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SECERĂ, ARA, SEAMAN A!
V Proletari din toate țările, uniți-văf

forțele brigăzii, darri aceste 2ile în 
toate gospodăriile 
colective din raio
nul Calafat s-a tre
cut cu toate forțele 
la recoltatul păioa- 
selor. După apre

cierea specialiștilor de la con
siliul agricol raional, campania 
de recoltare a fost foarte bine 
pregătită și sînt premize să se 
termine în cel mult 10 zile. Deși 
gospodăriile colective mobili
zează acum la cimp un număr 
mare de forțe de muncă totuși 
cel mai mare volum de lucrări 
îl vor executa mecanizatorii. 
Despre felul cum au organizat 
desfășurarea campaniei de re
coltat ne-au vorbit doi șefi de 
brigadă de tractoare de la 
S.M.T. Poiana Mare.

FLOREA DRĂGHICI, șeful 
brigăzii nr. 15.

„Planul de desfășurare a cam
paniei de recoltat l-am întocmit 
Împreună cu consiliul de con
ducere cu vreo două săptămîni 
mai Înainte. Tractoriștii care 
lucrează pe combine au fost in- 
struiți timp de trei zile la cen
trul de instruire care a fost or
ganizat chiar aici, în comuna 
Basarabi. S-au organizat și de
monstrații practice de felul cum 
trebuie să se lucreze pe o com
bină, cu care ocazie s-a făcut și 
proba combinelor. Pentru folo
sirea fiecărei clipe bune de lu
cru, am luat și alte măsuri. A- 
nul trecut mașinile noastre nu 
odată au stat din cauza unor 
defecțiuni neînsemnate pentru a 
căror punere Ia punct trebuia 
de fiecare dată să așteptăm a- 
telierul mobil. Ele puteau fi re-

parate cu . 
ne lipseau piesele de schimb. 
Pentru a evita acest neajuns, 
ne-am asigurat un stoc de piese 
de schimb mai solicitate în 
timpul funcționării, așa că a- 
cum o mașină nu va mai aștep
ta o zi pentru că îi lipsește... un 
rulment.

La depozitul brigăzii avem 
carburanții necesari pentru timp 
de 5 zile ; în continuare plinul 
îl voin face din două în două 
zile. Lanurile de grîu se află la 
cîteva zeci de metri; alimenta
rea tractoarelor cu combustibil 
o vom face la sediul brigăzii. 
Sporirea vitezei de lucru depin
de de modul in care lucrează 
combinele, de utilizarea com
pletă a capacității de recoltare 
a acestora. Pentru aceasta, îm- 
preaună cu inginerul agronom 
al gospodăriei colective am re
cunoscut în lan ordinea în care 
au fost semănate diferitele Io
turi, pe soiuri, pe care o vom 
păstra și la recoltat, pentru că 
plantele semănate mai timpuriu 
ajung mai repede la maturitate.

Gospodăria colectivă a asi
gurat pentru fiecare combină 
cîte 100 de saci și saltelele ne
cesare pentru stringerea plevei. 
Transportul cerealelor se va 
face cu 2 autocamioane si 50 de 
atelaje. Pe cele 5 combine vor 
lucra 18 colectiviști — tui cr. 
care ne-au ajutat și ar«-iî tree's*, 
și au de acum experiență.

Cele 200 de herrare pe ca.-** 
le recoltăm au fosi Isșârțfie in 
două trupuri : pe rr.-r: :uc;e&2>. 
2 comb.ce. pe celălalt 3. Co-.ec- 
tiviștTi <u !*a d.-țra
pentru ci

tea să intre în plin. Pînă acum 
am strîns recolta de pe cele 10 
hectare cu orz și am început la 
parcelele cu soiuri de grîu cu 
coacere mai timpurie. Se lucre
ază neîntrerupt. Viteza de lucru 
nu e numai îndeplinită, ci și 
depășită, așa că în mai puțin de 
8 zile recoltatul păioaselor va 
fi terminat-.

CONSTANTIN POPA, șeful 
brigăzii nr. 16.

„Avem contracLat cu gospo
dăria colectivă din Golenți să 
recoltăm 250 de hectare de grîu 
și orz. Toate mașinile au fost 
reparate și revizuite pînă în 
cele mai mici amănunte. Am a- 
sigurat în cantitate suficientă 
carburanți și piesele de schimb. 
Cele 5 combine au și intrat în 
lan. Ziua se recoltează cu toate 
combinele, iar noaptea tractoa
rele fac arături adinei la 37-39 
cm cu plugul cu scormonitor în 
agregat cu grapa stelată. In 
campanie ne ajută și patru 
elevi din anul 3 de la Centrul 
școlar agricol Calafat. Pentru 
efectuarea in paralel a recolta
tului și a arăturilor, terasMl este 
imediat curătat de D5.ie. Per.'rua 
ușura acest lucra c-.: aj-riorcî

gospodăriei colective am con
fecționat 3 colectoare de paie 
care se cuplează la combină. A- 
ceasta grăbește viteza de elibe
rare a terenului.

Pentru sporirea bazei fura
jere, gospodăria colectivă și-a 
propus să însămințeze în mi
riște 100 de hectare cu porumb- 
siloz în cultură dublă. Acțiunea 
a început. Pe cele 10 hectare 
de pe care s-a recoltat orzul, a 
doua zi am și insămtnțat po
rumb pe întreaga suprafață. La 
însămînțarea culturilor duble 
lucrează zilnic un tractor pe te
renul pregătit in timpul noptii-

Pină acum lucrările se desfă
șoară așa cum ne-am propus In 
planul întocmit împreună cu 
conducerea G.A.C. Munca fiind 
bine organizată și pnmind per
manent sprijinul colectiviștilor, 
avem tot temeiul să afirmăm că 
recoltatul nu va dura mu mult 
de 6 nle și aproape 
tiao vom face și arâturJe de 
vară*.

cînhia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

Valorificarea

Muncitorii forestier 
giunea Maramureș dobln- 
dit o bogată experiență in va
lorificarea -^Mperiow£ a masei 
lemnoase. Acțiunea ..Mai mult 
lemn de lucru dintr-un volum 
mai mic de masă lemnoasă'1 
inițiată de muncitorii între- 
nrinderii forestiere dip Si^jhet, 
care constă în realizarea .pla
nului de producție la letnn de 
lucru dintr-o cantitate de 
masă lemnoasă cu 10 la sută 
mai mică decrt cea planifica
tă. a fost însușită și de cele
lalte unități de acest fel. Ex- 
t i adere a n ec on t en i tă a m ec a - 
nlzării, folosirea mai largă a 
metodelor de exploatare a 
lemnului în trunchiuri și ca- 
trge, sortarea mai atenta a 
mSei lemnoase doborîte, ov

VASELE BAR AC 
corespondentul 

.Scî ateii tinerelului" 
regiunea Oltenia

Primul transport
JttM» le c C . ?=.'

mâine XM. Sere.', â in- 
. Jr> pri-
—?<■» ’ s-n strîns. recolta de 
pe aMG-zpe SO de hectare. Oda
ia cu începerea recoltării griu
lui, colectiviștii de aici s-au în-

id predea îndată la bazele 
de recepție cantitățile contrac
tate cu statul. In ziua de 30 iu
nie, camionul gospodăriei a fă
cut primele transporturi la baza 
de recepție.
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a masei
lemnoase

Cî aces-

superioară

Vedere panoramică a șantierului de construcții de pe șoseaua Mihai Bravu din Captiala

Secerișul este o acțiune de zile, de ore, fapt cunoscut de meca
nizatorii de la G.A.C. Roșia-București care urgentează acum 

recoltatul orzului Foto : AGERPRES

înfrumusețează
comuna

De veți trece acum prin co
muna Bujoru din raionul Zim- 
nicea veți avea multe de vă
zut. în afară de noua școală 
de 8 ani. de căminul cultural 
ridicate în ultimii ani, de casele 
noi ale colectiviștilor — acum 
cîteva zile s-a amenajat în 
mijlocul comunei, o grădină 
de spectacole în aer liber, cu 
o capacitate de 1 500 locuri.

Colectiviștii din comună, 
neri și vîrstnici, au lucrat 
ridicarea acestei grădini
spectacole. Totodată în fața el 
a fost amenajat un frumos 
parc. Pe marginea șoselei au 
fost plantați peste 500 de tran
dafiri ornamentali.

ti- 
la 
de

IONEL TRIFU
profesor

20 BANI

Muncitor

Marți 2 iulie, 1963

O nouă gură de mină 
dată în exploatare

in ziua de 1 iulie, în bazinul 
carbonifer Schitu Golești a 
fost dată in exploatare o nouă 
gură de mină din care au șl 
fost extrase primele cantități 
de

este a doua exploatare deschi
să în bazinul 
tu Golești în 
an.

carbonifer Sehi- 
cursul acestui

cărbune energetic. Aceasta (A ger preș)

ÎNSEMNĂRI

Infr-o expoziție școlarăII venit vacanța. S-a 
Încheia! un an de 
muncă intensă, de 
bucurii și succese. Ii 
așteaptă soarele, ma
rea, muntele, diurne- 
fiile. întllnirile cu 

prieteni din diferite 
locuri din [ară. Vor vizita instituții 
și întreprinderi, muzee și expoziții, 
vor medita serios la profesia cc o 
vor alege mai curînd sau mai tir- 
ziu. înainte de a pleca pe drumurile 
vacanței au organizat împreună cu 
conducerea școlii, o mică expozi
ție. Au expus felurile obiecte, de
sene. jucării, instrumente și apara
te lucrate în timpul anului mai a~ 
les în cadrul orelor de îndeletniciri 
practice. E ca o ultimă verificare, o 
confruntare a celor realizate cu 
opinia părinților, profesorilor, cu- 
noscuților. E bucuria și mîndria lor 
de constructori începători.

lată una din aceste expoziții 
școala medie din Mediaș.

Prima sală... A doua sală...

la

o 
mulțime de desene, in alb-negru 
sau colorate, în tuș, în creion, In 
peniță rezumă semnificativ spirala 
activității școlare. Ele sugerează 
cile ceva din talentul $i priceperea 
fiecăruia în a-și face datoria de 
elev. Geometrice sau figurative, 
desenele transpun pe albul hlrtiei 
realități ale orașului și ale împre
jurimilor acestuia, chipuri de co
legi și prieteni, reproduc detalii de 
arhitectură sau creolii artistice ce
lebre, conturează animale și plante.

obiecte diverse. Înscriu in plan 
plastic noțiuni de geometrie. ana
tomie, fizică ș.a.m.d. Înlesnind pri
vitorului sâ-și formeze o imagine 
de ansamblu asupra celor învdțate 
de ei In cursul unui an asupra di
verselor tor preocupări și aptitu
dini.

