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Proletari din toate (arile, uniți-vă!

Nu sporadic, tovarăși, cl organizat! pleda 
Ion Vasilescu de la hala 2 uzinaj... Dacă unele 
probleme nu se înțeleg îndeajuns la studiul 
individual, să se strîngă cîte 2—3 tineri și să 
ceară lămuriri de la inginer, de la maistru...

Era ascultat cu atenție. îndeobște tînărul 
Vasilescu este blajin și tăcut, aproape sfios, 
dar acum se încălzise :

— Uite, de pildă eu. Am început să citesc 
pentru concurs, ca să pot răspunde mai 
bine la întrebări. Dar mi-am dat seama 
că tot ce aflam se poate trece și în practică. 
„Cine știe cîștigă”, da... Dar__________
ce cîștigă? Numai premiul? 
Eu am cîștigat ceva mult mai 
important: cunoștințe tehni
ce, un orizont mai larg...

La cuvîntarea aceasta nu 
am asistat. Mi-au vorbit des
pre ea tovarășii de muncă ai 
lui Ion Vasilescu, care îi ad
miraseră nu numai ideile, ci și 
pasiunea înflăcărată cu care 
vorbea...

Se spune că doar poezia 
poate aprinde pe loc inima ci
titorului. Probabil că-i adevă
rat, dar numai dacă lărgești 
sfera acestei noțiuni. Tînărul 
strungar, mi s-a spus, iubește mult lite
ratura, dar o emoție nu mai mică îl cu
prinde cînd pătrunde în lumea cifrelor și a 
calculelor. Aici prezentul își dă mina cu vii
torul, pentru că tehnica nouă evoluează atît 
de repede îneît abia poți urmări procesul prin 
care ideea devine schiță, schița experiență și 
aceasta inovație aplicată. Pentru ca în toren
tul acesta al înnoirilor să nu rămîi izolat, 
străin de complexitatea proceselor, trebuie 
să ții și pasul realităților și pasul visurilor. 
Cîndva aceste două noțiuni se excludeau, dar 
Ion Vasilescu, care și-a sărbătorit majoratul 
odată cu intrarea în uzină, știe bine că din 
cărțile tehnice se înfiripează :

rienței practice cu cele teoretice, desprinse din 
paginile cărții tehnice.

— Nivelul tehnic al fiecărui muncitor, con
tinuă Milițoiu, a fost cîndva un vis. Apoi a 
devenit o realitate. Iar acum, devine o obli
gație...

cintela
tineretului

Organ Central ai Uniunii Tineretu I u I

Visuri adevărate

Muncitor
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întreb mirat.
— Viața te obligă, spune tovarășul Milițoiu. 

Gîndiți-vă ; acum avem strunguri automate ; 
efortul fizic e mult redus, 
dar răspunderea e mai com
plexă. Mașinile astea
vor înmulți. Se tinde ca un 
muncitor să poată lucra 
mai multe mașini odată. Apoi 
vor veni și altele, la un nivel 
tehnic și mai înalt. Ce se va 
întîmpla dacă stai pe loc ? Am 
26 de ani.. Peste 10 ani voi fi 
tot tînăr. Dar închipuiți-vă ce 
va însemna să fii tehnolog a- 
tunci...

Tovarășul Milițoiu nu face o 
simplă ipoteză. Dacă această 
convorbire ar fi avut loc cu 
ani în urmă, el ar fi pomenit 

desigur despre „minimul tehnic”. Pe atunci 
asemenea cursuri erau absolut necesare. Dar 
ai putea face față astăzi cu conștințele de a- 
tunci ?... Mîine, „maximum” de azi va deveni 
la rîndul lui „minim” sau chiar mai puțin de. 
cît minim, dacă vei bate pasul pe loc...

ÎI urmăream pe furiș. Tehnologul făcea cal
cule simple, clare, și așteptai să-l vezi luînd 
creionul în mînă, pentru a socoti toate moti
vele care te împing spre studiul înverșunat 
al cărții tehnice. Am notat cuvinte la întîm- 
plare: „avantaje”... „ambiție”... „direct inte-

stru al anului de
peste 700 de
muncitori, teh- < 
nicieni și ingi- s 

neri
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• lui: Cum se pot obține
9 cantități mari de fin
t de calitate bună

UN SUCCES STRĂUUCIT
în legătură cu zborul simultan al navelor 

cosmice „Vostok-5” și „Vostok-6”, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, a declarat corespon
dentului ziarului „Pravda” la București :

Zborul simultan al celor doi cosmonauți — 
locotenent-colonelul Valeri Bîkovski și prima 
femeie cosmonaut Valentina Tereșkova — 
constituie încă un succes strălucit repurtat de 
știința și tehnica sovietică. împărtășim bucu
ria poporului sovietic cu prilejul acestei noi

de

al 
în

Despre acestea din urmă mi-a vorbit și teii, 
nologul Gabriel Milițoiu.

— Acum cîțiva ani, strunjitul fălcilor și co
nurilor de la sapele cu role era o operație 
complicată, care consuma mult efort și cerea 
timp... Ia priviți strungurile astea automate 1

...Spectacolul era într-adevăr impresionant. 
Metalul viitoarei sape se lăsa modelat docil 
sub un adevărat dans al cuțitelor... Mișcările 
bruște, stereotipe, trădau automatismul mași
nii, dar meticulozitatea și finețea operațiilor 
împrumutau cîteodată trăsături omenești.

— Cit o vedeți de perfecționată, mașina 
asta n-ar fi nimic fără om. Randamentul ei 
înseamnă reglaj fin și competent... Iar pentru 
asta...

Pentru asta cărțile care circulă prin secție, 
reflectînd experiența mondială în acest do
meniu, sînt răsfoite necontenit. Iar după sfîr- 
șitul schimbului vine rîndul bibliotecii vo
lante din secție. Apoi, o revistă sau o broșură 
din biblioteca tehnică. Iar acasă, o carte din 
raft...

Viață de inginer? Poate. Acum, tovarășul 
Milițoiu nu are decît școala tehnică mecanică. 
Iar Dode Marin, care a citit 11 cărți tehnice 
în două luni, este abia elev la școala de mai
ștri. ...„Decît” și „abia” nu sînt în aceste ca
zuri cuvinte limitative. între calificarea de 
bază și calificarea reală, actuală, se interpune 
un întreg drum pe care muncitorii îl parcurg 
neîncetat în contact cu tehnica nouă, urmă
rind conferințele, colaborînd cu inginerii și 
maiștrii, și mai ales confruntînd datele expe-

Cercuri
de lectură tehnică

La schela Gura Oc
niței au fost organiza
te de curînd două 
cercuri de lectură a 
cărții tehnice. Ele sînt 
conduse de maistrul 
Alexandru Cuța, se
cretar al comitetului 
organizației de bază 
U.T.M. din secția a 
II-a și de brigadierul 
Micu Vasile din secția 
l. In cadrul acestor 
cercuri se studiază 
cărțile și publicațiile 
de specialitate, se 
poartă discuții ample 
asupra problemelor ca
re au legătură directă 
cu munca petroliștilor.

In momentul de față, 
tinerii din secția I 
studiază cartea „Călău
za sondorului“, iar cei 
din secția a II-a „Car

tea sondorului de in
tervenție“. Cunoștințe
le acumulate din cărți 
au ca rezultat îmbună
tățirea calității inter
vențiilor, întreținerii 
sondelor.

Tot mai mulți mun
citori se conving de 
ajutorul prețios pe 
care îl poate da cartea 
tehnică. In ultimul 
timp numărul de citi
tori ai literaturii de 
specialitate a crescut 
mult, ajungînd Ia 393 
față 
cîți 
luni 
rînd
vor lua 
cercuri de lectură teh
nică.

de 64 de cititori 
erau

în
la

cu cîteva 
urmă. In cu- 

Gura Ocniței 
ființă și alte

ION
MOLDOVEANU 

corespondent

I. HRISTEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

recoltarea

colective din

Ce vom
in magazinele

In regiunea Suceava

» e »I
i « « î**

• Vară pionierească I
IN PAG. a IlI-a

(Agerpres)

(.Agerpres)

O

Peste 2500000 lei

publicii 
Wieslaw

A fost 
nistrului
Gheorghe Pele.

Populare Polone, 
Sobierajski.
de față adjunctul mi- 

afacerilor externe,

realizări pe drumul cuceririi Cosmosului 
către om.

Calde felicitări Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice, guvernului sovietic
frunte cu N. S. Hrușciov, oamenilor de știin
ță, inginerilor, tehnicienilor, tuturor celor ce 
au contribuit la înfăptuirea zborului cosmic.

Felicităm pentru fapta lor eroică pe îndrăz
neții cosmonauti Bîkovski și Tereșkova și le 
urăm să se întoarcă cu bine pe pămînt.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

început 
roșiilor

Gospodăriile
Oltenia au început recoltarea 
roșiilor timpurii. în numai 2 
zile ele au strîns peste 5 000 
kg. Colectiviștii. din comuna 
Poiana Mare, de pildă, au li
vrat unităților cooperației de 
consum, potrivit contractelor,

timpurii
peste 1 000 kg roșii. Anul a- 
cesta, gospodăriile colective 
din această regiune cultivă 
roșii timpurii pe 1150 ha, de 
pe care colectiviștii și-au pro
pus să realizeze peste 16 000 
de tone.

găsi nou 
de tricotaje ?

Prmtre sudorii eviden
tial în muncă de la în
treprinderea ■ de poduri 
metalice și prefabricate 
din beton din Pitești se 

află și tinerii Nicolae Bucșan, Ion Do- 
logan și Ștefan Ghiță, care lună de 
Jună realizează numai lucrări de bună 

calitate

economii suplimentare

Primirea de către președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne 
a ambasadorului R. P. Polone

Marți, 18 iunie 1963, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro- 
mîne. Ion Gheorghe Maurer, a 
primit. în audiență de prezen
tare pe noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re-

Contractările dintre 
organele industriei și 
comerțului pentru cel 
de-al doilea semestru, 
care s-au încheiat nil 
de mult, dau răspun
sul la această între
bare. Se vor pune în 
vînzare noi modele 
de tricotaje din fire 
sintetice voluminoase, 
îmbrăcămintea plușa
tă din bumbac, pulo- 

‘ verele și alte tricota
je imprimate au cîști-

gat aprecierile consu
matorilor. De aceea, 
producția lor sporește 
în continuare, față de 
primul semestru, cu 
un milion de bucăți. 
Creatorii au avut gri
jă ca desenele și colo
ritul să fie înnoite, 
ținînd seama de 
schimbările interveni
te în modă și în gus
tul cumpărătorilor. 
Bumbacul pieptănat, 
cu fir de calitate su-

perioară, va fi mult 
utilizat și'la produc
ția lenjeriei de corp, 
care va înregistra de 
asemenea, o creștere 
tot de rin milion de 
bucăți. Jumătate din 
lenjeria realizată va 
avea modele variate 
de dantelă lucrate la 
noile mașini Cu care 
au fost înzestrate fa
bricile.

în regiunea Galați se apropie 
(le sfîrșît faza raională a celui 
de al Vll-lea Concurs pe țară al 
formațiilor artistice de amatori. 
Cele 250 de formații — coruri, 
echipe de dansuri, brigăzi artis
tice de agitație, soliști etc. — 
selecționate la faza anterioară a 
concursului, au adus pe scenă 
jocul și cîtecul. vorba și portul 
de pe meleagurile gălățene, la un 
nivel artistio mult apreciat de 
public. Dintre acestea s-au remar
cat corurile căminelor culturale 
din Jariștea și Măicănești, dan
satorii din Năruja și Spulber, e- 
chipa de teatru din Frumușița, 
brigada artistică de agitație din 
Foltești și altele.

în perioada dintre prima și a 
doua fază a concursului, forma
țiile artistice de amatori din re
giune au prezentat peste 6 000 de 
spectacole și au antrenat la acti
vitatea artistică cca 36 000 de 
tineri și vîrstnici.

(Agerpres)

Elevi în excursii, 
drumeții și tabere■ ■

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — De curînd 
s-au înființat biblioteci și în 
comunele Ciocănești, Crucea, 
Cosma din raionul Vatra Dor
itei — acestea fiind ultimele 
comune din regiunea Suceavă 
care nu aveau încă biblioteci 
comunale. Cu aceasta, în re
giunea Suceava s-a încheiat 
importanta acțiune ca în toate 
cele 220 de comune să existe 
biblioteci comunale. De remar
cat este că de la începutul a- 
nului s-au înființat 45 de bi
blioteci.

în prezent bibliotecile din 
regiunea Suceava sînt înzes
trate cu peste 800 000 de cărți 
precum și cu numeroase colec
ții de reviste și ziare. încheie
rea acestei acțiuni dă posibili
tatea creșterii numărului
cititori de la sate. Astfel nu
mai în primul trimestru 
anului s-au înregistrat 130 000 
cititori, mai mult cu 9 000 față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. Ei au 
cărți.

de

al

rAn de an tot mai mul fi școlari 
își petrec vacanța într-un cadru 
organizat. Recent au fost stabilite 
o serie de măsuri menite să creeze 
condiții corespunzătoare pentru ca 
anul acesta un număr și mai mare 
de elevi din școlile de toate gra
dele, cit și preșcolari să-și petreacă 
vacanța In mod plăcut și folositor. 
Astfel, Ministerul Învățămîntului 
împreună cu comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale, 
în colaborare cu Uniunea Tinere
tului Muncitor, vor organiza dife
rite feluri de excursii pentru elevi, 
tabere școlare, colonii de preșco
lari atît în zone de munte cit și în 
stațiunile de 
Negre.

Sub forma 
meții vor fi 
timpul vacanței, cit și în timpul 
anului școlar, la siîrșit de săptă- 
mînă, excursii locale cu durată de 
1—2 zile. Excursiile regionale de 
3—5 zile și interregionale de 5—10 
zile se vor desfășura în locurile 
cele mai pitorești, numai în pe
rioada de vacanță. Elevii școlilor 
tehnice vor merge în excursii de 
studiu pentru disciplinele care au 
prevăzute astfel de activități în 
planurile și programele de învăță- 
mlnt.

Unele din cele mai așteptate 
bucurii ale vacanței vor ii taberele 
școlare de odihnă și coloniile de 
preșcolari. Pentru copiii care au 
nevoie de fortificarea organismu
lui, pentru elevii cu rezultate deo
sebite în activitatea de 
zică și sport, vor fi 
tabere speciale. Elevi 
noastră iși vor petrece 
în taberele internaționale din R. P. 
Romînă și din alte țări.