Intr-un coif, imagini — fotogra
fice, bine Înțeles — din activitatea 
cercului de iotoamatoii ai școlii. 
Cîteva din ele trădînd promițătoare 
Indemînare In a surprinde diverse 
aspecte ale vieții și a locurilor prin 
caro au drumeții. Aspecte de Ia 
munca patriotică, crîmpeie din acti
vitatea sportivă, momente vesele 
din timpul excursiilor, imagini din 
timpul onului școlar, frumuseți ale 
patriei, din care unele cu totul $i 
cu iotul remarcabile, precum cele 
intitulate „Lacul Sfînta Anaa, „în 
zori in munții Făgărașului", „Capra 
neagră la Podrag* (ultima semniir 
clnd o rară performanță} etc., etc.

Majoritatea exponatelor sini, 
Insă, rodul orelor de Indemlnări 
practice. Delicatețea mljnilor care 
au lucrai, fragilitatea lor, stlnaă- 
ciile inerente, spontaneitatea si 
fantezia acestor vrednici școlari 
țoale au contribuit Ia apariția aces
te} interesante expoziții. Treclnd 
prin ea, In ordinea claselor (1—XI) 
poli face simbolic drumul fiecăreia 
din ele în cunoașterea lumii, a tai
nelor științei $i culturii descifrat» 
în anul Încheiat.

GEORGE MUNTEAN

?anizrea muncii in brigăzi 
comp?xe cu Plata în acord 
g^oba au la creșterea
prodLct^v^t®^i Și reducerea 
-j^i nțială a pierderilor de 

eXp’O7tare. Drept rezultat pro
centul *** lemn de lucru a 
craacit do la 41,1 la sută în 
1360 la peste 67 la sută, Iar 
vak>area productivi globale 
Mbtindte dintr-un m.c. de

lemnoasă a sporit față 
de șîl eu pwt» »
șuti

(Agerpres)

In școală nouă

Prin aplicarea metodelor înaintate
Folosind rațional capacita

tea de producție a cuptoare
lor, reducînd durata de în
curcare ț! de elaborare a șar
jelor, oțelarii de la Hunedoa
ra au obținut în aeecf a», în 
medie, zilnic pe fiecare nț 4c 
vatră, m €-5 la «ati mai malt 
•ței speria! deeiț in anul tre
cut, ca un consum mai mic de 
electrozi, energie electrică și 
alte materiale. Prețul de cost 
al oțelului elaborat a fost re
dus cu 14 Iei pe tonă față de 
cel planificat.

Pentru sporirea productivi
tății agregatelor la laminoare 
B-a introdus metoda de tăiere 
a profllelor de oțel, cu două 
grupuri de fierăstraie, s-a ri
dicat regimul termic al cup
toarelor co pro pol sie, creîn- 
dn-se posibilitatea încălzirii 
unei cantități mal mari de 
metal. Ca urmare, lamin at orii 
de aici au dat în primele 6 
luni peste plan a cantitate de 
laminate egală cu metalul ne
cesar pentru fabricarea a 5 7H 
de tractoare și au realizat în
semnate economii.

Cartea tehnică 

în viața uzinei
^CULTURA

-TEHNICA-
De curind în comuna Săveni, 

raionul Fetești, a fost terminat 
localul unei noi școli cu 8 săli 
de clasă. La ridicarea noii con
strucții un aport deosebit și-au 
adus cetățenii din comună. Ei 
au confecționat necesarul de 
cărămidă din resurse locale, au 
ajutat la transportul diferitelor 
materiale, la ridicarea construe, 
ției.

Economiile de material lem
nos, ciment, var, manoperă rea
lizate au o valoare de peste 
50 000 lei.

Noua școală înzestrată cu 
mobilier nou își așteaptă oas
peții.

D. LAURENȚIU 
corespondent voluntar

------<-----

„Bun pentru 
cereale -1963“

Echipele de muncitori de la 
secția revizie vagoane C.F.R. 
Pitești se străduiesc sa pună la 
dispoziția unităților agricole j 
socialiste un număr cit mai 1 
mare de vagoane pentru trans- i 
□ortul de cereale. Pînă acum ei | 
au pus inscripția „Bun pentru I 
recolta 1963" ne mai mult de 
4M de vagoane.

Cu aceeași intensitate mun- 
cert îi mecanicii din unitățile 
ie transporturi auto. Ei au 9* 

TOO csmioane îi T50 
**r»o*ri pentru efectuarea re- 
zl-z:. ’.pr curente in timpul 
—z i recturilor, autobazele au 

: z ;ri ca fiecare coloană 
-■ a.' - . id fie insoțită de cile 
» =■• •>£ de mecanici.

(Agerpres)

Kri wwește 
m CapitiLi aiinistrul 

o - »niar «terne

Tipizarea operațiilor comune 
în construcția navelor

Pentru a stabili cele mai 
bune condiții tehnice de exe
cuție și o tehnologie unică în 
construcția navelor cu carac
teristici apropiate și pentru a 
deschide cîmp larg generali
zării metodelor avansate și 
inovațiilor, un grup de tehno
logi de la Șantierul naval din 
Galați a realizat tipizarea ope
rațiilor comune ale procesu
lui de producție a navelor. 
Documentația tehnică cuprin
de detalii asupra confecționă
rii și preasamblării pieselor, 
asamblării și sudării blocsec- 
țiilor, montarea pe cală, con
strucția catargelor, montarea 
capacelor mecanice, etanșarea 
corpului de navă etc. Ea a 
fost folosită pentru prima oară 

Inaugurarea activității de vară 
la Palatul pionierilor

Duminică, peste 2 500 de pionieri au fost 
oaspeți ai Palatului pionierilor. Nici unul din 
acești copii n-a vrut să fie absent la eve
nimentul care a avut loc la palatul lor : inau
gurarea activității de vară. Foarte greu le-a 
fost să aleagă activitățile la care să participe. 
Erau multe și toate interesante. Amatorii de 
teatru s-au adunat în fața scenei pentru a 
zyista la piesa „O idee nemaipomenită,t. In- 
rrprf.ii cercului dramatic s-au întrecut pe 

’riîi in interpretare. Examenul dat în 
k-wu^atorilor colegi și a miilor de tele- 

greu. Aplauzele au confirmat 
trecut ou succes.

Din sala de spectacole, pionierii au aler
gat, încălziți, la bazinul de înot unde s-au 
întrecut în palpitanta „ștafetă veselă”. Apoi 
s-au întîlnit cu eroii cercului de teatru de 
păpuși.

„Pionierii s-au prezentat pionierilor”, așa 
s-a intitulat frumosul spectacol prezentat de 
formațiile artistice ale Palatului pionierilor la 
teatrul în aer liber, în fața a peste 1 000 de 
spectatori. în rest ? Sport, jocuri, voie buna. 
Așa a început activitatea de vară la Palatul 
pionierilor din Capitală.

VALENTIN HOSU

la construcția cargoului de 
3 000 tone. Avantajele sînt 
numeroase. La operațiile de 
sudură, de pildă, se realizea
ză economii, prin reducerea 
consumului de metal. în va
loare de 17 000—35 000 lei, iar 
productivitatea muncii crește 
cu 0,39 la sută. Se reduc, de 
asemenea, deformațiile ce 
erau cauzate de excesul de 
material de sudură, manopera 
pentru îndreptarea tablelor și 
se stabilește un ritm de pro
ducție constant. Ca urmare a 
rezultatelor obținute, construc
torii navali extind această me
todă la întreaga producție de 
nave.

(Agerpres)

■
 onsultarea publi

cațiilor tehnice 
este organizată 
prin colectivele de 
documentare din 
secții și servicii 
tehnice, pe baza 

revistelor și publicațiilor de 
specialitate. Pentru a fi 
mai accesibile muncitorilor, 
acestea sînt repartizate pe 
responsabilii de consultare sau 
pe echipe în funcție de 
specificul locului de muncă. 
Pe lingă aceste colective 
au fost organizate biblio
teci tehnice în secții și ser
vicii. Acestea pun la dispoziția 
cititorilor diverse materiale 
documentare : cărți și publica
ții tehnice periodice care sînt 
studiate individual si în colec
tiv.

Activitatea bibliotecilor teh
nice ale uzinei, secțiilor și ser
viciilor tehnico-productive se 
reflectă prin creșterea numă
rului de cititori, care in acest 
an a a-juns la Dește 1000. Asta 
înseamnă că din trei muncitori 
unul este cititor al cărții teh
nico. Tinerii din uzina noastră 
au devenit buni cunoscători ai 
cărților, fac adesea observații 
asupra rolului cărților tehnice, 
conținutului și valorii lor. Iată

Serbare pionierească cu pri

lejul deschiderii activității 

de vară la Palatul pionierilor

Foto: AGERPRES 

de exemplu, părerea tînărului 
Vasile Carabă, lăcătuș la secția 
vagonaj :

— Consult numeroase cărți. 
Din ultima carte oonsultată 
..Desen tehnic industrial” m-a 
interesat în mod deosebit pro
blema toleranțelor la montaj. 
Aceste cunoștințe noi însușite 
mă ajută să contribui la ridi
carea continuă a calității tran
sportorului cu bandă mobilă 
executat de echipa în care lu
crez.

Asupra procedeelor tehnolo
gice noi, a metodelor de lucru, 
a dispozitivelor și inovațiilor 
apărute în literatură, se întoc
mesc propuneri de aplicare în 
uzină, care sînt verificate de 
consiliul tehriica-științific și 
aplicate prin planuri de mă
suri tehnico-organizatorice. De 
exemplu, la propunerea ute- 
mistei Eva Pod, tehnician, con. 
siliul a aprobat confecționarea 
unei game de dispozitive, pen
tru fixarea Dieselor la scufun
darea în băile de tratament 
termic. Propunerea a fost fă
cută după studierea cărții „Că
lăuza călitorului” și alte ma
teriale documentare.