Pretutindeni copiii vor fi însoțiți 
de cadre didactice și personal me- 
dico-sanitar. Cei care se deplasea
ză în excursii, tabere și colonii în 
grupe de cel puțin 20 de pârtiei- 
panii beneficiază de o reducere de 
50 Ia sută din tariful de călători.

pe litoralul Mării

700 000
(Agerpres)

de tradiționalelor dru- 
organizate atît în

Minerii. Trustului „Muntenia' desfășoară 
cu avînt sporit întrecerea socialistă pentru 
mărirea producției de cărbune și îmbunătăți
rea calității acestuia. Toate colectivele exploa
tărilor din acest bazin carbonifer și-au depășit 
sarcinile de producție pe luna mai. De la în
ceputul anului și pînă acum ci au realizat, ca 
urmare a mecanizării lucrărilor și măririi cu 
5,8 la sută a randamentului pe post, mai mult 
de jumătate din angajamentul luat, de a livra 
industriei energetice peste planul anual, 
50 000 tone de lignit.

Realizări importante au fost obținute și în 
ceea ce privește ridicarea calității cărbunelui 
livrat. Minerii din Filipeștii (le Pădure, de 
exemplu, au livrat cărbune cu un conținut de 

/cenușă în medie cu 2 Ia sută mai mic decît 
era prevăzut.

Prin reducerea prețului de cost al tonei de 
cărbune scos Ia suprafață, colectivul Trustului 
minier „Muntenia" a realizat în acest an eco
nomii sulimentare de peste 2 500 000 lei.

(Agerpres)

I

contemporană, sau 
mîine?! Este deajuns 
o privire pe hartă. 
Victoria, Năvodari,

Aspect obișnuit 
la biblioteca 
tehnică a Uzi
nelor „Grivița 
Roșie" din Ca

pitală

In învățământul nostru secun
dar de dinainte de Eliberare, 
chimia era un obiect de stu
diu care se putea învăța pe 
manuale vechi de jumătate de 
secol. Niciuna dintre cuceririle 
mai recente ale științei nu pă
trundea în filele acestor cărți, 
în care totul era stabilit o dată 
pentru totdeauna. Oarecum 
mai atrăgătoare erau ecuațiile 
chimice, sau formulele hexago
nale, ca un fel de joc de cu
buri pe care le puteai aranja în 
diferite formații. Despre aplica
țiile practice, se vorbea doar în 
treacăt, ici ți colo, la fabrica
rea săpunului, a vopselelor și, 
bineînțeles, la industria petro
lului. Chimia ne părea o știință 
care se ocupă mai ales de pro
vocarea unor surprize de labo
rator. In fond, era una dintre

cele mai vii ilustrări ale rupe
rii învățămîntului de practică.

Mai este oare nevoie, astăzi, 
de o demonstrație specială pen
tru a sublinia rolul chimiei în 
societatea 
în cea de 
să arunci 
Săvinești,
Borzești, iată numai cîteva la
boratoare de dimensiuni uriașe, 
fiecare cit un oraș, unde dom
nește, cu drepturile cele mai 
depline, chimia. Mîine li se vor 
adăuga alte și alte cetăți ale 
chimiei, într-un proces tot 
atît de firesc ca și transforma
rea mugurului în floare. Din- 
tr-o știință care părea doar un 
balast al examenelor, chimia a 
devenit o preocupare pentru 
sute de mii de oameni, o in
dustrie intr-adevăr națională. 
Populația de pescari a bălților 
Brăilei, oameni duri, deprinși 
cu o viață grea, fără multe

Două generații de dansatori. O repetiție înainte de intrarea pe scena celui de-al Vll-lea concurs pe țară al formațiilor artis
tice de amatori care a avut loc recent în comuna Răcătău, regiunea Bacău

bucurii, nu cunoștea, înainte 
vreme, din binefacerile chimiei 
nici măcar soluția pentru înde
părtarea țînțarilor. Stuful, în 
mijlocul căruia trăiau, era bun 
doar pentru acoperit colibele, 
pentru 
fluiere, 
formă 
printre
senează liniile delicate pe cer, 
se înalță cuburile de stuf aștep-

papornițe sau pentru 
Acum, pe imensa plat- 
a depozitului de stuf, 
paratrăznetele ce-și de-

noțiune de „firesc", despre 
ceea ce era și altă dată în fi
rea lucrurilor, și totuși nu era 
firesc!) Da, Ia Combinatul de 
prelucrare a stufului de Ia 
Brăila se' poate scrie Chi
mie cu inițială majusculă.' 
Acolo, formulele din cărți se 
aplică pe suprafețe uriașe, 
ecuațiile chimice nu se scriu 
doar cu litere și cifre, ci 
cu agregate și mașini moderne,

CHIMIST
de Mihu Dragomir

tind să intre în modernul palat 
al celulozei. Fiii de pescari ne 
privesc cu mirare cînd le vor
bim despre anii, dealtfel nu 
prea îndepărtați, cînd între 
chimie și stuf nu părea să exis
te niciun fel de relație. Lor li 
se pare atît de firească îneît 
învață această nouă meserie 
tot atît de simplu cum învață 
să înoate. (Și va trebui să scriu 
cîndva un poem despre această

vizibile de la zeci de kilometri. 
Din aceste formule ies tonele 
de hîrtie pe care se vor tipări 
manualele școlare gratuite. Pe 
ele vor deprinde primele no
țiuni ale chimiei suie de mii, 
milioane de elevi și poate că 
imaginea este banală, dar nu 
pot să nu mă gîndesc la ingine- 
tul chimist de peste două dece
nii, care azi învață pe filele ie
șite de aici, de la Chișcani, a-

ceastă reședință danubiană a 
Chimiei. Dar palatele de la Să
vinești ? Cind le-am văzut pen
tru prima oară am fost tentat 
să le numesc palatele Albei-ca- 
Zăpada. Pe lingă importanța 
exprimată în tonele 
fabricile de relon și 
dezvăluie și o viziune 
viitorului. Secțiile nu 
absolut nimic din peisajul în
deobște cunoscut al fabricilor. 
Nu sînt nici măcar laboratoare, 
ci adevărate sere, unde praful, 
căldura prea mare sau prea 
scăzută, zgomotul, toate aceste 
accesorii ale vechii industrii 
au dispărut. Chimia nu este nu
mai o știință exactă, ci și o iu
bitoare de frumos. Nici nu se 
poate altfel, cînd ea se ocupă 
cu tainele armoniei lucrurilor, 
și. s-a luat la întrecere cu na
tura, creînd ceea ce natura n-a 
putut crea. Aici, ,1a Săvinești, 
această creație a omului, ma
teria plastică, apare mai ales 
sub forma fibrelor artificiale ce 
înlocuiesc lina nenumăratelor 
turme de oi. Dar în cîte dome
nii ale vieții noastre n-au pă
truns încă materialele plastice? 
Marea sală a palatului Repu
blicii este o adevărată sim-

de libre, 
rolan îți 
a muncii 
mai au

fonie a materialelor plasti
ce. Și deocamdată sîntem 
doar la început. ÎI privesc pe 
pionierul care își liniază caie
tul cu ajutorul unui echer de 
material plastic și mă gîndesc, 
aproape fără voie, că mîine 
poate îi va fi dat să descopere 
o altă formulă a acestui mate
rial. Viața de toate zilele, indus
tria, agricultura, construcțiile, 
au din ce în ce mai mult nevoie 
de ajutorul chimiei, problemele 
pe care le ridică ele în fața 
chimiștilor noștri au depășit de 
mult litera cărții. Laboratorul 
de azi este o adevărată uzină 
față de vechiul laborator, iat 
uzinele propriu-zise nu au cu 
ce se compara, deoarece sînt 
creații ale prezentului, ale re
gimului nostru democrat-popu
lar. Formulele care se învățau 
cîndva în școală aveau ceva 
frumos și misterios, ca niște 
rebusuri. Acum, însă, au ceva 
grandios, cuprind în ele o par
te din peisajul de mîine al pa
triei. Cînd spunem peisaj, ne 
gîndim deobicei la peisajul na
tural, Ia frumusețile naturii. 
Dar mai pot fi concepute hol-

(Continuare în pag. a IlI-a)

cultură fi- 
organizate 

din tara 
vacanta și

(Agerpres)

Un nou club
școlar

La Școala medie „Alexandru 
Ioan Cuza” din Horezu, regiu
nea Argeș, a fost dat în fo
losință un nou club pentru 
elevi.

Clubul a fost dotat cu o bi
bliotecă care cuprinde nume
roase volume de literatură be
letristică. cit și materiale di
dactice necesare elevilor din 
școala noastră. Clubul care va 
funcționa și în vacanță este 
înzestrat de asemenea cu șa
hul?!, mese de tenis, radio etc.

Noul club este de un real 
ajutor în pregătirea elevilor 
pentru examenul de maturita
te și pentru petrecerea în mod 
plăcut și educativ a timpului 
liber.

TUDOR VELCU 
elev
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e la un capăt & 
altul, păminturile 
țării amiros a grî- 
ne date în pîrg. 
Iulie e pe undeva, 
pe-aproape, stă pi
tulat în inima ce

rului ; numai boarea lui fier
binte învăluie mările de spice. 
Iar în lăcașurile lor de mătase, 
miliarde de boabe grele se ru
menesc ca niște obraji de voi
nici scoși la soare.

capăt la altul al 
,....._____ l îi preocupă acum
pe toți: secerișul. In această 
vorbă e cuprinsă a doua mare 
explozie care se produce in 
munca oamenilor de la sate 
de-a lungul unui an. Prima a 
fost semănatul. Ieșirea în larg 
pe păminturile încă sterpe. 
Cea de a doua ieșire în larg 
începe acum, la seceriș, și va 
ține pînă în toamnă.

Cu ce poate fi comparată at
mosfera care domnește în sate 
in acest moment mare, în a- 
ceastă clipă formidabilă ?

Cei care au trăit la țară au 
văzut cum se face aici plinea. 
Femeile își leagă basmalele, 
ist suflecă minecile și după 
ce-au terminat de frămîntat a- 
luatul pun coca în covate, la 
dospit, ca să crească. Cu gingă
șie așează peste ea ștergare 
înflorate. Dar abia atunci în
cepe marele lor zor, o alergă
tură plină de griji amestecate 
cu bucurie, cu așteptări pline 
de satisfacție. întețesc focul, 
curăță vetrele, pregătesc le
sturile și aromele cu care vor 
îmbălsăma pîinea. Si, din cînd 
în cînd, în graba aceasta, dau 
fuga la covate, ridică șterga
rele și, cu podurile palmelor, 
cu vîrfurile degetelor aprecia
ză puful dulce al plinii bine 
crescute. „încă puțin, zic, și e 
gata”. E în ochii lor o satisfac
ție de creator. Și, mai dau încă 
o raită pe la vetre, ca nu cum
va să rămînă ceva in nere
gulă...

Atmosfera aceasta domnește 
acum la sate. O trăiește fiecare 
om, o trăiesc milioane de co
lectiviști, bărbați și femei, mai 
tineri sau mai vîrstnici. Ca Ș* 
cu timpurile, se produce și cu 
ej o schimbare, o concentrare

de forțe materiale, dar și spiri, 
tuale, specifică marilor ogoare 
înfrățite, se produce in febra 
cu zîmbete și bucurii a seceri
șului colectivist.

Am pornit la drum cu carne
țelul de notițe și pelicula fo
tografică să aducem în pagi
nile ziarului ceva din această 
atmosferă.

La Craiova în zori de zi. Vo
iam să discutăm cu vicepre
ședintele consiliului agricol 
raional. Era însă grăbit, prins 
și el ca toți ceilalți în sfera 
pregătirilor. Din două cuvinte 
ne-a înșirat repede niște cifre. 
Marea de arine a raionului se 
întinde pe 38 572 de hectare. 
Dacă e totul gata ? Combinele, 
da ! 175 de nave argintii, toate 
reparate, controlate. Aproape 
40 000 de oameni, adică toți co
lectiviștii raionului — vor lu
cra efectiv în campanie. In 9 
zile trebuie să se termine se
cerișul. Treburi mai sînt însă...

De aceea și pleacă la drum 
vicepreședintele. II așteaptă la 
poarta sfatului o mașină. Ur
căm împreună și-n cîteva mi
nute iată-ne pe frontul apro
piatei bătălii a stringerà recol
tei. Nici anul acesta ploaia n-a 
fost suficientă dar lanurile sînt 
frumoase și oamenii sînt opti
miști.

— Cum stați ? — îl întrebăm, 
pe președintele gospodăriei din 
Malu-Mare.

— Bine, aș zice foarte bine, 
yeniți să vedeți.

Gospodăria are griu pe 704 
hectare. Trei combine le-au. 
și sosit, sînt gata de lucru. A- 
veau 400 de saci, au mai cum
părat 300, noi. Cele 5 brigăzi 
de cîmp au ținut deja cite o 
consfătuire : vor participa ab
solut toți membrii lor la recol
tare. Important e și faptul că 
la magaziile existente colecti
viștii adaugă acum una nouă, 
în care vor încăpea 70 
goane de cereale.

Mergem s-o vedem, 
strucție impunătoare,
dulgherului Vasile Nicolae face 
ultimele lucrări.

— Poftim, spunea președin
tele, fotografiați momentul a- 
șezării ultimelor țigle de azbo
ciment pe acoperiș...

E dovada cea mai bună, in
tr-adevăr.

Mai jos, la Ghindeni, ace
leași preocupări. Un lan imens 
precede satul, iar în marginea 
lui, ca niște vapoare gata să 
pornească în larg, 5 combine 
aliniate perfect. Tractoriștii, 
conduși de tinărul Gheorghe 
Gheorghe, roboteau ceva pe 
lingă o batoză mare.

— Dați zor, dați zor ! i-a în
demnat tovarășul de la consi
liul raional. Secerișul vine cu 
pași iuți.

— Și mîine putem începe. 
Dacă ne vedeți lucrînd e pen
tru că mai vrem să verificăm 
o dată...
~ Știu ce știu băieții. Pînă la 
Ultima piesă, totul e controlat. 
Tractoarele funcționează per
fect. Motorina e dusă deja la 
cîmp. Rodajul combinelor s-a 
terminat chiar în ziua aceea. 
Iar imaginea pe 
prezintă aliniate, gata de lu
cru. e impresionantă.