Comitetul U T.M. și organi
zațiile de bază din secții spri

0 noul promoție 
de muncitori calificați

Zilele acestea a absolvit școa
la '‘profesională a Șantierului 
Naval Maritim Constanța o 
nouă promoție de muncitori 
calificați.

Noii muncitori sînt calificați 
in diferite meserii: construc- 
tori-nave, strungari, mecanici- 
montatori. lăcătuși. La exame
nul de diplomă și la proba de 
încadrare noii muncitori s-au 
vrezentat bine pregătiți.

Șeful promoției, utemistul 
Lazăr Stefan, a obținut nota 
10 la examenul de diplomă și 
categoria a IV-a de încadrare.

MIHAI A. SIRBESCU 
strungar 

jină în mod concret acțiunile 
de propagandă tehnică, prin 
mobilizarea tuturor tinerilor 
Ia studierea individuală și pe 
echine a materialelor docu
mentare de nivel mediu, cum 
sînt : fișele S. E. (schimb de 
experiență) si fișele „în ajuto- 
rul muncitorilor și maiștrilor”. 
Inovatorii și raționalizatorii în 
producție, găsesc în aceste ma
teriale un sprijin efectiv în 
realizarea propunerilor lor.

De pildă, tînărul maistru 
loan Silaghî. care este un citi
tor activ a| fișelor S. E. a pro
pus si realizat două inovații 
prin generalizare. Notăm nu
mai dispozitivul de îndoit țevi 
pentru vagoneti zootehnici. 
Dispozitivul realizat ridică 
nroductivitatea muncii cu pes
te 40 la sută și aduce însem
nate economii prin reducerea 
timpului de îndoire a unei țevi 
de la 22 minute la numai 5 
minute, calitatea fiind mult su
perioară.

O altă formă de propagandă 
tehnică în uzina noastră, este 
organizarea conferințelor dife
rențiate în secțiile productive, 
prin stația de radioamplificare 
și la serviciile tehnice.

Duminica, ia serbarea din parcul „Herâslrâu

100000 de
In parcul de cultură și odihnă 

„Herăstrău" o mare sărbătoare 
a cintecului, dansului și sportu
lui — la care au participat pes
te 100 000 de bucureșteni — in 
ciuda caniculei de duminică, a 
făcut să răsune de dimineață 
pînă seara tîrziu cînlecul și 
voia bună.

La ora 10, strigătele de încu
rajare adresate concurenților 
de la caiac și canoe se împle
teau cu aplauzele care răsplă
teau pe artiștii amatori de la 
Fabrica de încălțăminte „Dîm
bovița".

Aproape 1.000 de artiști ama
tori au evoluat pe estradele din 
parc.

Meciurile de fotbal, volei, de-

Din cele 80 de conferințe 
tehnice planificate pe anul cu
rent. foarte instructive au fost: 
conferințele însoțite de diafil- 
me De tema „Tehnologia aș- 
chierii ranide”. „Tehnologia 
prelucrării în grup și posibili
tățile de aplicare la noi îp u- 
zină”, „Defectele turnării și 
eliminarea rebuturilor” și al
tele.

în consfătuirile care s-au ți
nut și se țin cu cititorii, se 
semnalează lipsa unor lucrări 
desDre forjarea liberă și ma- 
tritare. modelărie. trasaj și de
bitare. care să trateze proble
me practice, ușor de însușit. 
Cartea „Desen tehnic indus
trial pentru muncitori” a apă
rut într-un tirai mic. și ar fi 
foarte necesară reeditarea ei 
sau editarea unei cărți simi
lare în tiraje corespunzătoare.

Remarcînd afluența ținerilor 
din uzina noastră către litera
tura tehnică, considerăm că 
prin găsirea de noi forme în 
popularizarea acesteia, jjrin a- 
provizionare cu cărți la nive
lul cerințelor cantitative, vom 
outea întregistra o nouă creș
tere a nivelului de cunoștințe

spectatori
monstrațiile sportivilor au atras 
sute de spectatori. Au apărut 
apoi pe oglinda lacului, intre- 
cîndu-se. vaporașele și iachtu- 
rile construite de mîinile înde- 
mînalice ale pionierilor mem
bri ai cercului de navo-modele 
al Palatului pionierilor. Con
cursurile distractive au stîrnit 
hohote de rîs. Lumini multico
lore au împodobit seara vapo
rașele devenite parcă estrade 
de pe care cîntecul se revărsa 
în fot parcul.

La lumina jocurilor de artifi
cii s-a dansat pînă seara tîrziu.

GHEORGHE DUMITRU 
activist al Comitetului orășe

nesc U.T.M.-București 

profesionale ale tinerilor mun
citori, ingineri și tehnicieni 
din întreprindere.

GH. IOAN. AUGUSTIN 
MUREȘ AN 
tehnicieni 

ing. OVIDIU CALINESCU 
și FRANCISC BARTH 

secretar al comitetului U.T.M. 
din postul de corespondenți 
voluntari ai Uzinei „UNIO” 

Satu Mare

0 delegație militară 
romina vizitează 

U. R. S. S.
Luni dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptindu-se spre 
Moscova, o delegație militară 
romînă, în frunte cu general 
de armată Leontin Sălajan, 
ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, care la in
vitația ministrului apărării al 
U.R.S.S., mareșal R. I. Mali- 
novski, va face o vizită în 
Uniunea Sovietică.

In aceeași zi, delegația a 
sosit la Moscova. Pe aeropor
tul Șeremetievo, în întîmpi- 
narea oaspeților au fost pre- 
zenți ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșal al Uniunii 
Sovietice R. I. Malinovski, 
mareșal al Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, mareșali și ge
nerali ai armatei sovietice. A 
fost prezent, de asemenea, Ni- 
colae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova. Ge
neralul de armată Leontin Să- 
lăjan, împreună cu mareșalul 
R. I. Malinovski au trecut în 
revistă compania de onoare.

După sosire, delegația mili
tară romînă a făcut o vizită 
ministrului apărării al U.R.S.S. 
Mareșalul Malinovski a oferit 
o masă în cinstea oaspeților 
militari romîni.

(Agerpres) 
----- •------

Deschiderea taberei 
studențești de la 

Costinețti
Lunj s-a deschis tabăra inter

națională a studenților de la 
Cosiinești. In prima serie au ve
nit aici peste 400 sludenți ro‘ 
mini și străini care studiază In 
tara noastră.

Tabăra internațională de la 
Cosiinești va găzdui în vara a- 
ceasta circa 6 000 de studenți, 

; cu 1 000 mai mulți decît în vara 
trecută.
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£a căminul cultural din 
Răcătău. raionul Bacău, 
colectiviștii vin oricind. 

Aici e biblioteca (8 000 de vo
lume), cinematograful sătesc 
(3 filme pe săptămînă), o sală 
de spectacole. Această sală e 
plină întotdeauna cind au loc 
șezători duminicale, unde iau 
cur în tul inginerul agronom 
klu președintele gospodăriei 
colective. E plină și cind cele 
două brigăzi artistice de agita
ție cin cu programele lor atît 
de «prins discutate. Dar mai 
sînt fi alte împrejurări în care 
sala căminului e plină.

Nu de mult putea fi văzut 
tn fiecare din cele 6 sate ale 
comunei un afiș care anunța o 
*Joie a tineretului". Această 
manifestare atrage de fiecare 

ia căminul cultural un 
mure număr de colectiviști. 
Ceea ce explică interesul tine
rilor este în primul rînd nou
tatea programelor. Pe lingă 
programul artistic (din care 
spicuim „premiera” unui text 
de brigadă de agitație) și o-

I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

Slrungantl Gheorghe Plop, de la Fabrica de levi din Roman, 
este un lucrător de înaltă calificare. La această treapta a mă
iestriei a ajuns Invă/lnd tot ce-i nou pentru meseria Jui. Același 
lucru pare să i-1 spună și tînărului absolveai al școlii profe

sionale, Dumitru Moldoveanu.
Foto: O. PLECAN

Desfășurarea învățămîntu’ui Tn dezbaterea 
deputațîlor sfatului popular regional

Deputății sfatului popular 
regional BAJNAT. au analizat 
în cia de-a fi-a sesiune desfă
șurarea procesului de învfiță- 
mînt în școlile de cultură ge
nerală în anul școlar 1962- 
1963. In raportul prezentat, 
deputata luliana Gorun, vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al sfatului popular re
gional, a arătat că în acest an 
școlar, în regiunea Banat • 
sporit numărul «ălitar de cli
să, precum și numărul elevi
lor. s-a îmbunătățit procesul de 
însușire de către elevi a cunoș
tințelor predate. Pantru dez
voltarea ți pe mai departe a 
bazei materiale a învățăminte - 
lui de cultură generală. în r®-

- - •- - - - - - - - - - , 
Simpozion

Luai dimineața in amliiaairal spi
talului Coltea din Capiul* au 
iwr^pijt juciiiile unui slznpozioa cu I 
tem« „Probleme de profilaxia s 
cecitMțH", organizat d- Uamnea 
societăților de științe medicale <H- 
R P. Rornînă — societatea de 
oftalmologie. Participi academi
cieni, profesori universitari, me
dici specialiști, reaponaahihi m 
probleme de oftalmologie din *.ati.

După cuvîntul de deschidere ro
stit d« prof. dr. I Păcurarin. ire- 
ședințele Societății de oftataoțogie 
au fost prezentate rapoarte de spe- 
cieiitate și rau purtat discuții.

Tematica simpozionului este axa- 
tS pc pășirea celor mai practice 
metode pentru profilaxia orbirii 
prin glaucom la adulți si cop.i. 
profilaxia orbirii prin traumatism 
șl recuperarea defieiențiler ▼irwah. 
S® acordă o atenție deosebit* nh- 
lilării ealor mai raodarna metoda 
da investigație în acait domeniu 
in vodere# diagnosticului precoce.

(Agerpres)

giune fee construiesc, din fcm- 
dul alocat de sfatul popular ți 
prin codfribuțip 'voluntară a 
cetățenilar. 242 ofili de clasă. 
La Timișoara se construiește 
un internat cu 375 de locuri și 
un atelier pentru elevii școlii 
profesionale de amstrwrțiL 
Pentru înzestrarea șcdKor cu 
mobilier, material didactic etc. 
in anul «rolar 1963-19^-1 se vor 
cheHvi eu 24129 MB lei saai 
m*dt leef- •- ut ▼■-
joarea — sr<â*? nre
se vor e’evilor
din cV-w-k Î-Vn va fi de peste 
5.4 rzrlioane la

in crma dezbaterilor «esm- 
aea a adoctat un plan de mă
riri aâ asigure tetiițu-
rarea Ia iia nivel superior a 
procesuhii de fnvățâmfat In 
bohI ob școlar.

(Agerpres)

btșnuitul program de dans, 
„joia" cuprindea în primul rînd 
o discuție pe tema: „Compor
tarea în muncă și în viață a 
tînărului colectivist".

De ce au ales organizatorii 
tocmai această temă?

în adunările generale U.T.M. 
fuseseră evidențiați deseori 
tineri pentru contribuția adusă 
la întărirea gospodăriei colec
tiviste. Tot acolo au fost cri
ticați și tineri care au avut 
diferite abateri mai ales în ce 
privește disciplina în muncă. 
Erau însă suficiente aceste 
discuții ?

în satul socialist s-au ivit 
nenumărate schimbări. Pă- 
mîntul a acum al tuturor, iar 
răspunderea de a-l munci cit 
mai bine pentru a-i spori roa
dele ii revine fiecăruia, în e-

gală măsură. Satul întreg a 
devenit o singură familie 
strîns unită. Aceste prefaceri 
se răsfrîng și în relațiile din
tre oameni, la ei acasă sau la 
muncă, în sectoarele de pro
ducție ale gospodăriei. Era. 
deci, necesară o discuție mai 
largă pe această temă pen
tru a înlesni o înțelegere 
clară a celei mai demne ți mai 
frumoase comportări în piața 
personală și în munca în gos
podărie. Din cărțile de la bi
bliotecă, mai ales din cele care 
oglindesc viața nouă a satu
lui, sau din diferite articole 
din ziare se poate învăța mult. 
Înveți însă și din exemplele 
vii din jurul tău. Trebuie apoi 
cunoscuta experiența de vuxpi 
a colectiuiștitor vîrstnict Sfa
turile lor pot fi de mare fviM 
tinerilor. Iată motivele de care 
a ținut seama comitetul co
munal U.T.M. Răcătău ciad a 
ales tocmai această temă pen
tru „joia tineretului”. A sos.z 
și ziua hotărîtă. In sala mare 
a căminului cultural parcă 
și-a dat intilnire tot salnL Ex
punerea interesantă, pregii ia 
de comitetul comunal UT M. 
este ascultată cu atenție de tu
tele de participanți.

— Cine se înscrie la curte!? 
Se ridică o mnițuue de 

mîini. Cer cuvîntul mem ■ u 
și alți tineri și rîntnici. Cm 
ce se discută, tint lacran 
deosebit de importante pe*'"’n 
toți. E o lecție foarte x»i<re- 
santă despre viață, dia cart 
fiecare poate sd tragă tSi.4șă- 
minte. Și parcă cuvintele ro
stite atît de felurii se înți-i 
pe firul aceluiași gind. Fifexre 
vorbește, pornind de U exem
ple concrete din gospodăria co
lectivă, despre chirul r ii 
colectivist, al tinăraivi toate» 
tat, cu o înaltă conjftti'-.șâ so
cialistă.

Cum arată el ?
Au xpss-o mat mul fi; fi Va- 

slle Zdrobfș rare mance- 
fte în sectorul zootehnic, și 
Mana Arsene, secretar al or
ganizației U.TJi. de la briga
da «r 3, și Anicu Oneașcă, 
eoldrtivijtd virttnicd. și lan V. 
Zdrobit, secretarul comitetu
lui organizației U.T.M. pe 
G.A-C-, și ținând învățător Va- 
sile Popa, ți alții, ți oița. Cum 
arată fi nărui colectivist înain
tat, omul fn care gospodăria 
colectivă £și p«ne toată nă
dejdea ?

El stârnind cu Mihai Cio- 
roabd, care muncește oriun
de t nevoie de el, seamănă cu 

Olum, cu Nicolae Slo- 
ian, eu înlto lecob, tineri co-

a treia parte din zilele mun
că trecute pe fișa tatălui tău...

Așa e eu Emest Ursu. Așa 
e și cu Mihai Surcică din bri
gada nr. 3. Toată primăvara 
s-a îngrijit numai de lotul lui 
in folosință personală. Onița 
Caliu e într-o brigadă cu eL 
Ea a muncit și în gospodărie 
și s-a dus și la Lozinca. Ea și 
alți tineri din brigadă, cum 
sînt Vaslle Tache, Nicolae Co- 
nache și alții răspund prezent 
la toate muncile. Iată ce în
seamnă să-fi iubești gospodă
ria : trebuie s-o dovedești prin 
hărnicie. Asta o spun limpede 
toți cei ce iau cuvîntul.

Să fii harnic, să păzești ca 
lumina ochilor avutul obștesc.

Dar numai atît e de ajuns ?

ÎNSEMNĂRI de la 
O ,JOIE A TINERETULUI"
lectiriști fruntași. Arată ca 
t.nerii care după ce la G.A.C. 
Ruca'ău s-au terminat mun
cile dm campania agricolă de 
primăvară — s-au dus cu a- 
telajele și în comuna Lozinca 
«ă-i ajute și pe colectiviștii de 
«colo să termine la timp cam
pania.

Dar iată că a venit vorba 
despre Emest Ursu și uite-l 
cum a tresărit. Poate i-o fi 
rușine că aude atîta lume. Ce 
se spune despre el ? Ce-ai fă
cut tu, Ecule, pentru gospodă
rie ? Anul ăsta ai venit doar 
de cîteva ori Ia treabă. Anul 
trecut n-ai realizat nici jumă
tate din numărul de zile-mun- 
d pe care le-a avut, singură, 
•ora ta, Maria. <ți nici măcar

Uite, de pilda, ce fel de om 
e Al. Ț. El e fierar, lucrea
ză la atelierul gospodăriei co
lective. Tot satul știe cit de 
bine muncește. Conductorii 
de atelaje de el întreabă 
întii cind e vorba de pot
covit un cal sau de tras șina 
pe o roată la căruță. Și 
astă iarnă cind ceilalți colec
tiviști aveau mai mult timp 
liber i se auzea bătaia cioca
nului din fierărie : se reparau 
plugurile, căruțele, să fie bune 
pentru campanie.

Are insă o meteahnă: clteo- 
dată bea „un pahar" mai mult. 
S-ar zice că nu e cine știe ce 
păcat. Dar vezi că lucrurile nu 
rămin aici; săvîrșește o faptă și 
mai gravă: își lovește soția.

Acum, în sala mare a cămi
nului. numele lui Al. Ț. trece 
din gură-n gură. Cea dinții 
reacție printre cei care află 
abia acum ce se întîmplă în 
familia lui e mirarea, la cu- 
vintul o femeie tînără, Elena 
Zdrobiș. Are 21 de ani. 
Ii place să muncească hăr
nicia ei e de multă vreme o 
pildă pentru celelalte tinere 
din gospodărie. Dar nu se 
mulțumește cu atît Vine me
reu la căminul cultural. A 
avut un rol într-o piesă de 
teatru, face parte din echipa 
de dansuri. Acum de curînd 
s-a căsătorit cu un băiat din 
sat — cu Sandu. Amîndoi 
muncesc în gospodărie, umăr 
lingă umăr, fericirea nu și-o 
închipuie unul fără celălalt. 
Se iubesc. O vreme au dat 
mai rar pe la cămin. Au în
ceput sd-i simtă lipsa și au 
cerut să li se dea niște roluri 
într-o piesă de teatru.. Cu o 
condiție : să joace amtndoi în 
aceeași piesă. la dansuri — 
să fie pereche... Oamenii se 
căsătoresc să-și fie tovarăși 
de viață. Cum să ridici mina 
șt să-ți lovești soția ?

Înainte vreme astfel de lu
cruri se aflau doar din „gura 
satului”, cei care făceau ca 
Al. Ț, căutau sd ascundă cit 
mai bine de „ochii lumii" a- 
semenea manifestări, de tea
ma de a nu intra în „gura sa
tului". Sentimentul lui Al. T- 
este însă acum altul — nu e 
teama, ci greutatea de a privi 
în ochii celor din jur. Și satul 
s-a schimbat. Oamenii nu mai 
poartă vorbele din gură-n 
gură, pe ascuns. In schimb 
vorbește colectivul — cu glas 
tare, răspicat. Tovarășii lui 
din gospodărie, care nu i-au 
uitat meritele în muncă, fi 
spun acum deschis ce cred 
despre el. îi spun că frumuse
țea lui trebuie să fie deplină

Vizitele
delegației 

Comsomolului
Duminică dimineața, mem

brii delegației U.T.C.L., în 
frunte cu tovarășul Piotr Re- 
șetov, președintele Comitetu
lui organizațiilor de tineret
din U.R.S.S.. au vizitat noile 
construcții ale orașului Bucu
rești.

In cursul dimineții, oaspeții 
s-au întîlnit cu conducerea U- 
niversității Bucur^tt cu comi
tetul U.T.M. și rorC’ r* «T* 
centru univers tar. In uw»*.ae- 1 
are au vizitat ComptexaJ ao- 
cial-stisdentese ^Grceăvtjti-.

Luni dxrctaeata deLecada 
UT.CLL a plecat tatr-a oU* 
torte — Ură

în rejpuoea
r= rjfta: TTifWlrj ar 1 Tr- | 
teajes » a- pcrta: tsr-rțz: ea i 

U.TM pe 
ÎUJ-Ar*

Ia cursul zflei. membrii de
legației au pteeat mai departe 
spre regiunea Barăm unde au 
vizitat Combinatul chimic Bor- 
zești și noile construcții ale o- 
rașului Onești.

Manta Nicolae — C — 
Moldovenesc, Bofthe Gavrî: — 
Timișoara.

Examenele de adssUris >• 
institutele de supe
rior se vor ține la 
date :

— La cursurile de zi. rae- 
cursul de admitere m ▼* ț^e 
in două etape și anunțe T-14 
septembrie a.c. Ia toate -fi-..- 
tățlle, institutele tehnice f ». 
gronomice. precum și , 
tățlle de matemat:că- 
că, fizică, chimie 1- țt* szie e» 
filozofie din cadrul 
ților. Intre 18-25 «f trmhrir 
a.c. la celelalte facultăți As. 
cadrul universităților și icsaf- 
tutelor pedagogice. La cartă
rile serale se vor ține exarr^ne 
de admitere intre 2S-M «d= 
tem bric a.c„ iar la cursurile 
fără frecvență intre 27 aagusl 
— 5 septembrie.

srrifi trebuie si împlinească 
vino de cel mult 25 de ani 
-Ufi cursul anului in care se în
scriu tn clasa a VUI-a).