La aceeași gospodărie colec
tivă, magazia ne primește cu 
ușile deschise. O stivă mare de 
saci se ridică pînă la acoperiș ;

care ele o

paratul unor saci se mai lu
crează. In rest, iată : combinele 
sînt aduse în cîmp. magaziile 
au fost curățate, dezinfectate. 
Cele două autocamioane stau 
la dispoziție orieînd. Violet 
Burtea, unul din șoferi, se lau
dă că de curind a cîștigat un 
concurs pe țară pentru cunoaș
terea meseriei sale, așa că vă 
dați seama cu cine avem de-a 
face I Tot ce știe, toate cunoș
tințele sale vor fi folosite pen
tru bunul mers al campaniei.

Ultimul popas îl facem... în 
gara Craiova. Nu, holde nu ve
dem aci. dar și aici pregătirea 
bătăliei pentru strîngerea la 
timp și în bune condiții a 
recoltei se face cu tot atîta in
tensitate. O echipa, de munci
tori condusă de lăcătușul Ion 
Nuțulescu trece din vagon în 
vagon : curăță, etanșează, de
zinfectează. Fiecare coborîre a 
lor se soldează cu o inscripție 
făcută cu alb pe pereții cără
mizii ai vagoanelor : „Bun pen
tru cereale — 1963 — Revizia 
Craiova”. Pînă acum ei au 
verificat și îngrijit peste 400 da 
vagoane destinate recoltei de

SECERIȘULUI

de va

O con- 
Echipa

un tînăr — Radu H. Marin, 
delegat la batoză — îi număra.

Pornim mai departe, trecem 
linia raionului Segarcea. La 
consiliul agricol raional — 
doar telefonista. De dimineață, 
toți inginerii sînt pe teren.

Comuna Foișoru Din nou la
nuri foarte frumoase. In mij
locul lor trei oameni: unul, în 
virstă, e Dumitru N. Dumitraș- 
cu — președintele — ceilalți 
doi sînt tinerii Alexandru Iii- 
escu, inginer, și Nicolae Ruiu, 
brigadier și secretarul comite
tului U-T.M. pe comună. Cîn- 
tăresc în palme spice, apre
ciază boabele.

— Noroc bun. Cum e 7
— Peste 8—9 zile intrăm 

lan. precizează inginerul.
— Dar totul e gata ?
— Aproape tot. Doar la re-

griu. De altfel, nu sînt singu
rii, nici primii. Iată aci. în gar
nituri, vagoane care poartă a- 
ceeași inscripție ca și a lor : 
„Bun pentru cereale — 1963 — 
Revizia Bacău’’... „Revizia Si- 
meria...” „Revizia Turda”... 
„Revizia Oradea”...

...Bună gospodină, țara noa
stră se pregătește de recoltare !

iti

Citiți aceste
cărți și broșuri

Colectiviștii din satul Dîrvari, comuna 
CiorogirJa, regiunea București, în baza 
contractului eu O.C.E, Aprozar, au livrat 
pînă acum peste 1 006 kg căpșuni. Cule

sul căpșunilor continuă.

Rotei 'AGERPRES

De curind a apărut lu
crarea „Cum putem asi
gura buza furajeră". în a- 
ceaslă broșură se trans
mite experiența înaintată 
a unor gospodării agricole 
colective și de stat în a- 
sigurarea unei puternice 
baze furajere pentru ani
male. Lucrarea cuprinde o 
seamă do date conclilderi- 
tc și metode înaintate pri
vind producdtea dă fura
je, însilozarea lor, brgărti- 
zarea eonveicrului verde, 
producerea și folosirea fu
rajelor combinate ete., 
care au o mare însemnă
tate pentru sporirea pro
ducției animale. Această 
lucrare răspunde. prin 
conținutul ei, la o serie de 
probleme legate de între
ținerea pășunilor ți a fî- 
nețelor naturale ca surse 
importante pentru asigu
rarea uuei producții mari 
de masă verde ți de fînuri 
de calitate superioară.

„Cartea îngrijitorului de 
păsări“, apărută recent, 
este un ghid prețios în 
munca fiecărui tînăr care 
lucrează la ferma avicolă. 
Cuprinzînd o serie de date 
și fapte din experiența 
unor unități agricole 
cialiste din țară care
obținut cele mai bune re
zultate în creșterea păsă
rilor, lucrarea recomandă 
cele mai valoroase meto
de de creștere a păsărilor, 
arătînd totodată, in mod 
concret, rentabilitate# lor.

Apărută în colecția „Din 
experiența fruntașilor în 
agricultură’, broșura „Ex
periența gospodăriilor a- 
gricole de stat în sporirea

s fl
au

efectivelor de animale, din 
prăsită proprie“, arată 
căile și condițiile necesare 
pentru obținerea de pro
duși din prăsită proprie 
care să dea producții su
perioare la virata adultă.

Tinerii îngrijitori, citind 
această lucrare, vor afla 
cum se face alegerea ți 
iniperechierea animalelor, 
precum și hrănirea lor 
îuainte de înrperechiere. 
De asemenea, broșura lă
murește o serie de proble. 
me care-i interesează în 
mod direct pe îngrijitori.

O lucrare de mult aș
teptată este „Cartea legu
micultorului". Este o lu
crare științifică ce răspun- ; 
de, prin conținutul ei, I 
sarcinilor legumicultorii în ; 
țara noastră arătînd căile 
pentru obținere» unor 
mari cantități de legume 
necesare aprovizionării 
populației de la orașe și 
sate. Începînd prin a ară
ta importanța cultivării 
legumelor pentru econo
mia fiecărei unități agri
cole, luerarea dezvăluie oi- 
titorului o serie de meto
de științifice care asigură 
producții mari și timpurii 
de legume. Se vorbește pe 
larg despre condițiile de 
creștere și dezvoltare a le
gumelor, despre agroteh
nica lor diferențiată, des
pre răsadnițe, producerea 
răsadului și plantarea lui, 
despre semănatul legume
lor în cîmp, 
combaterea

Îngrijirea și 
dăunătorilor

H cled, comună de pe Someș, îm
brățișată de dealuri cu brîuri 
de păduri, are pămînturi ferti
le, Condițiile oferite de climă 
și »ol, alăturate hărniciei oa
menilor. au făcut ea belșugul 
•ă crească an după an. între

gospodăriile colective din raionul Gherla, cea 
din Iclod ocupă pe bună dreptate un loo 
fruntaș.

De la o vreme încoace, aici, în așezarea 
de pe Someș, se petrec fapte noi care atrag 
și mai mult privirile celor din jur. laptele 
acestea, eare de altfel întruchipează un mă
nunchi de realizări valoroase, se petrec de 
astă dată într-un alt sector de producție al 
gospodăriei. Și anume, în zootehnie. Ce-i 
drept, aici pe Someș există o tradiție în 
creșterea animalelor. Sînt și condiții: dealuri 
cu pășuni și fînețe cu iarbă din abundență. 
Anul trecut, bunăoară, gospodăria din Iclod 
a realizat o producție de lapte de peste 
2 000 litri pe cap de vacă furajată. Sînt oîțiva 
îngrijitori-mulgători care an obținut, față de 
această medie, producții mult mai mar>- Mul
gătorul Rus Ioan Țidor, un colectivist mai 
vîrstnic. foarte prjeepuț în ale zootehniei,» 
realizat de la cele 13 vaei îngrijite de el 
aproape 3 Vagoane de lapte, ceea ce vine 
cam 2 500 litri de vacă. Harnic și ambițios, 
vrînd să arate de ce-i în stare, tînărul îngri- 
jitor-.mulgățor Iulian Coroianu a realizat ți 
el cîte 2 400 litri de lapte de fiecare vacă. 
Secretul celor doi. și mai ales al primului, 
este că au numai vaci bune de lapte.

—• Așa cum și le-au crescut 1 — ne preci
zează tînăra ingineră zootehnietă Iulia Lef
ter.

Așa e. Cum îți crești animalul, așa-I ai. 
Acești doi îngrijitori cu experiență și-au for
mat loturile începînd cn 2-3 ani în urmă. 
Printr-o muncă răbdătoare, respectînd „ta
bieturile" fiecărei vaci, printr-o hrănire ra
țională, științifică și printr-o îngrijire după 
cele mai înaintate metode, respectînd cu 
strictețe programul fix de grajd, ei au reu
șit — și este un merit al lor — să sporească 
producția de lapte zilnică pe cap de vacă

„Bun pentru cereale — 
1963” — imagine care arată 
că și ceferiștii participă la 
pregătirea stringerà recoltei 

de cereale (foto nr. 1)
Se așează ultimele țigle și 
cu aceasta noua magazie de 
cereale, cu o capacitate de 
70 de vagoane, a G.A.C. 
Malu Mare, raionul Craiova, 
va Ii
— E 
Nu?
vom
trei gospodari 
paratului i-a 
holdele G.A.C. Foișoru, raio
nul Segarcea (foto nr. 3)

Unu, doi... o sulă... patru 
sute. Colectivistul Radu Ma
rin, delegat la batoză din 
G.A.C. Ghindeni, numără 
sacii noi (foto nr. 4), Repor
tajul și fotografiile de : EU
GEN FLORESCU și CUCU 

IONEL.

isprăvită (foto nr. 2) 
frumos griul nostru. 
— Peste 
intra în

8—10 zile 
lan. Pe cei 
obiectivul a- 
surprins în

0IN FOLCLORUL NOU
Crește griu

frumos in tară
Frunză verde, frunză rară 
Crește griu frumos în țară 
Crește-n snopi de bucurii 
Fe-nfrățitele cîmpii.
Holde pline de mătasă : 
Viață nouă și frumoasă. 
Frunză verde mărgărit 
Mult dă spicul înfrățit 
Mult dă cîntec, voie bună 
Inimii-așternut, cunună. 
Cunună de rozmarin 
Că ni-i traiul astăzi plin. 
Și iar verde matostat 
Cit privesc în lung și-n lat 
Bucurie am aflat, 
Că muncesc cu vrednicie 
în marea gospodărie.

Făcui hambar

Frunzuliță de lăstuni, 
Scosei poarta din țițîni 
Că-mi vin carele-ncărcate 
Pînă-n strețini ou bucate, 
și iar verde salbă moale 
Belșugul după tarlale 
îmj făou rodu mai mare, 
Belșugul după cîmpie 
îmi aduse bucurie, 
Mi-aduse trai fericit 
Să nu mai fiu necăjit. 
Și iar verde de cicoare 
Cîntă glasuri de izvoare : 
Bucuria noastră-i mare.

...Om incinte

nuntă marc

cu temei
Frunzuliță bob de mei 
Făcui hambar cu temei 
Că din zare pînă-n zare 
Cîtu-i holda sclipitoare 
Gem secerătorile 
Adunînd comorile 
De nu-ncap în colectivă 
Sacii, stivă lingă stivă I

Foicică foi mărunte
Eu cu mindra sus pe munte 
Mă întrec la mulgătoare 
La oițe bătătoare 
Și la dulce sărutat 
Și la caș de frămîntat.
Că la mîndruliță jună 
Cu fața ca o cunună 
Fagurelui de pe buză 
Arde parc-ar fi din spuză 
Ș-apoi las’ că pe la iarnă 
Fulgii oînd or da să cearnă 
Și-or sta oile-n saivan 
Colo-n colectivă-n deal 
Om încinge nuntă mare 
Și fălos oi fi eu, soare, 
C-o să am mireasă floare 
Meșteră la muls oițe 
Și frumoasă-ntre băcițe.

SFATUL SPECIALIS
entru multe gos
podării colective 
cu suprafețe în
tinse de finețe 
naturale, fînul con
stituie nutrețul de 
bază în hrana ani

malelor în perioada de iarnă.
Pentru obținerea unor pro

ducții mai mari de fîn și de 
bună calitate, lucrul cel mai 
important este reducerea la 
maximum a pierderilor care 
pot avea loc în procesul de 
pregătire a fînului. de ia re
coltare și pînă la înmagazinare. 
Mărimea acestor pierderi de
pinde, în cea mai mare mă
sură, de epoca la care se face 
cositul si de modul cum e us
cată iarba. In general la noi 
în tară fînețele sînt recoltate 
prea tîrziu, cînd ierburile „s-au 
copt”, adică după formarea se
mințelor. Dar este lucru bine 
cunoscut că pe măsură ce 
plantele îmbătrînesc conținutul 
în substanțe hrănitoare scade, 
ele devin mai bățoase, jar fînul 
este de calitate slabă și vitele 
îl consumă fără poftă. Nu e 
bine însă nici să recoltăm fî- 
nețele cînd ierburile sînt prea 
tinere, deși în acest caz s-ar 
obține un nutreț de cea mai 
bună calitate, deoarece produc
ția va fi mult prea mică.

M Mimsc»r- . 
•. fag.
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EXFflIENIA
GOSPODĂRIILOR AGRÌCOLE DE STAT 
IH SPÜR1RLA EFECTIVELOR DE WdALE 

DIN PRÀSHÀ PROPRIE

TUL
Se recomandă ca tinetele să 

fie coșite în intervalul de cînd 
ierburile dau în spic și pînă în
floresc. In acest interval se ob
ține, pe lingă o producție mare, 
și un fîn de calitate bună.

In afară de aceasta, prin co
situl mai devreme, multe bu
ruieni sînt împiedicate să facă 
sămîntă și nu se mai pot în
mulți atît de mult, ca în cazul 
cînd cositul se face după ce ele 
și-au format semințele. Apoi, 
prin cositul mai timpuriu, ier
burile au posibilitatea să se re
facă și să mai dea o otavă

pelegii, caprele, gardurile etc. 
Economia de brațe de muncă, 
fată de uscatul în brazde, evi
tarea pierderilor și obținerea 
unui fîn de calitate, depășesc 
valoarea materialului lemnos 
necesar pentru confecționarea 
acestor suporți, deoarece în 
zona de pădure, unde se găsesc 
cele mai multe fînete. acest 
material se poate obține și con
fecționa cu cheltuieli minime, 
După această metodă, iarba 
proaspătă sau pălită, dacă 
timpul permite, se așează P® 
capre într-un strat, subțire, de 
50—60 cm fără să se îndese 
pentru a nu se încinge, și 
fără să atingă pămîntul. In

Cum se pot obține 

cantități mari de fin 
și de calitate bună

unui fîn de

bună, care poate fi cosită sau 
răsunată.

în ceea ce privește uscarea 
ierbii cosite, procedeul eel mai 
larg folosit este uscarea în 
brazde- Folosind această me
todă, obținerea
bună calitate si fără pierderi 
este posibilă 
timpul e frumos si nu cad ploi. 
In general însă în regiunile 
în care sînt răspîndite fînețele, 
sînt rare cazurile cînd în tim
pul pregătirii fînului nu cad 
pipi, acestea provocînd pierderi 
însemnate, prin spălarea sub
stanțelor nutritive, mucegăirea 
și stricarea fînului. Dar chiar 
și pe timp frumos, în timpul 
întoarcerii brazdelor, a strânsu
lui și căpitatului, cele mai 
multe frunze (care sînt părțile 
cele mai valoroase din fîn) se 
sfărîmă și se scutură, rămî- 
nînd ne pămînt.

O metodă mult mai bună, 
care poate fi aplicată în fie
care gospodărie colectivă, este 
uscarea fînului pe diferite fe
luri de suporți, cum sînt pre-

numai dacă

Mul acesta aerul pătrunde 
în masa de fin și chiar dacă 
plouă, apa se scurge ușor 
și fînul se usucă în bune con
diții. După ce fînul s-a us
cat, el se încarcă direct în că* 
rute, astfel că frunzele rămîn 
în fîn, lucru care, mai ales 
pentru trifoi și lucernă, este 
de mare importanță.

Timpul optim pentru recol
tarea fînețelor trebuie bine a- 
les. La această importantă ac
țiune tineretul poate avea o 
mare contribuție. Tinerii colec
tiviști pot să ia parte în număr 
mare la confecționarea mate
rialului lemnos și a suporților 
precum și la o serie de operații 
de strîngere și așezare a fînului 
Pe suporți, la celelalte lucrării 
în vederea asigurării nutrețu
lui necesar animalelor. în can
tități suficiente și de bună ca
litate.

Ing. VASIU VIOREL
Șef de laborator la Institutul 
de cercetări pentru cereale 

și plante tehnice — Fundulea

de Ia 8-10 litri, acum 2-3 ani, la 18-20 
litri, în prezent.

Ce-au dovedit rezultatele lor ? Care este 
importanța lor economică pentru gospodăria 
colectivă ?

Ele au dovedit că nu există vaci bune și 
vaci slabe de lapte, ci îngrijitori buni și- 
răi. Și de-aci s-a născut ideea unei prețioase 
inițiative : „In gospodăria colectivă din 
Iclod, raionul Gherla, nu vor mai fi vaci 
cu producții slabe de lapte".

Importanța economică a acestei valoroase 
acțiuni ? Gospodăria va realiza în plus mari 
cantități de lapte, care, livrate statului, pes
te plan, vor aduce și gospodăriei și colecti
viștilor venituri în plus.

Printre cei dinții care au răspuns chemă
rii conducerii gospodăriei, au fost și cițiva 
tineri îngrijitori care nu aveau un stagiu 
prea îndelungat la ferma de vaci: Aurel 
Șoptirean, Vasile Ochiș, loan Onaciu, Ioan 
Dîrjan și alții. Și nu numai ei. Toți cei 13

îngrijitori mulgători au fost angrenați 
această întrecere care urma să se desfășoare 
pe tot parcursul anului.

A început munca. Nu oricum, ci o muncă 
științifică, pasionată, în care, de la bun 
început se întrevedeau rezultate deosebite. 
Alături de ei, în bătălia pentru producții tot 
mai mari de lapte, tinerii îngrijitori și-au 
aliat știința zootehniei din care au „smuls“ 
mereu noi învățăminte. Acolo, în grajduri, 
în camerele lor de odihnă, au difuzoare, 
cărți, broșuri, reviste de specialitate. Toți 
sînt abonați la ziare. Se întîmplă adesea ea 
inginera Iulia Lefter să-i găsească strînși 
ciorchine în jurul unuia care citește, sau 
discutînd cu aprindere despre o anumită pro. 
blemă legată strict de munca lor. Adesea, 
tinerii l-au solicitat pe Țidor să le împăr
tășească din experiența lui. El nu le vorbea 
ca într-o adunare. Ii lua și-i 
arate „pe vin“, cum face și ee drege. Tinerii 
veneau mereu în grajdul Iui Țidor și urmă
reau ce face și cum procedează e) și cu Co-

ducea să le

roianu în aplicarea programului fix de grajd. 
Țidor urmărea mereu ceasul. La ora fixată 
pentru masă, pentru muls, pentru adăpat sau 
țesălat, îndeplinea cu cea mai strictă rigu
rozitate programul de grajd. Alțeori, băieții 
au observat cum Țidor nu-i Iasă să vorbeas
că decît în șoaptă cînd vitele dorm. Și cîte 
asemenea amănunte n-au văzut ei și, înțelc- 
gîndu-le însemnătatea, le-au aplicat la rîn- 
dul lor. Au introdus fiecare fișa individuală 
în care sînt trecute zilnic cantitățile de lapte 
la cele 3 mulsori ca ți felul ți cantitatea 
hranei dată animalului. Gospodăria avînd a- 
sigurată o puternică bază furajeră, îngriji
torii alcătuiesc rații de hrană consistente cu- 
prinzînd atît grosiere — fîn, lucernă — cit 
și concentrate — făină de porumb, șroturi 
de floarea-soarelui, porumb siloz cu calciu. 
La ei totul se cîntărește. Administrează fu
raje diferențiat, pe loturi și pe vaci, în 
funcție de perioada de laetație, producția de 
lapte și greutatea fizică a animalului. Pînă 
să iasă Ia pășune, îngrijitorii au completat

hrana «u masă verde — borceag și secară 
— cosită și dată la iesle. Acum, le pășu- 
nează. Pășunea e aproape. Vacile le aduc 
la prînz la grajduri unde le adapă la halău. 
Ie mulg, apoi le lasă să se odihnească. De 
fiecare dată cînd vacile intră în grajduri, 
găsesc o curățenie exemplară : așternuturi 
curate, încăperi aerisite și din iesle nelipsi
tele... deserturi.

Aflînd toate acestea, ești îndemnat să te 
întrebi eare-s rezultatele de pînă acum ? Au 
reușit ei să se țină de cuvînt cu angajamen
tul ?

Da, ceea ce au făgăduit, au și realizat. Iii 
gospodărie nu mai sînt vaci cu producții 
slabe de lapte. Atenția cu care hrănesc și 
îngrijesc animalele, după reguli și metode 
științifice, se concretizează în rezultatele de 
pînă acum obținute de Ia întreaga fermă 
de vaci și de la fiecare în parte.

Cîteva exemple vor fi în măsură să ne 
eonvingă de acest adevăr. Ochiș a reușit să 
sporească producția celor mai slabe vaci,

cum era „Urzica", de la 10 litri lapte pe zi, 
la 17 litri. Șoptireanu ia fel : de la vaca 
„Jergana“ la început mulgea doar 8 litri 
de lapte. Acum mulge 14-15 litri. Producția 
e în creștere. Tînărul făgăduiește că „o urcă’ 
la 18 litri. în medie, producția zilnică la 
vacile cu producții mai slabe de lapte a ur
cat cu 7 litri. Astfel a fost posibil ca tinerii 
îngrijitori sa realizeze depășiri mari la pro
ducția de lapte pe loturile lor. Ochiș, de 
exemplu, a realizat pînă Ia 15 mai 7 855 litri 
de lapte. Din cele 12 vaci numai 8 sînt în 
lactație, ceea ce înseamnă că pînă la această 
dată el a realizat cîte 1000 litri de lapte 
de Ia fiecare vacă mulsă. Producții la ace
lași nivel au obținut ȘÎ ceilalți îngrijitori ti
neri și vîrstnici.

în faptele și cifrele relatate se poate des
cifra, de fapt, ceva foarte însemnat și de 
mare preț : munca entuziastă, pasionată, pli
nă de răspundere a îngrijitorilor mulgători 
din Iclod.

VASILE CABULEA
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retutindeni — pro
iecte îmbietoare, 
variate, interesan
te. Limbajul lapi
dar al planurilor nu 
ne poate totuși dez
vălui în întregime

frumusețea unor asemenea ac
țiuni de vacanță. Să mergem de 
aceea... la fața locului 1

*

Cine cunoaște „istoricul” ve
nirii Ia Bolintin a pionierilor de 
la Școala medie nr. 6 din Bucu
rești va înțelege, fără îndoială, 
mai bine emoția și bucuria lor 
zgomotoasă în clipa cînd au 
pus piciorul în comună. Era în 
iarnă, în preajma aniversării a 
30 de ani de la eroicele lupte 
muncitorești din 1933. Pionierii 
din Bolintin se pregăteau să 
sărbătorească și ei acest eveni
ment. Ar fi vrut însă să afle 
lucruri cit mai multe, îndeosebi 
despre Grivița aceea de ieri și 
cea de azi. Le-au scris de aceea 
pionierilor de Ia Școala medie 
nr. 6 a căror școală se află în 
raionul Grivița roșie, cerîndu-le 
sprijinul. Aceștia din urmă au 
căutat ei înșiși o serie de date 
din trecutul și prezentul raio
nului lor, au învățat o serie de 
poezii și cîntece dedicate luptei 
eroice a ceferiștilor, au luat și 
„un interviu" unui muncitor 
fruntaș de la Uzinele „Grivița 
Roșie". Totul a fost înregistrat 
pe bandă de magnetofon și tri
mis pionierilor de la Bolintin. 
Cu această participare mijlocită 
a pionierilor grivițeni, aduna
rea pionierilor de la Bolintin a 
rămas de neuitat.

Cei din Bolintin au auzit, cu 
acest prilej, imprimată pe ban
dă de magnetofon și vocea La- 
risei, președinta unității de pio
nieri de la Școala medie nr. 6. 
„Ar fi bine — spunea ea printre 
altele — să ne cunoaștem și ne
mijlocit, Veniți să ne vizitați’’. 
Nu demult, pionierii din Bolin
tin au și dat curs invitației. 
Gazdele le-au arătat, nu fără 
mîndrie, frumoasa lor școală 
nouă. I-au purtat prin tot car
tierul lor, în care casele, maga
zinele, străzile, totul e nou. 
Le-au povestit cu lux de amă
nunte despre cum a decurs con
struirea blocurilor, despre viața 
de azi a cartierului. Firește, 
s-au și jucat împreună, au văzut 
și un film la noul cinematograf 
„Grivița". Iar la plecare oaspe
ții au primit în dar pliante cu 
imagini din Capitală.

Pionierii din Bolintin aștep
tau cu nerăbdare ca bucurește- 
nii să le întoarcă vizita. In sfîr- 
șiț, iată-i. Nu le vine să creadă 
că mulțimea fiorilor din brațele 
gazdelor sînt pentru ei. Se îm
brățișează prietenește, sînt plini 
de voie bună.

Vizitează împreună școala. 
Apoi, se duc Ia sediul G.A.C. 
Oaspeții sînt prezentați pre
ședintelui gospodăriei colective.

Ii duc apoi să Ie 
arate mașinile agri
cole și holdele ne
cuprinse, căminul 
cultural, locuințele 
noi ale colectiviști
lor.

Apoi, firește, din 
nou s-au înfrățit în 
joc și cîntec, în 
voie bună, pe pa
jiștile înverzite.

— ;

«

■ ȘCOALĂ NOUĂ

I
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școală pentru
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Ide lucrări prin 

otică. în prezen

IN SATUL NOSTRU
în satul Ibrejița, raionul 

i-a ridicat o nouă 
i elevii din clase

le I—IV. Lucrările au fost 
|mult accelerate și prin con- 
Itribuția tinerilor colectiviști 
care au efectuat o bună parte 

i muncă patri- 
___  .. prezent se execută 
lucrările de finisare exterioară 
si interioară.
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Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, 
Emil Bodnăraș, 

a ambasadorului R. P, 
Polone

Marți, 18 iunie 1963. vicepre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mîne, Emil Bodnăraș. a primit 
in audientă de prezentare pe 
noul ambasador 
și plenipotențiar 
Populare Polone, 
bieraiski.

extraordinar 
al Republicii 
Wieslaw So-

(Agerpres)
•---

Cinematografe
Tu ești minunată: Patria (9; 

11,30; 14; 16,30; 19,00; 21,15),
București (9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21,15), 1 Mai
(10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), 
Gh. Doja (9; 11,30; 14,00; 16,30; 
19,00; 21,30), Ștefan cel Mare 
(10,15; 12,30; 14,45; 17,30; 19,45), 
G*. Coșbuc (9,30; 11,45; 14,00; 
16,15; 18,30; 21), Grădina Pro
gresul (20,30), Stadionul Ciu
lești (20,45), Grădina 13 Sep
tembrie (20,30), Arenele Liber
tății (20,30); Dracul și cele 10 
porunci (cinemascop) Republi
ca (9; 11,15; 13,45; 16,30; 19,00;
21.30) , Elena Pavel (9; 11,15; 
13,30; 16,00; 18,30; 21; grădină
20.30) , Grivița (9,45; 12,15;
14,45; 17,00; 19,30), Alex. Sahia 
(10; 12,15; 14,30; 17,15; 19,45, 
grădină 20,15). Patinoarul 23 
August (21), 23 August (9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,30); 
Lumină de iulie: Magheru (10: 
12; 15; 17; 19; 21). Giulești (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Lumi
na (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, 
dțipă-amiază 16; 18,15; 20,30), 
Libertății (10; 12; 16,30 18,30; 
grădină 20,30); Pe urmele ban
dei: rulează la cinematografele 
Vaslle Alecsandri (15; 17; 19; 
21), I. C. Frimu (9,30; 11,15; 
13; 14,45; 16,30; 18,30; 20,45;
grădină 20,15), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21); Raidul vărgat: 
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Tudor Vla- 
dimirescu (16; 18; 20); Noua 
prietenă a tatii: Victoria (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 8 
Martie: (16; 18,15; 
20,15), Flacăra: (15;
19,45); Colegii: Central (10,30; 
13; 15,30; 18,00; 20,30), 
(16,00; 18,15; 20,15;
20.30) ; Cereomușki: Moșilor
(16; 18,15; grădină 20,30). Vol
ga: (10; 12; 16; 18,15; 20,30);
Haiducii din Rio Frio: Unirea 
(16,00; 18,00; grădină 20,15);
Program special pentru copii 
la orele 10,00 la cinematogra
ful 13 Septembrie; Magistratul: 
13 Septembrie (11,30,; 14.30;
16,30; 18,30; 20,30); Așa a fost 
— Moscova — Antarctica — 
Primăvara obișnuită — rulea
ză în continuare de la orele 
10,00 pînă la orele 21,00 la ci
nematograful Timpuri Noi,

grădină 
17,15;

Arta: 
grădină

Recuperează materialul lemnos PRIETENI

— Moș Toader, 
se spune că în ti- 
nerețe erai cel din- 
tîi la joc. Mai știi |||
vreun joc ? Care-ți i,', ' , , 
piăcea mai mult ?