Mtfeslcta Sfihal — Rlmnicu 
mew.

Serrsvtu: personal și In viță- 
- -• i t odr-d LLRUCMT 
=■ P.stesti a raRK^Seat nara- 
?r* setei* dzsn-

cel mult 90 de zile da la data 
lăsării la vatră. Perioada cît 
ați fost militar este luată în 
considerație la calcularea ve
chimii In muncă, dar nu și la 
calcularea concediului de odih
nă. Potrivit normelor în vi
goare, Ia concediul de odihnă 
aveți dreptul numai după 11 
luni d« la noua angajare. Dacă 
Sa armată ați îndeplinit o 
fanctie tehnică «1 aveți acte

calendaristice în afara conce
diului de odihnă, indiferent de 
vechimea în muncă. Acest 
răspuns se referă și la alți ti
neri care ne-au adresat aceeași 
întrebare.

Barbu An* — Sînnicolau 
Mare.

De curînd în Editura Agro
silvică a apărut „Cartea îngri
jitorului de păsări" cere vă va 
fi de un real folos.

Aici sînt explicate detailat 
metodele științific® de îngrijire 
și creștere a păsfiflTot, inetode 
prin care se obțin producții 
sporite și Ia un preț de cost 
scăzut. In carte veți găsi exem
ple concludente care vă vor a- 
juta să înțelegeți mai ușor me
todele expuse.

liotei Sarte — comuna Bă- 
tooc, Caracal

Seminar cu activiștii culturali
Tn raionul Simleu. Comite

tul raional de cultură și artă, 
îndrumat de Comitetul raional 
de partid, a oreanlzat un «e- 
minar cu activiștii culturali.

L« lucrările seminarului, care 
s-au desfășurat timp de două 
zile în comuna Valcăul de Jos, 
activiștii culturali din raionul 
Simleu, împreună cu invitații 
din celelalte raioane «Ie regi
unii Crisana. au analizat pro
blema activității culturale de 
masă In timnul muncjlor de 
vară, punind accent deosebit

ne activitatea culturală la lo
cul de muncă. Acțiunile cul
turale care au avut loc în 
prezența și cu sprijinul 
participant ii or la seminar au 
servit ca material demonstra
tiv și bază de discuție pentru 
formele de activitate recoman
date în special pentru organi
zarea duminicilor cultural- 
sportive.

TRAIAN ALBU 
directorul Casei raionale 

cultura

tex I>=p4 a
s» mer|« la Dera. S_»n*. Sc- 
bfu. La Slteu pstețs nzita 
printre al tete Muzeul Btj- 
kenthal. De aici se pleacă La 
SI imn ic, Alba Iulia, Cluj. La 
Cluj se face turul oralului. Se 
merge apoi pe frumoasa vale a 
Bistriței prin Dej către Su
ceava, unde se face un nou po
pas. Orașele Iași, Fălticeni, 
Pașcani, Tg. Frumos, Onești, 
Brașov, Bran. Sinaia sînt și ele 
cuprinse în itinerariul ex
cursiei. înscrierile se fac la A-
gențla O.N.T. Carpați eu se
diul în Calea Victoriei nr. 100.

Cecjlia Popa — Galați,
Conform regulamentului în- 

vățămîntului seral și fără frec
vență, au dreptul să se înscrie 
la învățămîntul mediu aerai 
tinerii muncitori calificați din 
industrie, transporturi, con
strucții, silvicultură și din alta 
întreprinderi de stat. Cei în-

ȘI LA CASELE

DE CULTURĂ

ALE TINERETULUI
ideful claviaturii 
unui pian strălu
cește în lumina 
reflectoarelor de 
pe scena.

Crîmpeie ale u~ 
nei melodii Cu re~ 

zonanțe populare răzbat din 
camera alăturată unde fac de 
astă dată repetiție și corul șl
orchestra.

Un afiș cu litere mari anun
ță un nou spectacol muzical 
susținuț de formațiile artistice 
ale casei de cultură.

Jurnalul de activități con- 
semnează în decursul ultime
lor luni cîteva audiții.

Peste tot. în încăperile Casei 
de cultură a tineretului din 
raionul N, Bălcetcu se înțîl- 
nesc semnele dragostei cu care 
tinerii se străduiesc să-și în
sușească comorile artei sune
telor.

Asimilarea unor cunoștințe 
de bază ale unei culturi muzi

cale. insurirm «temmtelor 
fundamentale necesare înțele
gerii unor opere muzicale cere 
insă organizare, tjrrseverenfă.

In afara activităților din for
mațiile de amatori, acfisntie 
propriu-rise de educație muri- 
cală au insă u» tec cu totul 
infim în ansambUq activități
lor casei de culturi, nu pot w 
tisface dorințele tinerilor de • 
cunoaște mai adine fenomenul 
musical, do a doblndi coordo
natele necesare înțelegerii lim
bajului muzical, mesajul ope
relor artistice.

în vastul olan de activități 
inițiat pentru lunile de vară, 
se impune tocmai de acee* 
amplasarea unei mite precise 
de acțiuni de educație muzica
lă : audiții precedate de o pro
fundă dar accesibilă expunere 
muzicologică, un ciclu de con-

car» a» > *»-
C2_^s# se rd ow «ei te

i- t.ryM-d ■£ se te- 
sen* ia c^rrarfte Ori fiecsm- 
tA «j« *»“iiUtilor de filologie.

CERCURI
Un grup din cei 65 de tineri 
din comunele regiunii Plo
iești care au făcui recent ° 
excursie cu două autocare 
O.N.T. pe litoral. In fotogra
fie i în fafa noii Caso de cul

tură din Mangalia
Folos V. 1SAG

MUZICII"
certa M tema „Muzica de-a 
lungul veacurilor”, audiția co~ 
le divă a unor emisiuni educa
tive ale radioului și televiziu
nii, prezentarea unor noi lu
crări de popularizare a muzi
cii.

Cere ar fi eea moi nimerită 
modalitate pentru organizarea 
unor aj«menea acțiuni ?

cercuri, care și-au dovedit din 
plin utilitatea în întreprinderi, 
instituții, școli, facultăți, ur
măresc eă-i familiarizeze pe ti~ 
nari cu elementele limbajului 
muzical, cu capodoperele aces
tei arte. Cercurile invită în 
mijlocul lor compozitori, cri
tici muzicali, interpreți, oa
meni de cultură, cerindu-le să

p« marginea dezbaterii: Despre educația 
estetică a tineretului

Intereeantă, ©e tteplin bine 
venită ni i-ar părea preluarea 
de către casa de eultură a unei 
forme de educație muzicală 
născută fn unele întreprinderi.- 
cercurile de „prieteni ei muzi
cii”. Inițiativă a unor entuzi
aști iubitori ai artei, aceste

vorbească tinerilor despre mu
zică. să le prezinte o serie de 
creații artistice.

La caRa de cultură a tinere~ 
tulul din raionul N. Bălcescu, 
ca, de altfel. în toate casele de 
cultură din orașele țării, există 
toate condițiile întemeierii u-

nor asemenea cercuri de „prie
teni ai muzicii".

Cercurile — constituite la 
început din membrii formații
lor artistice de amatori — vor 
putea prelua cu timpul întrea
ga activitate de educație mu
zicală a casei de cultură. Soli- 
citind sprijinul instituțiilor ar
tistice, cercul va putea stabili 
de îndată un plan de activitate 
care să ducă la însușirea de 
către membrii săi a unei te
meinice culturi muzicale.

Pentru început s-ar putea 
stabili două cicluri de audiții: 
unul despre elementele de 
bază ale limbajului muzical 
(melodie, ritm, armonie, poli' 
fonie, despre formele și genu
rile muzicii, despre instrumen
tele orchestrei simfonice, des
pre legătura dintre muzică și 
celelalte arte) explicate pe î*

țelejul celor mai largi mase de 
auditori și exemplificate la 
pian sau pe benzi de magne
tofon ; și un al doilea despre 
marile etape ale dezvoltării 
muzicii care poate constitui un 
minunat prilej pentru înțele
gerea elementelor caracteristi
ce ale școlilor muzicale, ale 
operelor compozitorilor celebri 
care au Ilustrat creația artisti
că în ultimele veacuri.

In sfîrșit. nu trebuie să ui
tăm, de asemenea, faptul că 
integrarea membrilor forma
țiilor de amatori în cadrul a- 
cestui cerc, va duce la o Per
manentă creștere a exigențe
lor artistice ale acestor forma
ții. la îmbogățirea repertoriu
lui. la ridicarea activităților 
lor.

IOSIF SAVA

— și în muncă și in viața de | 
familie — nupiai astfel va 
reuși să le cîștige respectul. |

— Cer cuvîntul 1 B
Pîna acum a tărfut. Simțea I 

din toate părțile privirile în- | 
dreptate spre el — le-a ținut 
piept o vreme. Se întorcea I 
cind spre unul, cind spre al- I 
tul din cei care-l cunoșteau, sd 
le arate, chipurile, că nu-i I 
pasă. Dar a simțit cu cită se- •
riozitate se vorbește despre el 
și, deodată, n-a mai putut. 
Acum a cerut cuvîntul.

Mihai Surcică recunoaște că 
tinerii au avut dreptate cînd 
l-au criticat. Că a pierdut a- 
tîta timp cu te miri ce tre
buri pe lingă casă și pe lotul 
în folosință personală. Recu
noaște că era nevoie de el în 
campania de primăvară și a 
fost absent. Dar acum... Mai 
sînt munci în gospodărie... 
N-o să mai piardă nici o zi...

— Îmi iau angajamentul că 
de mîtne... Da, de mîine din 
zori... n-o să mai lipăesc... Nici 
o lipsă! De mîine... o să ve
deți...

— Să vedem 1
Din preajmă, de unde au 

venit criticile, vin acum aplau
zele și cîteva clipe nu se aud 
decîl ele șt nu se vede decît 
chipul aprins al lui Surcică.