— Mai știu ne
poate, și-mi place unul tare în
drăcit. Azi puțini îl mai joacă.

Și moșul, duruind din gură, 
se pornește pe tropotit. Nepo
tul și încă vreo 2-3 prieteni 
de-ai lui, pionieri toți, sînt nu
mai ochi. încearcă să prindă și 
ei figurile jocului.

într-allă seară, la o poartă 
unde se strînseseră femeile, cî
teva fete, pioniere și ele, nu 
s-au lăsat pînă nu le-au convins 
să cînte. Cîntece de demult și 
cîntece de azi. Una din fete 
nota cuvintele și toate la un 
loc căutau să-și întipărească 
melodia.

Bunicii și bunicele n-au mai 
avut o seară liniștită : trebu
iau să deșerte pînă Ia fund sa
cul poveștilor și legendelor, al 
snoavelor și cimiliturilor, al 
vorbelor de duh. Ba, chiar și la 
horă, lucru încă nemaiîntîlnit, 
au apărut cîțiva pionieri cu 
carnețelul de însemnări arătîn- 
du-se tare interesați de strigă
turi.

A trecut un timp. Băielanii 
păreau că s-au liniștit. în taină 
însă, repetau jocurile și cînte- 
cele aflate, învățau pe de rost 
ghicitorile, snoavele,. strigătu
rile — comori neprețuite din 
comuna lor. „De la lume adu
nate și iarăși la lume date” cum 
spunea Anton Pann.

Și iată-le „iarăși la lume 
date 1” Era într-o seară senină, 
pe-o pajiște, în marginea Cos- 
teștilor. Pionieri mulți, îmbră- 
cați în mîndre costume popu
lare, și mulți săteni așezați pe 
iarbă, formau un cerc viu în ju
rul stivei de vreascuri. Moș 
Toader s-a 
rînd”, 
pionierilor;
un chibrit și flăcările au cuprins 
vreascurile cu limbi roșietice 
făcînd mai strălucitoare crava
tele pionierilor. Cîntecul care 
izbucni din piepturile lor părea 
astfel cel mai po'trivit: 
„E roșie cravata mea, ca foqul".

Au ascultat apoi cu toții cîn- 
tecele de demult și cele de azi; 
Se întreceau in a dezlega ghici-

■ .strșj.

așezat în „primul 
că-i plăceau serbările 

Cineva a scăpărat
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I și pictor amator

C. GEORGESCU 
corespondent voluntar

Colectivist

în sectorul de ex
ploatare Bîsculița, din 
cadrul întreprinderii 
forestiere Nehoiu, re
giunea Ploiești, se 
pierdeau însemnate 
cantități de material 
lemnos care putre
zea în albiile pîraie- 
lor și izvoarelor din 
exploatări. De curînd,

la propunerea tânăru
lui maistru Stan Gor- 
nățeanu. organizația 
U.T.M. din acest sec
tor și-a inclus în pla
nul de activități pa
triotice strîngerea și 
valorificarea lemne
lor din albiile apelor. 
Primele acțiuni au 
fost încununate de

succes ; peste 40 de 
metri cubi de trun
chiuri șt crăci au fost 
recuperate și trans
formate în lemn de 
foc, care va fi expe
diat spre depozitele 
din centrele populate.

Al CÂRTII

I 
I 
I
I 
il

Comitetul U.T.M. din Centrul) 
școlar agricol nr. 1 din orașul Ro
man se preocupă permanent pen-l 
tru atragerea tuturor elevilor la 
concursul „Iubiți cartea“. Mulți' 
dintre ei sînt purtători ai insignei, 
„Prieten al cărții“. Zilele trecute 
numărul acestora a crescut cu încă] 
150 de elevi.

' ? > . ■ : '

torile și făceau haz la fiecare 
snoavă. Au făcut apoi loc pen
tru ca echipa de dansuri să 
poată desfășura mai în voie, în 
jurul focului, tropotită lui Moș 
Toader.

S-a dumirit bătrinul unde a 
vrut să bată nepotu-său și co
legii lui tot iscodindu-1. Și toți 
la un loc se minunau, fără să-și 
poată ascunde mîndria, de ade
văratele comori pe care pionie
rii le-au adus la lumina focului 
lor de tabără.

★
Pionierii brașoveni au ajuns 

la Iași. Nici n-au apucat însă să 
coboare bine din. tren că i-au și 
luat în primire mai mulți pio
nieri, răsăriți acolo pe peronul 
gării ca din senin.

Coloana pionierilor brașoveni
— oaspeții — pare acum „es
cortată”-din toate părțile de gru
pul acestor vorbăreți pionieri 
ieșeni. „Vreți desigur să vedeți 
mozaicul ? L-au dat și în film. 
O să vi-1 arătăm îndată”... „Cen
trul orașului nostru este în în
tregime nou construit"... „Vă 
ducem să vedeți și Bojdeuca lui 
Creangă; E așa ca pe vremea 
cînd o locuia povestitorul. A- 
cum e 
clădiri, 
strativ 
întilnit.
dată ce mașină trebuie să luați 
pentru ca să ajungeți la Fabrica 
de antibiotice... Cea mai mare 
din sud-estul Europei. Iar după 
masă, dacă veți dori, vă vom 
duce și la Copou, la Teiul lui 
Eminescu!"...

Așa gazde; da 1
★

...De fapt, toate aceste acțiuni 
n-au avut încă loc. Ele sînt con
semnate în proiectele de vacan
ță și se află în faza de pregă
tire. Ne-am permis să însufle
țim aceste proiecte — anticipat
— în dorința de a oferi exem
ple .cum pot fi organizate acți
uni interesante, care sînt aștep
tate de copii.

Aititihod w
» VIRGIL CARABA

casă-muzeu...”, „Multe 
cum e Palatul admini- 
— nu cred că ați mai 

„O să vă spunem în-

încheierea lucrărilor sesiunii 
tehnico-științifice a Institutului 

de proiectări de uzine metalurgice 
din Capitală

Marți seara s-au încheiat 
lucrările sesiunii tehnico-știin
țifice a Institutului de proiec
tări de uzine metalurgice 
(IPROMET) din Capitală pe 
tema „Realizări și perspective 
în proiectarea uzinelor side
rurgice”.

La sesiune au participat a- 
cademicjeni, cercetători și pro
iectanți, cadre didactice din 
învățământul tehnic superior, 
precum și directori și ingineri 
șefi din marile combinate si
derurgice și ai unor uzine me
talurgice din țară.

Timp de trei zile, partici
panții la această sesiune au 
dezbătut în cele patru secții 
de specialitate 65 de referate 
și comunicări axate în mod 
deosebit pe soluții originale de 
proiectare elaborate în ultima 
vreme de institut. Sesiunea a 
constituit totodată un larg 
schimb de experiență între 
organizațiile de proiectare, 
cercetare și execuție din ra
mura siderurgică,

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit 
de ing. Ion Marinescu, șeful 
departamentului siderurgiei 
din Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, care 
a relevat preocuparea colecti
vului de proiectanți în gă
sirea soluțiilor noi, a îmbinării 
mecanizării și automatizării 
proceselor tehnologice cu efi
ciența lor economică.

Participanții la sesiune și 
colectivul Institutului de pro
iectări de uzine metalurgice 
au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
precum și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, în care 
își exprimă recunoștința pro
fundă pentru condițiile ce 
le-au fost create spre a-și con. 
sacra întreaga capacitate de 
muncă sprijinirii dezvoltării 
industriei siderurgice.

(Agerpres)

(Urinare din pag. J)

resați*’... Cuvîntul „pasiune* 
nu era folosit dar i-4 puteai citi 
în ochi, în expresia figurii, în 
propriile sale fapte.

Maiștrii dintre file
Am cunoscut la Uzina „1 

Mai" mulți tineri îndrăzneți 
și talentați. Cei mai mulți do
reau să nună un semn de egal 
între „tinerețe" și „tehnica 
nouă”. Dar n-am înțîlnit unul 
care să np vorbească cu res
pect și admirație despre mai
ștri. Ii simt lîngă ei la mași
nă, la conferințele tehnice, în 
clipele zbuciumate cînd se 
naște ideea inovației... Iar apoi, 
după orele de lucru, se întîl- 
nesc cu ei din nou... acasă. Fi
rește, maistrul nu-1 poate vizi
ta pe fiecare; dar tot ce-ai a- 
flat nou, poate fi controlat, a- 
dîncit, în cărțile care nu re
prezintă decît experiența a 
mii de maiștri și ingineri, Se
lecționată și concentrată. U- 
neori nu e vorba decît de o 
broșură, fără pretenții, dar 
iată că dintr-o asemenea sur
să modestă s-a născut în min
tea strungarului Tudor Fiera- 
ru ideea de a adapta vechiului 
strung „revolver” al cărui su
port transversal mergea prost, 
un filet cu două începuturi... 
Rezultatul ? 5 la sută mai mul
te piese.

La înălțime
■H
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pe care-i vedeți 
puțini ani, dar 
nu-i împiedică să

IOSIF DOMAN 
electrician
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PATIO MIHAI

(Urmare din pag. I)

Turiștii 
numără 
aceasta 
trăiască din plin bucuriile
unei excursii pe vîrf de 

munte.
în fotografie, cîțiva din 
grupul de 50 de elevi ai 
Școlii de 8 ani nr. 7-Bă- 
neasa, care au făcut o 
excursie timp de șase 
zile prin Munții Bucegi 
pe traseul: Sinaia, Cota 
1 400, Vîrful cu Dor, 
dina, Peștera, Babele, 
raiman, Piatra Arsă, 

iana Stînii.

Colectiviștii din comuna Sintea 
Mare din raionul Criș, s-au bucu
rat mult clnd, citind presa, au a- 
,flat că tînărul lor tovarăș de mun
că, colectivistul Gheorghe Ștefă- 
nuț, a primit o mențiune pentru 
lucrările de pictură pe care le-a 

bienală de 
i la Bucu

rești. Tînărul colectivist este În
drăgostit de natură, de frumos. El 

i cu deosebită atenție isto- 
'ria artei, literatura clasică și con
temporană. Viața nouă a colecti- 
Ivișților l-a inspirat în crearea ta- 

Jblourilor : „Pe ogoarele colectivei", 
J „Curățirea pomilor“, „La noi în

■ «colectivă", „Vedere din satul 
tal” și a multor altora. Pînă 
prezent el a creat peste 120 
lucrări. Pentru ca acestea 
poată fi cunoscute îndeaproape și 
de ceilalți oameni ai muncii din 
raionul nostru, la casa de cultură 
din Chișineu Criș se va deschide 

s care va cuprinde cele 
valoroase lucrări ale talenta

tului colectivist

ì
I..........
■prezentat la expoziția b 

artă plastică organizată 
rești- Tînărul rolprtivist

Idrăgostil 
studiază 
ria artei

II
J

il

jI
Ilo expoziție 
j S mai valoroi 

i r

Uriașele macarale turn au de
venit pentru ploieșteni o prezență 
familiară — ne scrie corespon
dentul Nicolae Mocanu. Siluetele 
lor maiestuoase constituie un 
permanent punct de atracție pen
tru amatorii de artă fotografică”.

Ca mărturie, corespondentul — el însuși 
fdtoamator — ne trimite și o fotografie reali
zată la Șantierul de construcții Ploiești Sud, 
unde pînă la sfîrșitul acestui an vor fi gata 
.șase blocuri, dintre care trei cu 9 etaje, în
sumând 600 de apartamente. Aparatul a sur
prins cîteva crîmpeie din clocotul șantieru
lui. Iată, brațul de oțel al macaralei urcă sus, 
tot mai sus, legănînd parcă șăgalnic povara 
sutelor de kilograme de beton prefabricat sau 
beton lichid.

La zeci de metri deasupra pământului, be
tonul e așteptat. Mîinile harnice ale tineri
lor betoniști Tănăsescu Stelian, Balea Gheor
ghe, Gîrbea Valentin, Pitoiu Ștefan așteaptă 

.prețioasa încărcătură. în curînd, etajul 9 al 
blocului cu 190 de apartamente va fi dat și 
el în folosință.

fPOftT- MORT
Intilniri internaționale de box
• Joi va sosi în 

Capitală echipa ita. 
liană de box Sem- 
pre Avanti Bolog
na, care va întîlni 
la 22 iunie pe stadi
onul Dinamo echi
pa clubului Dinamo 
București. Oaspeții 
vor deplasa pe cei 
mai valoroși pugi- 
liști în frunte cu 
Farinelli, Cavaz- 
zini, Baggini, Fus- 
coni și Rincerio. 
După meciul de la 
București, echipa 
italiană va evolua 
la 25 iunie la Cra
iova, lâ 29 iunie la 
Galați și la 2 iulie 
la Constanța.

reprezentativele de 
tineret ale R.P. Ro
mîne și Iugoslaviei 
se va desfășura la 
30 iunie în orașul 
Brăila. Tinerii pu- 
giliști romîni se 
pregătesc intens. 
Din lot fac parte 
D. Davidescu, C. 
Buzuluc, P. Vanea, 
Al. Murg, Gh. An
ton, O. Baciu, I. 
Dinu, H. Loew, 
V. Trandafir, M. 
Ghiorghioni. Cu a- 
cest prilej își va 
face reintrarea Mi
hai Nicolau, care 
va boxa în cadrul 
cat. mijlocii.

disputa meciul in
ternațional de box 
Metalul București- 
Traktor Schwerin 
(R. D. Germană).

S-au încheiat 
preliminariile cam
pionatului republi
can de box pe echi
pe. Pentru turneul 
final s-au calificat 
echipele Steaua, 
Progresul București, 
Dinamo 
Dinamo 
Voința 
Metalul 
mînă,
Cîmpulung Muscel 
și C.S.M. Cluj.

București, 
Craiova, 

București, 
Bocșa Ro- 

Muscelul

• Aseară, la lumina reflec
toarelor stadionului Republicii, 
peste 10 000 de spectatori au 
urmărit meciul internațional 
de fotbal dintre echipele Pro
gresul București și Kickers 
Offenbach (R. F. Germană). 
Fotbaliștii romîni au obținut 
Victoria cu scorul de 2-0 (0-0). 
Scorul a fost deschis în mi
nutul 63 de Mateianu care a 
primit ö pasă de la D. Popes
cu. După 6 minute, Oaidă a 
marcat cel de-al doilea punct, 
reluînd cu capul balonul cen
trat de pe aripa stingă de că
tre Baboie.

Atletele poloneze și-ah -în
cheiat pregătirile in- vederăa 
meciului pe care-l vor susține 
duminică la Oradea cu echipa 
R.P. Romîne. Ultimul concurs 
de verificare a avut loc în o- 
rașul Bidkoszcz.