încrederea pe care și-o pune 
colectivul în cuvîntul lui îi a-
prinde obrazul, ca o laudă. 
Si iată, în clipa asta se dove
dește cum forța colectivului îl 
poate ajnta pe eel ce și-a ple
cat privirea sub focul criticii 
drepte, Ud-5i ridice dim. nou 
fruntea cu cinste și să-și re
capete locul alături de 
lalți.

CONSTANTIN NAN 
corespondentul 

„Scînteii tineretulu 
pentru regiunea Bac

Cinematogi’i
Doc toi în filaialie : Pat 

Mtgheru I2-14J, I. C. Frimu 
Martie 16), Grivița (Calea < 
— Ungă podul Basarab). 
(Calea Moșilor 127), Ste 
Mare (Soi. Ștefan cel Mere 
cu str, Uzeaou], Grădina 
sul (str. Ion Vidu nr. 5), Z* 
Parisului — Cinemascop : R 
ca (bd. Magharu 2), Bucure1 
6 Martie 6), I Mai (bd. 1 M. 
Gh. Doja (Calea Grivițe 
Al. Sahfa (Calea Văcărești 2 
(lionul Dinamo (Șo<- Stei 
Mare). Stadionul Giuleșb 
Giulești), Grădina 13 Sept 
(str. Doamnei 9), Clubul cc 
lor — Cinemascop ; rulează 
nematogralele Elena Pavel 
Martie 14), Libertății (str. 1 
75), Adorabile fi mincinoaa 
leazl la cinematografele M 
(bd. Magheru 2â). Floreasc 
L S. Baca 2), Lucea lânii 
latevTn l«â|. Arenei* Li 

ii itttzej. AvtuZjl Line.
- nxiecza la Ctr 

V. AJenandri («tr.
• M Vxnorx |bă fi M«

Q Ctțtee (Diata G Coț 
izvtw « Rjt -■ Tineretului 
\ictor.a te. C<1 «kw care c 
nașe -— Cuicmaacop ; Lumi 
6 Martie 12), 23 August (bd 
trov 1Î8|. Tu ești minunată 
L~z! (bd. 6 Martie 2). GiuLș 
G altet Arta iCdlc* Cîiâ.a 

j pectru copj

■ X WirertL.
' <54 : Mr IA. r»

i tu I Miraje <Kr 3kzxes:i

I C-*ji £>«nl *■> Gr

Ml **««*>»►' .- 
tei li ttMMtetNM T. vu 
ie» iCteN Dvtear «fl. Nt 
PC flUMei'MM fctesce țsex. : 
Brava Z21|, Ttunul; rvTwte 
Mi tis ari 3H. CoiagU : Moșilai 
lea Moșilor 221), Dtacopcn/c 
Julian Boll: 16 Februarie (h 
Decembrie 89), Cereomușki: I 
minescu (str. M. Eminescu 
Olga Bancic (Calea 13 Septe 
196), Cumpârâ-fi' un balon : ru 
Ia cinematograful llie Pintilie 
Colentina B4), Noua prjelei 
tatii: Volga (țos. Ilie Pintilie 
B. Delavrancsa (bd. Libe 
70-72], Lumină de iulie j G. I 
via (șos. Giurgiului 3), Cdpil* 
Fracasse — Cinemascop : Dr 
Serii (str. Drumul Serii 30f. : 
odată : rulează la cinema.togi 
Aurel Vlalcu (șos Ccferoce* 
Fata cu ulciorul ' -! *. 
RoaitA (bd. 1 Mai ST De- .oi 

fără grifă : GrAd.*• • 
Buzești 9-11.

Brigada de agitație 
în sprijinul producției

Creată nu de 
mult, brigada de a- 
gitațle a sectorului 
„finisaj" de la Uzi
nele textile „30 De
cembrie” din Arad a 
devenit repede cu
noscută și apreciată 
de toți muncitorii 
uzinei-

Programul „Pro
ducția și calitatea* 
s-a bucurat de ■■ 
deosebit succex

Tinerii din br:^«- 
da de agitație, frw- 
tași in mixnoa 
turala Și in 
ție sînt acu^i 
niți de toți ixf-x'*-

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I I
I 
I
I

• *■
• >

t rm

Cercul literar din Salonta
în orașul Salontg din rep

unea Crișana, cercul i.n -• 
„Arany lanoș” a luat fi - fa - - 
8 ani în urmă. în prtzf-; * 
numără peste 30 de -e-..- 
muncitori, colectiviști P *»e- 
ționari. Revistele fi ; «m >- 
publicat numeroase «7*Hpn 
semnate de Istmio Bouoa. 
Ilona Nagv. Ftma Qob«*. 
Terezia Sebest Dionuie Da»,

icre cotoi 
oestrus cnUvral

1



CEA MAI FRUMOASĂ 
MULȚUMIRE

înt elevi în clasa a 
IX a (de iapl, după 
ultimele tile de școa- 
lă au trecut intr a 
zecea). Un an întreg 
au venit o zi pe sSp- 
tămlnă în uzina noa
stră : ielele cu gule-

raje albe, bdiețil in uniformii d« 
școală. Pentru ziua aceea cit stă
teau la noi, învățau de fa Btunci- 
tori mînuirea strungului.

Cu multă grijă s-au ocupat mun
citorii noștri și de alți elevi al șco
lilor medii veniți în practică. To
tuși, el, băieții șl fetele acestea din 
clasa a IX-a H al școlii medii nr. 2 
„Frații Buzeșli", le au dat prilejul 
unei satisfacții deosebite.

Se sfîrșea primul an de cînd le 
arătaseră primele operații la 
strung și iată că In ultima if de 
practică elevii dintra IX-a H a-«u 
prezentat cu o rugăminte.

— Vă rugăm sâ ne lAsafi al 
luăm noi mașinile ateiieruhii pe»- 
tru jumătate din orele pe care tre
buie să le lucra0 lu ack-mPal de 
azi.

Propunerea a fost primită cu 
bucurie. La ora îl, locul » ** ta
rilor Iau loaf. Ja umztIjv. e-'mi. 
Au pus atlnc pe manele fi .

Alături de ei. Mttaciiorii treceau

Cițiva dintre elevii clasei a IX-a H

prin clipe de emoție ea la car 
cursuri. Elevii aceștia hueaeră dear 
■cenicii lor.

Dar iată că la ora ÎS a-a ideut 
calculai. AMsleacu Cornel >1 Ser
ba» Teodor, luctlnd ormlfurJ 
perioari pentru biele ja 
electrice, au îarfapJJarii ut 
o piead rufrutufd țL 
Ion Petrescu, ia capacul aateiot. 
obținui o drptaira rit M fc auM. 
Boltru Gtorguta • riuf 41 fa 
pitea petic plu^i orelor fcs. 
Constantin Mri 
drina au Ml1 dl a 
Jar Alezanrir

Concursul
nostru

Ședința comisiei permanente
C.A.E.R. pentru agricultură

cf la Moîr.eșfî, 
pe Vn-’ra îs; ??*.*- 
lui, peucjKl ț:-a 
pdiă'it de fa a 
vreme veșmintele 
vechi. £ tiu peisaj 
frumos nu atîl 

p.-'oreac cit saci ales 
elccnnta sondelor, a 

noilor cfcdtri. a inslalațir 
lor moderne, a mișcării care 
« limfe pe șosele ti pe poteci, 
prin pădure ff ia oameni. A'ă- 
turi de aromele pădurii de 
brod, pria conducte și in re- 
terwa.-e, clipocește Innindaț și 
uleios țițeiul.

A^a ți se recomandă la pri
ma cunoștință aceste largi zone 
petrolifere din împrejurimile 
Moineștiului...

Apoi, la o cunoaștere mai în
delungată, munca și viața oa
menilor de aici îți pun în față 
un cîmp de lapte cu mult mai 
pasionant declt orice peisaj.

Să cunoaștem împreună cîle- 
va lntîmplări și stări de lu
cruri, așa cum mi le-au poves
tit șl mie. călător pe Valea 
Tazlăului, cițlva dintre tinerii 
noștri corespondenți voluntari, 
parlicipanți, pe această cale. 
Ia concursul nostru „Din în
demnul conștiinței

Schela Modîrzău, 
metrf mai sus de 
Faptul despre care ne vorbește 
tînărul maistru Clement Dar- 
lău, șeful secției energetice, 
pornește de la o situație ac
tuală, o realitate nouă pentru 
schelele petrolifere din |i.-â 
noastră. Tînărul maistru 
simte înlîi obligat să explice. 
Motoarele de la sonde, grani- 
cele, toate organele în mișca
re sînt acționate electric. Deci 
o vastă rețea electrică străba
te munții și pădurile, ca un 
păienjeniș, de la o sondă la 
alta. O singură întrerupere de 
curent și toate motoarele, toa
te pompele, mișcarea aceea de 
molcom și îi dorniiidr bhfa/îs al 
pompelor de la sondele în ex
tracție Încremenește și asta în
seamnă că și țițeiul se oprește 
din pulsația lui pe conducte...

socialiste''.

cîțiva kilo- 
Lucăceșli.

Ața ar fi dorf In schelă n-ar 
exista electricienii, oamenii 
(cei mai multi dintre ei tineri) 
care ai zgură Întreținerea, repa
rația. controlul instalațiilor e- 
leclrice, după un plan, cu o n- 
numitd periodicitate și în așa 
M Incit energia care aleargă 
pe fire să nu se întrerupă o se
cundă.

Dar sînt lucruri împotriva 
cărora, perfecțiunea instalații
lor, străduința electricienilor 
râmîn neputincioase.

Fulgerele șl trăznelele, pe 
vreme de ploaie și furtună mai 
nimeresc uneori in firele insta
lațiilor și-atunci sporind de 
zeci de ori energia electrică a-

rea. Noaptea, cînd fulgeră și 
lună, cînd inginerul de servi
ciu nu se mișcă de Ungă tele
fon, ca să știe în fiecare clipă 
ce se petrece la fiecare son
dă, cînd sondorii din schimbul 
de noapte privesc îngrijorați 
cerul, in atelierul electric vin 
unul cile unul toți electricienii. 
Vin de acasă, pe ploaie, pe 
furtună, unii de la mulți kilo
metri, ca să fie aici... dacă se 
întîmplă să fie nevoie de ei. 
Nu-i cheamă nimeni, nu le-a 
spus nimeni niciodată să vină 
Ia atelier, noaptea, după ce 
și-au făcut in timpul zilei orele 
de serviciu.
De cele mai

Și ei totuși vin. 
multe ori n-au ni-

sondelor, instalînd motorul po
trivit la sonda potrivită. In fe
lul acesta consumul de ener
gie electrică este strict rațio
nal. Ideea s-a născut în mintea 
lor înainte de a veni în acest 
sens o propunere oficială. Și ei 
s-au apucat de lucru, ști
ind că iac un lucru deosebii de 
important. Au avut mult de 
muncă dar au făcut-o.