(Agerpres)

Meciul interna
țional de box dintre

La 29 iunie
București

INFORMAȚII

Canotori ai Școlii sportive de elevi din Timișoara, la antre
nament pe canalul Bega,

Marți dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
R. F. Germană, delegația ro- 
mînă care va participa la lu
crările celui de-al Vl-lea Con
gres mondial al petrolului ce 
va avea Ioc între 19 și 29 iu
nie la Frankfurt pe Mein.

St
In încheierea vizitei în țara 

noastră reprezentanți ai organi
zațiilor cooperatiste de peste 
hotare, care au participat la 
cel de-al IV-lea Congres al coo
perației de consum, au fost pri
miți, marți după-amiază, de pre
ședintele Centrocoop, Constan
tin Mateescu, precum și de 
membri aj conducerii Uniunii 
centrale a cooperativelor de 
consum.

In cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, oaspeții 
și-au împărtășit impresiile lor 
din cursul vizitelor, mulțumind 
pentru prilejul pe care l-au avut 
de a cunoaște îndeaproape 
munca și viața poporului romîn, 
realizările cooperației de con
sum,

dele, livezile, pădurile noastre 
fără ajutorul chimiei ? Ingrășă- 
mintele artificiale anti-dăună- 
torii nu sînt decît formulele chi
miei transformate în peisaj. 
Griul va crește mai mare și 
mai bogat, strugurii vor fi mai 
gustoși, merele vor fi mai par
fumate și prin grija ce le-o 
poartă această știință, devenită 
în sfîrșit exactă, adică reală, 
chimia. „Industria chimică — 
spun Directivele Congresului 
al Ill-iea al P.M.R. Cu privire 
la planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1960— 
1965 —-se va dezvolta într-un 
ritm susținut, asigurînd o valo
rificare superioară a resurselor 
naturale ale țării“. Iar resur
sele naturale ale patriei noa
stre sînt mai mult decît bogate. 
In mîinile lor, ale chimiștilor de 
azi și de mîine, așează, deci, 
partidul aceste bogății fără nu
măr. Încrezător în entuziasmul 
și în capacitățile tinerei gene
rații, partidul îi acordă și acea
stă sarcină nobilă. Desigur, în 
multe domenii sîntem abia la 
început. Cine vorbea, înainte 
de Eliberare, despre cauciuc, 
fără să-i 
port ?

Chimia 
pe acum 
datoria să contribuie din plin 
la ridicarea nivelului general 
al societății noastre. Nu este o 
întîmplare faptul că din ce în 
ce 
ră

adauge cuvîntul

care a obținut 
atîtea succese

• •

Poeții tehnicii
Alteori, e desigur vorba de 

probleme mult mai complica
te.- Dar asta nu l-a speriat pe 
Mihai Băcanu. A fost ajutor 
de strungar și calificarea con
ferită de cursuri nu-1 putea 
duce mal departe dacă s-ar fi 
mărginit la cunoștințele obli
gatorii. Restul a fost înfăptuit 
de cartea tehnică. Băcanu a 
devenit tehnician, și încă din
tre cei mai de nădejde ai în
tregii secții... Capătul drumu
lui ? Dimpotrivă, de-abia înce
putul lui ! După ce a cunoscut 
la perfecție procesul tehnolo
gic al pompei „triplex" și al 
agregatului de cimentare A.C. 
400. s-a născut un sentiment 
de nemulțumire. Procesul teh
nologic putea fi îmbunătățit 
substanțial. Dar cum ? Tehni
ca nii se mulțumește cu idei; 
ele trebuie calculate, verifica
te, experimentate. Erau sufi
ciente. cunoștințele și expe
riența sa ? Mihai Băcanu și-a 
încredințat frămîntările căr
ții tehnice. Orele de studiu în 
bibliotecă nu-i erau de ajuns. 
Volumele necesare s-au aliniat 
pe rînd în rafturile de acasă 
(„parcă tot mai bine e să ai 
biblioteca ta proprie", afirmă 
adeseori tînărul tehnician), a-

poî s-au 
pe masa 
cunoaște 
cînd o intenție se zbate pen
tru a deveni realitate. Și Mi
hai Băcanu le cunoaște : pa
gini de calcule rupte, scheme 
și planuri refăcute de zeci, 
sute de ori... Iar rezultatul a 
depășit satisfacția unui proce
deu nou ; el i-a dovedit tînă- 
rului de 29 de ani că poate, nu 
numai să-și însușească tehnica 
cea mai modernă, ci s-o și dez
volte, s-o perfecționeze. Ce 
bucurie poate fi mai mare ?

127 de dovezi

im-

de
are

mai multe cărți de literatu- 
științifico-lantastică încep

să aibă în centru figurile unor 
chimiști. Incercînd să întreva
dă viitorul, literatura ajunge 
în mod nemijlocit să se preo
cupe și de marile cuceriri ale 
chimiei, această știință veche 
și mereu mai modernă, în care 
cifrele se îmbină intim cu lan
terna creatoare. Chimistul Iui 
Balzac, care pornise în căuta
rea absolutului, ar fi descoperit 
desigur unele dintre tainele 
materiei, dacă n-ar fi fost un 
vizionar rătăcit în societatea 
capitalistă. Noi, cei de azi, care 
lucrăm numai pentru fericirea 
oamenilor, avem posibilitatea 
să transformăm toate visele 
științifice în forțe vii, în viață 
propriu-z.isă. Împletită cu nenu
mărate ramuri ale activității 
omenești, putînd aduce soluții 
în cele mai diverse domenii 
creatoare prin însăși esența ei, 
chimia a devenit un poem 
care se concretizează în bunuri 
de cel mai vital interes. Tinerii 
care azi, în clipa holărîtoare a 
vieții lor, cînd își aleg profe
siunea căreia i se vor dedica, 
se opresc asupra chimiei, se pre
gătesc să intre într-Un domeniu 
vast, uluitor într-o adevărată 
,,țară a minunilor", cum o nu
mea Gorki. Nu va trece mult, 
și entuziasmul lor va rodi, con
tribuind Ia ridicarea bunăstării 
poporului cu încă
Chimia își va clădi din ce în 
ce mai multe reședințe pe har
ta patriei, iar slujitorii, și în 
același timp stăpînii ei, își vor 
putea privi cu mîndrie realiză
rile.

o treaptă.

Unități sanitare pentru lucrătorii 
din transporturi și telecomunicații

La Oravița, Fălticeni 
și Adjud au fost con
struite și date în folo
sință noi circumscrip
ții medicale pentru 
ceferiști și ceilalți lu
crători din transpor
turi și telecomunicații.

In cadrul acestor u- 
nități sanitare func
ționează cabinete de 
medicină generală, sto-

radiologie.matologie, 
laboratoare de analize 
medicale etc. Ele sînt 
dotate cu aparate și 
instrumente moderne 
și sînt deservite de un 
personal cu o înaltă 
calificare.

Totodată, un 
important de 
nea unități, 
care cele din 
sebeș, Bacău,

număr 
aseme- 
printre 
Caran- 
Mără-

șești, Tecuci și Birlad, 
au fost reamenajate.

Cele peste 20 de 
circumscripții medica
le construite în ultimii 
anj pentru lucrătorii 
din acest sector con
tribuie la desfășurarea 
unei asistențe medica
le atente și mai aproa
pe de locul de muncă.

(Agerpres)

îngrămădit, deschise, 
de lucru... Scriitorul 
bine orele de chin,

Cifra mi-a fost inspirată din 
evidența inovațiilor din pri
mul semestru al anului. Sînt 
încă poate prea puține pen
tru înaltul nivel tehnic al uzi
nei, iar procentul celor accep
tate și aplicate este încă prea 
redus. Dar parcurgînd cifrele 
îți apar în minte alte imagini: 
în cele mai multe dintre pro
punerile de inovații întîlnești 
și semnături de tineri. Iar 
calculele, soluțiile, dovedesc 
— mi se spune — nu numai 
talent dar Și cultura tehnică a 
autorilor lor...

De altfel întîlnești această 
cultură tehnică pretutindeni : 
în hale sau în curtea uzinei, 
ca și pe platoul de asamblare 
a instalațiilor, care-ți dau sen
zația că te afli pe puntea unui 
mare transatlantic. Uzine și 
prototipuri vestite din alte 
țări sau continente, sînt com
parate familiar și competent, 
de muncitori obișnuiți, cu 
producția noastră. Ce a rămas 
din timorarea de altă dată în 
fața marilor mărci cu tradi
ție ? Fără urmă de îngîmfare, 
fiecare din tinerii a căror mînă 
și gîndire s-a imprimat în di
ferite etape ale procesului de 
fabricație, face comparații li
niștit între fiecare caracteristi
că a producției noastre și cele 
străine. De concluzie nici nu 
e nevoie : pe ambalajele de 
export citești țări de pe toate 
cele cinci continente...

Mîndria pentru produsele 
Uzinei „1 Mai” o aveam și 

a vedea uzina, căci 
e nimeni, cred, care să

pînă
nu
nu cunoască înalta_ calitate 
a
afară ai poate impresia că 
valoarea rezultatelor depinde 
doar de cadrele cele mai înalt 
specializate ale uzinei. Am

fabricatelor ei. Dar din

ploarea contribuțiilor ți se re
levă de-abia după ce ai con
sultat fișele de cititori de la 
cabinetul tehnic (din noii în
scriși ai acestui an, 435 sînt 
muncitori), după ce ai răsfoit 
do-sareile de inovații și mai 
ales după ce i-ai cunoscut pe 
poeții tehnicii.

Ultimul dintre ei, Dumitru 
Mihalcea lucra ca șef de echi
pă la ciocanul de 3 tone. In
tr-o hală de forje te impresio
nează deobicei temperatura, 
zgomotul, mișcările uriașelor 
angrenaje, zborul metalului 
incandescent... La șeful de e- 
chipă de 26 de ani admiri însă 
altceva : calmul, siguranța cu 
care a preluat, împreună cu 
ceilalți doi șefi de echipă din 
schimburi — Marin Mustață și 
Ion Gîndei, care au exact a- 
ceeași vîrstă, răspunderea u- 
nor mașini noi și pretențîoa- 
se. Masivul ciocan s-a lăsat 
îmblînzit, nu de forța fizică a 
stăpînilor lui, ci de cunoștin
țele lor pe care și le acumu
lează în tăcerea contrastantă a 
sălilor de lectură...

Am părăsit hala supraîncăl
zită și trepidantă pentru a pă
trunde din nou în această lu
me a tăcerii. Dar după scurte
le întîlniri de la Uzina „1 Mai" 
ml se părea că aici domnește 
o temperatură și mai înaltă, 
pe care numai incandescența 
minții omenești o poate pro
duce.

(Agerpres)

rare, precum și

rechizite școlare

și de birou
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I comune ale
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Cluj, str. 30 Decembrie 21 telefon 23—14
Muzeul este deschis pentru vizitatori în fiecare zi (afară de

J luni) între orele 10—14 și 16—19. »
I Asigurarea documentării pentru cercetători științifici, ar- ! 
j tiști creatori și studenți — în fiecare zi între orele 8—14. t



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
„Vostok-5“ și „Vostok-6“ iși continuă Demonstrații

studențești

zborul in jurul Pămîntului la Seul

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 18 iunie, 
ora 15 (ora Moscovei), nava 
cosmică „Vostok-5” a efectu
at 66 de rotații în jurul Pă
mîntului, parcurgînd distanța 
de peste 2,6 milioane kilome
tri. Perioada de rotație a na
vei satelit „Vostok-5” în jurul 
Pămîntului este de 87,8 mi
nute, îndepărtarea minimă de~ 
suprafața pămîntului (la peri
geu) și cea maximă (la apo
geu) sînt egale cu 159 km și 
respectiv 193 km.

Valeri Bîkovski se află în 
zborul cosmic de 96 ore. Ace
sta depășește timpul zborului 
cosmic al lui Andrian Niko- 
laev pe nava „Vostok-3”.

în timpul celor patru zile 
care au trecut de la lansarea 
navei „Vostok-5” pe bordul ei 
s-a efectuat un volum însem
nat de cercetări științifice, 
experiențe speciale, probe ve
stibuläre și fiziologice, obser
vații asupra scoarței Pămîn
tului, stratului de nori, a ste
lelor, lunii.

S-au obținut date însemnate 
privind posibilitatea stabilirii 
unor legături radio directe în 
limitele undelor scurte și ul
trascurte.

Funcționarea ireproșabilă a 
numeroaselor instalații și si
steme ale navei „Vostok-5” în 
timpul celor patru zile de zbor 
este o mărturie a siguranței 
depline pe care o prezintă ace
stea.

De trei zile se află pe orbită 
nava cosmică „Vostok-6” pilo
tată de cosmonautul Valenti
na Tereșkova. Perioada de re
voluție a navei satelit „Vo-

stok-6” în jurul Pămîntului 
este de 88,1 minute, îndepăr
tarea minimă de suprafața 
Pămîntului (la perigeu) și csa 
maximă ( la apogeu) sînt e- 
gale cu 174 km și respectiv 
218 km.

încheind cea de-a 34-a ro
tație în jurul Pămîntului și 
străbătînd în spațiul cosmic 
peste 1,4 milioane kilometri, 
cosmonautul Velentina Tereș- 
kova a depășit o dată și ju
mătate durata zborului cos
mic a cosmonautului american 
Cooper.

Valentina Tereșkova, ca și 
Valeri Bîkovski, efectuează în 
timpul zborului un volum în
semnat de cercetări științifice. 
Toate sistemele și aparatura 
navei ..Vostok-6” funcționează 
normal.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: Pină la 18 
iunie, la ora 22 (ora Mosco
vei) nava satelit „Vostok-5" a 
efectuat 71 de rotații în jurul 
Pămîntului parcurgînd apro
ximativ trei milioane de km 
în spațiul cosmic. O asemenea 
distanță nu a mai fost parcursă 
de nici un cosmonaut. Valeri 
Bîkovski îndeplinește cu succes 
programul de zbor și se simte 
bine: pulsul său este de 60— 
68 bătăi pe minut, respirația 
16—18.

Nava satelit „Vostok-6” pi
lotată de cosmonautul Valen
tina Tereșkova a efectuat pină 
la ora 22 (ora Moscovei) 40 de 
rotații în jurul Pămîntului. 
Programul de lucru din timpul 
zilei a fost încheiat.

Valentina Tereșkova se sim-

te bine. Pulsul ei este de 64— 
76 bătăi pe minut, respirația 
18—20.