Dar sînt și altfel de înlîm- 
plări. lntîmplări care ating pe 
undeva coardele subțiri ale su
fletului omenesc, fiind vorba 
de grija pe care și-o_poartă a- 
ceșli oameni unii altora și 
fiecăruia, în așa fel incit în

tofi 
co-

PEISAJUL IZBÎNZILOR
ZILNICE

flotă în drum spre motoare, în
tr-o fracțiune de secundă ava
ria e gata.

Dacă lucrul acesta se Intim- 
plă ziua, cînd la atelierul elec
tric al schelei se află în schimb 
toți electricienii, atunci nu e 
necesar declt un număr mic de 
minute șl defectul este înlătu
rat. Dar noaptea, nu slnt de 
serviciu pe schelă declt doi e- 
lectrfcieni. Cum defectele pol 
apărea in mai multe locuri de
odată cei doi electricieni 
pot să iacă țață, mai *J«s 
uneori trebuie 
motor și aici este 
mai mulți oameni.

Și totuși, dacă un 
merește noaptea in 
electrice, iar dispozitivele de 
siguranță n-au putut evita ava
ria, nu trec deobicei multe mi
nute pînă cînd activitatea son-, 
delor este reluată.

Aici intervine faptul pe carq 
Vifett să ni-1 sublinieze tOVBiă* 
șui maistru Dirlău,

— Se petrece un lucru cu 
care toți ne-am obișnuit dar 
nu-i totuși de trecui cu vede-

schimbat 
nevoie

nu 
că 
un 
de

ni-trăznet 
instalațiile

mic de făcut, dar prezența lor 
aici liniștește îngrijorările tu
turor. Cum s-a născut acest o- 
bicei, prin ce înlimplare anu
me, nu știe nimeni. Toți știu, 
însă, care este explicația lui, 
sensul lui adine, îndemnul ca- 
re-l trezește noaptea din somn 
clnd afară fulgeră și tună și-i 
pornește spre atelier.

Un fapt cu care oamenii s-au 
obișnuit așa cum s-au obișnuit 
— și le e drag — cu mirosul 
de țiței aere umple văzduhul 
dift «caste Jocuri.

Sînt și multe alte iaple, apa
rent neînsemnate, mici întlm- 
plări, care-ți întregesc însă o 
anumită convingere despre ti
nerii din schelele Moineștiului. 
La Zemeș, electricienii au ve
nit într-o zi cu o idee. Sînt u- 
nele sonde, aflate de mai mult 
timp în extracție, cărora le-a 
scăzut debitul, dar Ia care au 
rămas instalate aceleași moloa- 

Capacitatea lor nu mai 
era folosită acum pe deplin 
și-alunci electricienii, din pro
pria lor inițiativă, s-au apucat 
să schimbe intre ele motoarele

rferuf faptelor de viață și 
muncă ce răsună între văile fl
ees tea sâ nu se audă voci stri
dente, supărătoare.

La schela Modîrzău — po
vestește tînărul inginer Petre 
Albu, acum cîleva luni a venit 
și un tînăr pe nume Hu
țuleac. Ce fgcea el: Intr-o 
zi, în autobuz, beat fiind, a fă
cut un scandal așa de mare in
cit călătorii l-au invitat afară, 
„ca să se robească*. Pe 
utfliâ s-Az 4vs Ig^sin bal și-a fă- 
Qti se lot jm‘
f riz r--J ilățaq..nși4. de tot. Ba, 
tovarășii iul de muncă, l-au gă
sit dormind în timpul orelor de 
lucru.

Atunci s-a văzut că nu-1 de 
glumit cu el.

Vasile Ungureanu, secretarul 
organizației de bază U.T.M. da 
la atelierul unde lucra Huțu- 
JeaC, și-a lttăl asupra lui misiu
nea grea de a se ocupa de „su- 
irdbu* lui Huțuleac. Treabă 
gtea. Ca și cum ai vrea să ții 
în mină un lin care-țl alunecă 
în fiecare clipă printre degete.

Din ce-1 siringi, din ce alune
că mai tare.

Ungureanu l-a luat intii pe 
Huțuleac și t-a mutat în altă 
echipă. Să schimbe „aerul". Pe 
urmă ca să-i taie firele care-1 
tot trăgeau spre Moinești, și 
spre „Tazlăul", l-a mutat cu lo
cuința din Moinești. L a adus 
Ia Modîrzău, cu el în cameră, 
l-a adus un pat și-au devenit 
„colegi de cameră", cu toate 
împotrivirile și mormăielile lui 
Huțuleac.

Din clipa aceea Ungureanu 
nu-1 lăsa pe Huțuleac să facă 
un pas fără el. Mergeau peste 
tot împreună. La sfîrșitul 
schimbului îl lua pe Huțuleac 
cum își iau mamele copiii de 
la grădiniță. „Azi stăm și citim 
— îi zicea. Ce-ai spus ? Ți-arăt 
eu ție țuiculiță ! Azi, frate, ci
tim, gala l" „Azi mergem la 
film", „Azi mergem la club să 
te învăț șah", „Azi ne ducem 
în excvrîie''. „Azi mergem la o 
conferință"... Și tot așa, în fle
care ti. Dintre toate, cel mai 
mult au început să-l placă lui 
Huțuleac șahul și cititul. Azi 
așa. mîine așa, pînă cînd Hufu- 
leac a Început sâ se certe cu 
Ungureanu că nu-i dă voie să 
meargă prea des la club, că 
el vrea să-șl ia revanșa la șah 
cu cutare și cu cutare... Își des
coperise băiatul o însușire de 
care habar n-avea, descoperise 
că slnt pe lume lucruri cu mult 
mai frumoase de făcut decît să 
chefuieștl în neștire.

In producție devenise unpl 
dintre cei mai serioși dectri- 
cieni.

Așa se încheie un capitol 
despre cum a fost ajutat un tî- 
năr de către altul, să devină 
un om serios, integrat 
normele moralei, demn de 
Iul de muncitor la schelele 
trolifere ale Moineștiului.

Un caz identic mi-a fost 
vestit la Zemeș despre Peter 
Constantin, mecanic de moto- 
compresoare și fotbalist căita 
era codaș în producție șl cam 
chefliu.

Mi s-a povestit și despre 
ideile noi aplicate în produc-

în 
til- 
pe-

po-

Spartachiada de vară
Duminicii sportivă 
la Sloicănesti 1

r.soUV de apara
tul fotografic, la 
sfîrșitul săptămî- 
nii am făcut un 
popas la stadionul 
colectiviștilor din 
Stolcănești, raio

nul Drăgănești-Olt. Aici aveau 
Joc întreceri ale spartachiadet 
de vară, la care s-au înscris 
peste 600 de tineri din brigă
zile de lucru ale gospodăriei 
colective.

La această zî de întreceri 
sportive au fost invitați și ti
nerii din comunele vecine. Mai 
intii, oaspeții au vizitat fru
moasa bază sportivă amenajată 
recent de tinerii colectiviști 
din Stoicănești, care cuprinde 
deufi terenuri de volei, tere
nuri de handbal, baschet, fot
bal oină, pistă de alergări, 

de gimnastică, o popică- 
rw si sectoare pentru sărituri

__D “ fața bâtei sportive, un 
tnș de fete au luat
sts-- ’ proba de 800 m., ce 
s-a pe un teren vâ
ri» • D —J • întrecere pasio- 
!U< a colectivista Con- 
rti-t» L" -1 ’ din brigada I 
du - - ■ c« :reară pri
mi Ifeii r- - -•». La fel de 
interes-.-..? și con-
z j-i..' t - tir-. >■! probi de 
1500 • .—'c r-r : remarcat
tinerii cc • ! . < u M: ?i Ve- 
rescu. lor. J/r? Cer. stan- 
tin Grosu fi Trs Pițigoi. 
Numeroși e- - - - au fo=t
prezenți și la i-’ ri’e de 
haltere și îi"'.:- * _-^’e de
săritură în lungime î :’£'.tîme. 
la aruncarea ckx-, .i. La 
întrecerile de trini’. c-i mai 
buni s-au dovedit : Ier ?<x*ă- 
paru, C. Pa vel, Gh. Doc ri 
Marin Saioc. O mențiune se
rială pentru tînărul colectr. :«* 
Mihai Barabaș. care a dovtJ.'t 
frumoase calități.

în continuare, spectatorii iu 
urmărit cu interes jocurile de 
volei, handbal în 7, fotbal, la 
care și-au disputat intîietatea 
numeroase echipe. Vă prezen
tăm șl cîteva imagini de la a- 
ceste întreceri. Din a 3-a 
încercare, Mihai Barabaș trece 
peste ștacheta ridicată la 1.30 
m (foto nr. 1) Jocul de 
volei are numeroși prie
teni In rindurile tinerilor 
colectiviști. Iată (în foto nr. 2), 
Un aspect de la meciul dispu
tat intre echipele masculine de 
la brigada 8-a de cîmp șl bri
gada zootehnică.

Fotoreportaj : S. SPIREA

Cu prilejul împlinirii a zece ani de activitate a Institutului

de cercetări economice al Academiei R. P. Remine

fie pentru „reducerea timpului 
de intervenție la sonde", des
pre acțiuni cu totul spontane 
ale tinerilor sondori în spriji
nul producției sau în sprijinul 
simplificării și ușurării anumi
tor operații, despre multe alte 
fapte menite să ajute colecti
vului și producției și al căror 
izvor se află în conștiința îna
intată a petroliștilor Moineștiu
lui.

Așa incit n-am mai luat sea
ma la peisajul munților ci la 
un altul cu mult mai tonic și 
mai încîntălor: peisajul mun
cii, al iaptelor demne și fru
moase, al bucuriei izbînzilor 
zilnice.

MIHAI CARANFIL

între 25 și 28 iunie 1963 a 
avut loc în orașul Russe — 
R. P. Bulgaria — cea de-a 
XlV-a ședință a comisiei per
manente C.A.E.R. pentru agri
cultură.