Toate sistemele de bord ale 
celor două nave satelit func
ționează normal. Temperatu
ra, presiunea și umiditatea se 
mențin în cabină; în limitele 
stabilite.

Funcționează ireproșabil nu
meroasele mijloace terestre de 
teleghidare a zborului și de 
recepționare a informațiilor de 
pe bordul navelor. Datele ob
ținute sînt prelucrate imediat.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a transmis pe bordul 
navei „Vostok-5", lui Valeri 
Bîkovski, următoarea radiogra
mă : „într-una din radiogramele 
dv. vă exprimați dorința de a 
fi primit în rîndurile Partidului 
Leninist.

C.C. al P.C.U.S. a examinat 
această cerere și a hotărît pri
mirea dv în rindul membri
lor P.C.U.S.".

La 18 iunie a avut loc la 
Seul o demonstrație a 
studenților unei univer

sități particulare în semn de 
protest împotriva demiterii pre
ședintelui universității. La de
monstrație au participat peste 
2 000 de studenți. Forțe impor
tante de poliție au fost adu
se pentru a reprima demonstra
ția. Intre studenți și poliție a 
avut loc o încăierare în Urma 
căreia au fost răniți 17 stu
denți și doi polițiști. Timp de 
o oră studenții s-au apărat cu 
curaj împotriva atacului poli
ției, care a folosit gaze lacri
mogene pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți. Potrivit agenției 
France Presse, 40 de studenți 
au fost arestați.

Demonstrații similare au avut 
loc la Seul și la 17 iunie cînd 
au fost arestați 83 de studenți. - ■

Să înceteze sângeroasele

Plenara C. C.
al P.C.U.S

ROMA 18 (Agerpres). — 
„După mai bine de trei săp- 
tămîni de tratative politice in
tense, încercarea lui Aldo 
Moro, secretar general al Par
tidului democrat-creștin din 
Italia, de a forma un nou gu
vern de „centru-stînga“ a 
eșuat. Criza rămîne deschisă“, 
transmite corespondentul din 
Roma al agenției France 
Presse.

Eșecul se datorește refuzu
lui socialiștilor de a sprijini 
un asemenea guvern. După 
cum se știe, fără voturile so
cialiștilor un guvern de „cen
tru-stînga“ nu poate obține 
majoritatea în parlament. în- 
tr-un comunicat dat publici
tății în seara zilei de 17 iunie, 
la sfîrșitul unei adunări a Co
mitetului Central al Partidu
lui Socialist, se spune: „Ca 
urmare a disensiunilor cu pri
vire la programul guverna
mental, Comitetul Central n-a 
fost în măsură să-și dea ade
ziunea la formarea noului gu
vern“. Această hotărîre, sub
liniază agenția France Presse, 
a fost luată după dezbateri 
furtunoase, în urma cărora 
Pietro Nenni, secretar general 
al Partidului socialist și adept

al sprijinirii guvernului de 
„centru-stînga“, s-a aflat în 
fața unei majorități ostile 
compusă nu numai din aripa 
de stinga a partidului, care 
s-a opus și în trecut acestei 
formule guvernamentale, dar 
și din membri ai propriei sale 
fracțiuni

Marți la amiază, Aldo Moro, 
secretar general al Partidului 
democrat-creștin, însărcinat 
cu constituirea noului guvern 
italian, l-a anunțat pe Segni, 
președintele Republicii, că este 
silit să renunțe la încercările 
sale de a forma guvernul.

★

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 18 iunie, 
în Palatul Mare al Kremlinu
lui s-a deschis Plenara Comi
tetului Central al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a Plenarei 
figurează problema : „Sarcini
le curente ale muncii ideologi
ce a partidului”.

La lucrările plenarei parti
cipă conducători de partid și 
de stat, oameni de litere și de 
artă, oameni de știință, repre
zentanți ai învățămîntului pu
blic, ai presei, precum și alți 
reprezentanți ai intelectuali
tății de pe tărîmul creației din 
republici, ținuturi și regiuni.

Plenara a fost deschisă de 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Leonid Iliciov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a prezentat 
raportul „Sarcinile curente ale 
muncii ideologice a 
lui”.

După raport au 
dezbaterile la care 
cuvîntul numeroși 
panți.

Leonid Brejnev, care a pre
zidat ședința de după-amiazăj 
a anunțat că Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. a examinat ce
rerea cosmonautului nr. 5 de 
a fi primit în rîndurile P.C.U.S. 
și l-a primit în rîndurile 
Partidului Comunist. Partici
panții la plenară au primit a- 
ceastă știre cu ovații furtunoa. 
se.

Leonid Brejnev a dat, de a- 
semenea, citire radiogramei 
primite de pe bordul navei 
cosmice „Vostok-5” în care Va
leri Bîkovski mulțumește Co
mitetului Central al P.C.U.S. 
pentru înalta încredere ce i s-a 
acordat.

Lucrările Plenarei vor re
începe miercuri, ora 10 dimi
neața.

partidu-

început 
au luat 
partita

In Italia au loc numeroase manifestații țărănești. Țăranii cer 
lichidarea regimului moșieresc și împărțirea pămîntului celor 
ce-I muncesc. Zilele acestea la Roma a avut loc o puternică 
manifestație la care au luat parte delegații de țărani din 
toate regiunile țării. La manifestație s-au alăturat muncitori 
din întreprinderile industriale din Roma, cit și reprezentanții 
intelectualității progresiste. Manifestația a durat cîteva ore. In 

fotografie: aspect de la manifestație.

repressomi împotriva kurzilor 
din Irak !

MOSCOVA 18 (Agerpres).— 
TASS transmite: Valeri Bî
kovski a transmis de pe bordul 
navei „Vostok-5” Comitetului 
Central al P.C.U.S. următoarea 
radiogramă : „Din toată inima 
mulțumesc partidului nostru 
scump pentru înalta încredere 
acordată — primirea mea în 
rîndurile P.C.U.S. Voi îndrep
tăți încrederea dv. 
patriei și partidului 
plinită cu succes".

MOSCOVA 19 
TASS transmite 
al P.C.U.S. a adresat cosmonau- 
ților sovietici Valentina Tereș
kova și Valeri Bîkovski urmă
toarea telegramă: „Plenara C.C. 
al P.C.U.S., toți participanții la 
plenară vă felicită călduros și 
cordial pe dv., patrioți neînfri- 
cați și curajoși ai patriei noa
stre.

Vă urăm succes în îndeplini
rea istoricului zbor cosmic în 
grup”.

Cosmonauții Valentina Tereș- 
kova și Valeri Bîkovski au 
transmis plenarei C.C. al 
P.C.U.S. următoarea telegramă 
de răspuns ; „Am aflat cu mare 
bucurie de călduroasele felici
tări adresate nouă, cosmonauți- 
lor, de participanții 
C.C. Mulțumim din 
tru caldele felicitări 
bine.

încredințăm C.C.
și pe dv. personal, dragă Nichita 
Sergheevici, că vom face totul 
pentru a îndeplini sarcina ce 
ne-a fost încredințată.

Glorie Partidului leninist !”

Declarația agenției T.A S.S.

Misiunea 
va fi înde-

(Agerpres).
: Plenara C.C.

la plenara 
inimă pen- 
și urări de

al P.C.U.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Agenția TASS a dat publici
tății o declarație în legătură 
cu situația actuală din Irak și 
îndeosebi cu privire la noile 
acțiuni dezlănțuite împotriva 
kurzilor și a forțelor patrioti
ce din această țară.

Amintind că la 10 iunie gu
vernul irakian a început ope
rațiunile militare împotriva 
poporului kurd, folosind tancu
rile și artileria, declarația 
subliniază că partidul Baas a- 
flat la putere în Irak și-a în
dreptat lovitura împotriva 
kurzilor: „pentru că kurzii, 
care reprezintă aproape un 
sfert din populația Irakului, 
luptă pentru dezvoltarea țării 
pe calea independenței, împo
triva subordonării ei cercuri
lor imperialiste, pentru in
staurarea rînduielilor demo
cratice în țară, pe baza cola
borării frățești între arabi și 
kurzi”. După cum 
kurzii din Irak s-au aflat în
totdeauna alături de arabi în 
lupta pentru independență îm
potriva dominației monopolu
rilor petroliere străine.

Ațîțarea vrajbei naționale, 
reamintește declarația, a fost 
o metodă preferată a regimului 
reacționar al lui Nuri Said, 
interpusul monopolurilor stră
ine. O cauză principală a izo
lării lui Kassem de popor și 
a prăbușirii regimului său, a 
fost, după cum se știe, războ
iul fratricid împotriva kurzi-

se știe,

încordare la SaigonDeclarația agenției TASS a- 
rată apoi că la venirea la pu
tere, actualul guvern irakian 
a promis reglementarea pro
blemei kurzilor prin garanta
rea drepturilor naționale ale 
acestui popor. Curînd însă, 
guvernul irakian s-a dezis de 
promisiunile făcute, încercînd 
să folosească tratativele cu 
conducătorii mișcării kurde 
pentru a concentra armata și 
pentru a da o lovitură prin 
surprindere.

Declarația expune apoi e- 
sența politicii promovate de 
liderii baas-iști care s-au opus 
tuturor forțelor democratice 
din țară, încercînd să se men
țină la putere prin teroare și 
provocări. încă din primele 
zile ale preluării puterii, ei au 
dezlănțuit un val de represiuni 
împotriva luptătorilor împo
triva imperialismului, pentru 
pace, pentru democrație, îm
potriva comuniștilor irakieni și 
a celorlalți patrioți. în Kurdis- 
tan, guvernul irakian a conti
nuat politica de exterminare 
în masă a oamenilor, politica 
de genocid, contrară celor mai 
elementare drepturi ale omu
lui și Cartei O.N.U.

„Fiecare om cinstit din lu
me, se spune în declarație, 
fiecare stat care se pronunță 
pentru respectarea principiilor 
O.N.U., nu poate să nu-și ri
dice glasul hotărît, de pro
test, împotriva acțiunilor mon
struoase ale autorităților ira
kiene față de poporul kurd”.

SAIGON 18 (Agerpres). — 
După marile demonstrații an- 
tidiemiste căre au avut loc 
duminică, la Saigon continuă 
să domnească o situație încor
dată. Toți funcționarii sînt 
consemnați în clădirile admi
nistrative și baraje ale poliției 
blochează diferite puncte ale 
orașului, în special pagoda în

care se află corpul preotului 
budist care s-a sinucis în semn 
de protest împotriva persecu
țiilor la care sînt supuși cre
dincioșii budiști de către auto
ritățile diemiste. Autoritățile 
au anunțat că orice nouă în
cercare de a organiza demon
strații va fi reprimată cu se
veritate.

•ii e sai irr • rr semn • pè sci i ilt •
STOCKHOLM — La 18 iunie 

a.c. ministrul Agriculturii și 
Pădurilor al Suediei, B. Holm- 
qvist a oferit o masă în nu
mele guvernului suedez in cin
stea delegației romîne condusă 
de Mihail Suder, ministrul 
Economiei Forestiere, care vi
zitează în prezent Suedia.

ședințele Nasser și președinte
le yemenit As-Sallal, R.A.U. a 
aprobat cererea Republicii A- 
rșbe Yemen de a se alătura 
statului federal arab alcătuit 
din Egipt, Siria și Irak.

Avocații barierelor rasiale
p^c.SÂ

Pe bazele militare americane de la Ilatsuke, Yokota și Mi sawa situate pe teritoriul japo
niei continuă să sosească avioane de bombardament „F. 105" ce pot fi utilizate în scopuri de 
agresiune atomică. Populația japoneză protestează împotriva acestei situații primejdioase. 
In apropierea tuturor bazelor americane de pe teritoriul Japoniei s-au organizat mitinguri de 
protest. In fotografie : aspect de Ia mitingul organizat lingă baza americană de la Fukuoka.

din S. U. A.

Agențiile occidentale de presă 
anunță că Pietro Nenni, secretar 
general al Partidului Socialist Ita
lian și-a prezentat marți seara de
misia din această funcție. După 
cum se știe, în reuniunea de luni 
noaptea a Comitetului Central al 
Partidului Socialist Italian. Nenni, 
care sprijinea încercările lui Aldo 
Moro de a constitui un guvern 
de coaliție, a fost pus în minorita
te și conducerea Partidului Socia
list a respins punctul său de ve
dere de sprijinire a unui aseme
nea guvern.

• SOFIA. — După cum a- 
nunță B.T.A., la 17 iunie a avut 
Ioc la Sofia o adunare în ca
drul căreia academicianul Sava 
Ganovski, președintele Comite
tului bulgar pentru înțelegere 
și colaborare balcanică, a vor
bit despre lucrările și liotărîrile 
celei de-a treia întilniri a re
prezentanților Comitetelor pen
tru colaborare între popoarele 
balcanice, care a avut loc la 
București. Adunarea a adoptat o 
rezoluție în care se arată că 
opinia publică din Sofia își ex
primă sprijinul deplin pentru 
crearea unei zone a păcii în re
giunea Balcanilor și a Mării 
Mediterane.

• PARIS. — Autoritățile france
ze au găsit o ieșire originală din 
situația delicată în care au fost 
puse în legătură cu vizita la 
Paris a șefului separatiștilor ka- 
tanghezi, Moise Chombe. După ce 
„președintele“ katanghez a rămas 
35 de ore, pe aeroportul parizian 
Orly, autoritățile locale au aprobat 
internarea lui la o clinică pari
ziană „din motive de sănătate“.

In felul acesta, autoritățile fran
ceze au ridicat de fapt interdicția 
asupra intrării lui Chombe în 
Franța.

• RIO DE JANE1RO. — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Jurnal 
do Brasil", Bitancourt, funcționar 
superior al Ministerului Afacerilor 
Externe al Braziliei, a declarat că 
există perspective strălucite pen
tru comerțul Braziliei cu U.R.S.S. 
și cu alte țări socialiste.

de muncă". Acest acord urmează 
să fie ratificat de către organele 
executive ale sindicatelor înainte 
de a fi supus spre aprobare pri
mului ministru, Cheddi Jagan.

După cum se știe, anumite 
cercuri legate de interesele colo
niale engleze în Guyana britanică 
au declanșat în țară tulburări, cu 
implicații în domeniul relațiilor de 
muncă ,al căror scop final este 
răsturnarea guvernului lui Cheddi 
Jagan. în prezent, guvernul depune 
eforturi pentru 
tuației. Cheddi 
între altele, să 
reprezentanții 
toate acestea.
nează agenția France Presse, cercu
rile opoziției fac demersuri și pre
siuni asupra guvernului englez ce- 
rîndu-i suspendarea constituției 
țării“. Potrivit aceleiași agenții, 
numărul patrulelor -britanice care 
circulă în timpul nopții pe străzi 
a crescut.

reglementarea si- 
Jagan a hotărît. 

se întîlnească cu 
sindicatelor. „Cu 
după cum mențio-

• NEW YORK. — La 17 iu
nie, Curtea Supremă a S.U.A. 
a pronunțat o hotărîre prin 
care recunoaște dreptul lideru
lui comunist american, Henry 
Winston, de a intenta guver
nului Statelor Unite o acțiune 
pentru repararea daunelor 
cauzate sănătății sale în timpul 
cit a fost deținut în închisoa
rea federală din orașul Terre 
Haute (statul Indiana).

In 1956, Henry Winston a 
fost condamnat la 6 ani închi
soare pentru „instigarea la 
răsturnarea prin forță a gu
vernului S.U.A.”. Din cauza 
condițiilor grele din închisoa
re și a neglijenței criminale a 
medicilor închisorii, Henry 
Winston și-a pierdut complet 
vederea.

BELGRAD — Marți 18 iunie 
a.c., la secretariatul de Stat 
pentru Afaceri Externe al 
R.S.F. Iugoslavia a avut loc 
schimbul instrumetelor de ra
tificare a convenției consulare 
între Republica Populară Ro
mână și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, semnată 
la București în noiembrie 1962.

• IERUSALIM. — Ca urinare a 
demisiei primului ministru, Ben 
Gurion, la 17 iunie a fost anunțata 
demisia întregului guvern al Israe
lului. Agenția Reuter relatează că 
președintele Izraetului, Zalmap Șa- 
zar, a început consultările în ve
derea desemnării unui : 
ministru. Conducerea 
guvernamental MAPAI 
hotărîrea de a-1 propune 
Eșkol, ministru al 
precedentul guvern, 
de prim-ministru.

nou prim- 
partidului 
a adoptat 

I pe Levi 
finanțelor în 
pentru postul

Ședința Con-

• LONDRA. — Ziarul „Daî- 
ly Worker” a anunțat la 18 
iunie că, potrivit știrilor sosite 
din Irak, trei activiste de sea
mă ale Ligii femeilor din Irak 
— Djamila Haled, Leila El- 
Rumi și Zakia Shakir — au 
fost condamnate la moarte.

| ub presiunea luptei
I dirze împotriva o- 
i preliștilor rasiale 

duse de populația 
de culoare din 
S.U.A., sprijinită de 
forțele progresiste și

democratice, in cercurile guver
namentale de la Washington se 
desfășoară o activitate febrilă 
pentru a se găsi o soluție în ve
derea restabilirii liniștei. Situația 
a ajuns însă în momentul de față 
la un stadiu în care, potrivit cu
noscutului comentator american 
Walter Lippmann, nu există o 
altă cale de ieșire decît aceea a 
desființării barierelor rasiale. In 
actuala mișcare revendicativă, 
scrie Lippmann, s-a ajuns la un 
punct de la care nu se mai poate 
reveni. îndelungatele nemulțu
miri care au fost îndurate cu 
răbdare au devenit dintr-o dată 
intolerabile. Acum nu se mai 
poate accepta să se realizeze pu
țin în mod gradat, ci se cere să 
se facă mai mult dintr-o dată. în
ceputul și simbolul acestei miș
cări este localitatea Birmingham“.

Reprezentanții celor mai largi 
pături ale opiniei publice ameri
cane au condamnat pasivitatea 
cu care autoritățile federale au 
tratat recentele tulburări rasiale 
din sudul S.V.A. și au cerut pre
ședintelui Kennedy să intervină 
pentru a pune capăt crizei ra
siale.

într-un comentariu din „New 
York Times", un alt cunoscut 
ziarist american, James Reston, 
sublinia că a sosit timpul ca pre
ședintele să-și asume conducerea 
luptei „pentru a înlătura barie
rele indiferențelor și prejudicii
lor și să măture afară intolerabi
lele nedreptăți la care sînt su
puși negrii americani \

Președintele Kennedy și-a a- 
nunțat intenția de a supune Con
gresului un proiect de lege care 
să prevadă desființarea bariere
lor rasiale din S.U.A.

In forma sa inițială, potrivit 
revistei „Newsweek", legea pe 
care Kennedy intenționează să o 
treacă prin Congres prevede de
clararea drept „ilegală a discri
minării în magazinele care fac 
comerț interstatal, hoteluri și res
taurante“. De asemenea, de acum 
înainte inițiativa pornirii unui 
proces împotriva acțiunilor ra
siste urmează să revină Ministe
rului de Justiție și nu unor per
soane particulare, așa cum fusese I 
pină acum.

Ziarele americane relatează că 
proiectul lui Kennedy a provo
cat o furtună de proteste în rin- _ 
dul congresmenilor și senatorilor | 
rasiști din S.U.A.

Senatorul democrat Richard I 
Russel (Georgia), liderul aripii 
conservatoare din Senat, a atras I 
atenția că se va opune oricărui * 
proiect de lege care vizează ac- ■ 
tuala stare de lucruri din sud și ■ 
că va face tot ce-i va sta în pu- » 
tință pentru a împiedica adopta- E 
rea unei astfel de legi. _

Dintr-o declarație făcută de I 
influentul senator Rubert Ilum- . 
phrey, observatorii trag concluzia 
că proiectul de lege va suferi o 
serie de amputări care vor redu- I 
ce la minimum intențiile inițiale 
cu privire la desființarea segre- I 
gației.

Chiar și într-o astfel de formă, i 
după părerea ziarelor, perspecti- I 
vele adoptării acestei legi sînt , 
minime. Ele prevăd chiar că dez- | 
baterile din Congres și mai ales 
cele din Senat vor pune in difi- I 
cultate orice inițiativă menită a 
atinge sau schimba legile și rin- 
duielile care guvernează actua
lele relații dintre albi și negri. ■ 
Ziarul „New York Herald Tri- ,1 
bune“, prevede că „vor avea loc 
aprige și lungi dezbateri".

„Le Mondc" consideră că asu- _ 
pra reușitei programului lui Ken- | 
nedy „planează incertitudini gre
le“.

I
I

I 
I
I
I
I

I

I

I

• CAIRO. — Potrivit unui 
nou comunicat comun dat pu
blicității în seara zilei de 17 
iunie la Cairo, de către pre-

• GEORGETOWN. — Agenția 
Reuter relatează că un comitet 
mixt, format din reprezentanți ai 
guvernului Guyanei britanice, ai 
opoziției și ai sindicatelor „au a- 
juns la un acord asupra principa
lelor puncte divergente cu privire 
la legea controversată a relațiilor

• GENEVA. —
ferinței O.I.M. fixată pentru 17 
iunie a fost amînată. După cum 
s-a aflat, 
africane 
parte la 
deoarece 
participă 
blicii Sud-Africane al cărei gu
vern promovează politica de 
apartheid.

în semn de protest împotriva 
participării delegației R.S.A. Ia 
lucrările conferinței, a demi
sionat președintele conferinței, 
Josef Johnson, reprezentantul 
Nigeriei.

delegațiile statelor 
au hotărît să nu ia 
lucrările conterinfei 

la această conferință 
reprezentanții Repu-

• Situat în sud-estul 
Africii, Mozambicul se 
mărginește la est cu 
Oceanul Indian pe o 
lungime de 2 500 km, 
la nord-vest cu Tanga- 
nika și Federația (în 
curs de destrămare) 
Rhodesia și ■ Nyassa- 
land, iar la sud cu Re
publica Sud.Africană.

• Suprafața sa este 
de 783 030 km patrați 
din care 25 la sută e_ 
ste acoperită cu păduri 
tropicale, cu arbori 
care au un lemn deose
bit de prețios.

• Populația țării nu
mără 6 329 OOO de lo
cuitori, majoritatea fi
ind negri bantu. In a. 
fară de aceștia în Mo
zambic mai trăiesc mu
latri, indieni și circa 
50 OOO de europeni 
concentrați în majori
tate în capitala țării.
• Subsolul Mozamhi- 

cului este bogat în aur, 
petrol, cărbune, ba
uxită, mică ele.

eferindu-se la si
tuația din Mozam- 
bic, ziarul „Indian 
Express” a publicat 
recent o știre sub 

1 titlul „Mari pregă
tiri militare desfă

șurate de portughezi în Mozam- 
bic". Autorul articolului rela

Mozambicul revendică libertatea
tează că această colonie portu
gheză „a fost transformată 
într-o uriașă tabără militară".

După cum se știe, comitetul 
O.N.U. pentru examinarea pro
blemei aplicării declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale a adoptat la 10 august 
1962 o rezoluție în care se cere 
acordarea neîntîrziată a inde
pendenței coloniei Mozambic și 
aplicarea de sancțiuni Portuga
liei dacă aceasta refuză să în
deplinească prevederile rezolu
ției. Sfidînd cerința întregii 
opinii publice progresiste in
ternaționale, colonialiștii portu
ghezi răspund la rezoluția 
O.N.U. prin sporirea continuă a 
efectivelor militare din Mozam
bic. In nordul țării au fost dis
locate noi contingente nuntă- 
rînd 10.000 de soldați precum și 
detașamente ale poliției portu
gheze. Prin aceste măsuri, se 
urmărește înăbușirea luptei de 
eliberare a poporului din Mo
zambic și menținerea, cu orice 
preț, a dominației colonialiste 
în această țară.

De patru secole durează do
minația colonialiștilor portu
ghezi în Mozambic. Patru secole 
de jaf, de exploatare cruntă a 
băștinașilor.

.Vînătoarea de sclavi a fost 
practicată aproape trei secole 
și interzisă oficial în Africa

abia Ia începutul secolului tre
cut. In Mozambic, însă, comer
țul cu „marfă vie" se menține 
și în prezent. Demascînd aceas
tă practică rușinoasă pe care 
încă o mai folosesc autoritățile 
salazariste, ziarul italian „A- 
VANT1" a publicat recent unele • 
amănunte impresionante în le
gătură cu comerțul de sclavi 
din Mozambic. „Avanii" rela
tează: „Intre, guvernul sud-a- 
irican și cel portughez . există 
acordul numit „Mozambique 
convention" în baza căruia co
lonia portugheză Mozambic tre
buie să predea anual 100.000 de 
muncitori pentru minele din 
Africa de sud. Un acord asemă
nător există și între Portugalia, 
Rhodesia și Nyassaland. In 
felul acesta albii își dau mina 
pentru a perpetua Evul Mediu 
în Africa. In această colonie a- 
fricană a Portugaliei omul (de 
culoare — n. Sc. t.) figurează 
între articolele de export ca și 
bumbacul, trestia de zahăr etc. 
Acesta aduce venit guvernului 
care-1 închiriază, precum și ce
lui căruia îi este închiriat. Adu-

o
Și

le

ce un venit mai mare decît 
unealtă de muncă primitivă 
costă mai puțin".

Veniturile cele mai mari
storc însă jefuitorii portughezi 
din prădarea bogățiilor naturale 
ale tării. Cuprul, cobaltul și alte 
minereuri din subsolul Mozam-

bicului, sînt o adevărată vină 
de aur pentru monopolurile din 
portugheze, engleze, belgiene și 
americane.

Si în timp ce colonialiștii ob
țin profituri fabuloase, popu
lația Mozambicului se zbate în
tr-o cumplită stare de mizerie 
șl ignoranță. Zeci de mii de 
oameni mor anual -de inaniție. 
99 la sulă din populație este 
analfabetă. Din 6.329.001) de lo
cuitori ai Mozambicului, doar 
un singur african a reușit să 
aibă studii. superioare.

Jafului și exploatării colonia
le, populația Mozambicului îi 
răspunde tot mai hotărît prin 
întețirea luptei pentru lichida
rea jugului colonial. In țară a 
fost creat și acționează un Front 
al eliberării naționale. în ciuda 
terorii sălbatice dezlănțuite de 
autoritățile salazariste, lupta 
pentru independența națională 
ia o amploare mereu mai mare. 
Recent, președintele Frontului 
de eliberare națională din Mo
zambic, Eduatd Mondlane, a 
declarat că „patrioți! din a- 
ceastă colonie portugheză sînt 
hotărîți să lupte pentru obține
rea independenței încă în cursul 
următoarelor 12 luni". Mondla
ne a criticat în cadrul unei con
ferințe de presă ținută recent

ta Paris cercurile conducătoare 
."a S.U.A., Anglia și Franța,
care sprijină fățiș politica colo
nialiștilor portughezi. El a sub
liniat că poporul Mozambicului 
se pregătește în prezent în ve
derea unui adevărat război îm
potriva colonialiștilor portu
ghezi, iar dacă aceștia nu vor 
acorda cit mai curînd indepen
dența Mozambicului, luptele 
vor izbucni în cel mai scurt 
țirnp.

Este bine cunoscut faptul că 
fără sprijinul partenerilor lor 
din N.A.T.O., colonialiștii por
tughezi nu și-ar fi putut men
ține dominația în nici una din 
coloniile pe care le mal dețin. 
Pe acest sprijin se bazează sa- 
lazariștii cînd refuză să acorde 
independența Mozambicului.

Sînt tot 
rile cînd 
colonială 
de cauza 
din Mozambic trec cu ostași cu 
tot de partea luptătorilor pen
tru libertate. Unul din exem
plele cele mai recente în acest 
sens ni-1 oferă cazul lui Jusien- 
to Suarez Siloso, locotenent al 
forțelor aeriene militare portu
gheze, care a fugit din Mozam
bic în Tanganica demascînd sa
mavolniciile autorităților colo
niale. In urma intensificării

. au 
rețeaua de 
forțată după 
concentrare 

— arată
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mai dese însă căzu- 
ofițerii din armata 
portugheză, convinși 
dreaptă a poporului

mișcării de eliberare din Mo
zambic, a declarat Siloso, 
autoritățile salazariste 
lărgit considerabil 
lagăre de muncă 
tipul lagărelor de 
naziste. Oamenii
Siloso — sînt aruncați cu sute
le în aceste lagăre la simpla 
bănuială că ar avea legături cu 
„Mișcarea pentru eliberarea 
Mozambicului”.

Manevrele colonialiștilor por
tughezi nu vor putea însă îm
piedica victoria luptei de elibe
rare a maselor din Mozambic. 
In ciuda tuturor represiunilor, 
populația Mozambicului este 
ferm hotărîtă să lupte mai de
parte pină la obținerea inde
pendenței naționale.

G. GACIU