La ședință au luat parte 
delegații din Dartea R. P- Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane. R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și Uniunii Sovietice.

Comisia a analizat proble
ma privind satisfacerea tota
lă în perioada pînă în anul 
1970 a necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R. în se
mințe de soi de calitate su
perioară de grîu, semințe hi
bride de porumb, semințe de 
soia, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, semințe de ierburi 
graminee și altor culturi și a 
recomandat țărilor membre ale 
C.A.E.R. să încheie acorduri 
comerciale pe termen lung 
pentru livrarea reciprocă a se
mințelor de sol mai sus men
ționate în volumul stabilit.

Au fost analizate rezultatele 
încercărilor internaționale ale 
soiurilor desfășurate în țările 
membre ale C.A.E.R. în anii 
1961—1962 și s-a aprobat pla
nul încercărilor internaționale 
ale soiurilor pe anii 1964— 
1966.

Analizînd datele prelimi
nare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. privind necesarul în 
tractoare, mașini agricole, în
grășăminte minerale și mijloa
ce chimice pentru protecția 
plantelor pe perioada pînă în 
anul 1970, Comisia a conside-

rat că este necesar să se tri
mită datele menționate orga
nelor corespunzătoare ale 
C.A.E.R. în vederea pregătirii 
propunerilor privind mărirea 
producției de mijloace tehnico- 
materiale pentru nevoile agri
culturii.

Comisia a analizat rezulta
tele încercărilor comparative 
internaționale ale unor mașini 
agricole desfășurate în anul 
1962 și a aprobat planul în
cercărilor comparative inter
naționale ale acestor 
pe anul 1964.

La ședința comisiei 
discutată problema F......_ 
elaborarea de propuneri în 
vederea acordării de ajutor 
R. P. Mongole în dezvoltarea 
producției agricole și intensi
ficarea lucrărilor de cercetări 
științifice In domeniul 
turii în republică.

Comisia a adoptat, 
menea, recomandări 
problemele veterinare, alimen
tația animalelor și păsărilor șl 
într-o serie de alte problema 
de colaborare în domeniul a- 
griculturi.

Acordînd o mare atenție 
coordonării eforturilor depuse 
de țările membre ale C.A.E.R. 
în efectuarea lucrărilor de 
cercetări științifice în dome
niul agriculturii și silvicultu
rii, comisia a analizat și a a- 
probat planul cercetărilor ști
ințifice în acest domeniu.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat în spiritul colaborării 
frățești și ajutorului reciproci

mașini

a fost 
privind

agricul-

de ase- 
privind

Delta Dunării. Un ceam încărcat a fost expediat în direcția Chișcanl. El poartă spre marele 
combinat o iărîmă din imensa bogăție a deltei. înscrisa ca un simbol pe prora remorcher uluit 
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Ședința
în aula Academiei R.P. Ro

mîne a avut loc luni după- 
amiază o ședință festivă cu 
prilejul împlinirii a zece ani 
de activitate a Institutului de 
cercetări economice al Acade
miei.

Au luat parte academicieni, 
membri corespondenți ai Aca
demiei, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere econo
mice, cercetători ai institute
lor Academiei, cadre didactice 
din învățămîntul superior e- 
conomic, alți oameni de știin
ță și cultură.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Athanase 
Joja, membru în prezidiul A- 
cademlel, care, în numele con
ducerii Academiei R.P. Romî
ne și al secției de științe eco
nomice, filozofice și juridice 
a felicitat călduros colectivul 
Institutului.

Prof. Roman Moldovan, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, directorul Insti
tutului de cercetări economice, 
a prezentat un raport privind

ceiactivltatea Institutului în 
zece ani care au trecut de la 
înființarea sa. Colectivul Insti
tutului de cercetări economice 
al Academiei R.P. Romîne a 
fost felicitat apoi de prof, 
univ. Marin Lupu, rectorul 
Institutului de științe econo
mice și acad. Vasile Malinschi, 
membru în prezidiul Acade
miei R.P. Romîne.

La sfîrșitul ședinței s-a dat 
citire unei telegrame adresate 
CC. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiti-Dej, prin 
care colectivul Institutului de 
cercetări economice al Acade
miei R.P. Romîne își exprimă 
profunda sa recunoștință pen
tru sprijinul permanent acor
dat de partid muncii de cer
cetare în domeniul economiei 
și se angajează să întărească 
tot mai mult legătura cerce
tării economice cu viața, pen
tru a contribui la rezolvarea 
diferitelor probleme ridicate 
de practica construcției socia
liste în țara noastră.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Ghana în R. P. Romînă, E. K. 
Dadzie, a oferit luni seara o 
recepție în saloanele Casei 
Centrale a Armatei cu prile
jul celei de-a treia aniversări 
a proclamării Republicii Gha
na.

La recepție au luat parte 
tovarășii : Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe, Ște
fan Bălan, ministrul învățâ- 
mîntului, loan Constant Ma- 
noliu, ministrul justiției, con-

ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Ă

dimineața a sosit în 
o delegație a Consi-

(Agerpres)

a apărut
V. I. LENIN 

Opere complete, voi. 17
Volumul 17 ol Operelor complete 

cuprinde lucrările scrise de V. I. 
Lenin in perioada martie 1908 — 
iunie 1909.

In această perioadă Lenin a dus 
o luptă susținută pentru menține
rea și întărirea partidului, pentru 
generalizarea învățămintelor pri
mei revoluții ruse. Problemele care 
stăteau in centrul atenției lui și pe 
care le tratează In lucrările cuprin
se In volumul de iată sînt: pro
blema agrară, problema raportului 
de forfe dintre clase, sarcinile și 
politica partidului în noile condiții, 
combaterea oportunismului și revi
zionismului în cadrul partidului și 
pe arena internațională. V, I. Le
nin fundamentează In aceste lucrări 
poziția bolșevicilor în problemele 
mișcării de eliberare națională din 
țările coloniale și dependente, ale 
luptei împotriva militarismului și 
pericolului unui război imperialist.

Luni
Capitală 
liuJui păcii pe întreaga Indie, 
care întreprinde o călătorie de 
bunăvoință în mai multe țări 
din Europa. Delegația este 
condusă de Diwan Cha- 
man Lall, membru al parti
dului indian, președintele 
Comitetului parlamentar de 
luptă pentru pace din India.

Oaspeții indieni au fost în- 
tîmpinați pe aeroportul Bă- 
neasa de prof. Stanciu Stoian, 
secretarul grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare, secretar general al 
Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia șl Africa și 
de acad. Geo Bogza, vicepre
ședinte al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P„ 
Romînă.

De curînd, peste 35 de ute- 
miști de la Uzinele textile „30 
Decembrie” din orațul Arad au 
fost oaspeții textiliștilor de la 
întreprinderea . ” 
din aceeași localitate, 
muncitori și-au împărtășit 
metodele de muncă aplicate 
producție.

Cu acest prilej tinerii s-au 
nosrut reciproc yi și-au împărtă
șit din preocupările lor zilnice.

,Tricou] roțu”
Tinerii 

din 
în

cu

PETRU DOBRE
muncitor

în excursie

h
avut loc 

Ulmului 
de iulie”.

la Galați, 
rominesc 

realizat în

Lttni c
premiera 
„Lumină 
regiunea Galați.

(Agerpres)

fPORTfPORT-fPORT
Prima ediție a „Cupei campionilor regionali11 la oină 19 atkîi romîni în selecționata

Peste 150 de muncitori. In
gineri Si tehnicieni de la Com
plexul de industrializarea lem
nului Tg. Jiu au făcut zilele 
trecute, cu autobuzele, o fru
moasă excursie pe Valea Ol
tului. Ei au vizitat stațiunile 
balneo climaterice Călimănesti. 
Căciulata, Govora. Asemenea 
excursii vom mai face pe Va
lea Jiului, la Herculane, cit ?l 
în marile orașe.

TĂRANU VASILE 
maistru

/ .augurată la sfîrșitul săp
tămânii trecute, prima 
ediții a „Cupei campio- 

-.i'or regionali" la oină s-a 
tucii-aț de vn frumos suc
ces. Desfășurată in comuna 
Curcani, undi jocul de oină 
are o veche tradiție, competi
ția i ițiată de Consiliul regio
nal U.CJ" S București a fost 
ttrmăriîd de peste 2 000 de 
spectatori.

La acecstd întrecere și-au dat 
întîlnire tineri sportivi frun
tași din orojel* Baia Mare, Ti
mișoara, Brașov, din comunele 
Frasin, raionul Cum Humoru
lui. Radu Negru, raionul Că
lărași si Curcani, raionul Olte
nița. Printre aceștia rau aflat 
o serie de maeștri ai sportu
lui, cum 
(Frasin),

sini; Ion Munteanu 
Viorel Bălin (Baia

Mare), Marin G r ui a n u 
(Curcani). Alături de jucătorii 
amintiți s au remarcat și cle
mente tinere care au pășit de 
scurt timp ve terenurile de 
sport și care au dovedit fru
moase calități pentru oină. 
Astfel, menționăm pe tinerii: 
I. Dima, Gh. Topală. Lupșă- 
neanu, S. Tene și alții.

în turneul final s-au califi
cat echipele Avîntul-Curcani, 
A. S- Bega-Timișoara. Minerul- 
Baia Mare și Avtntul-Frasin. 
Acestea au lupta' cu multă ar
doare, victoria revenind, în 
cele din urmă, echipei colecti
viștilor din 
care a 
număr 
cerind,
..Cupei

comuna Curcani, 
acumulat cel mai mare 
de puncte — 16 — cu- 
astfel. prima ediție a 
campionilor regionali”, 

O frumoasă comportare au a-

vut și echipa A. S. BegaTimi- 
șoara. clasată ve locul 2. ca fi 
formația muncitorilor fores
tieri Amntul-Frasin, clasată pe 
locul 3.

S. IONESCU

Comiiia ipecialâ de selecție a 
echipei balcanice de atletiim a 
format repreientativa care va în- 
tilni la 15 ți 16 iulie la Helsinki, 
echipa Scandinavici. Rezultatele 
huna obținute de atleții romîni

Luptătorii noștri au debutat cu succes 
in campionatele mondiale

Luni au început în orațul ine- 
<lei Hneliințborg 
mondiale 
participă 
de țări.

Echipa
zenlă la această competiție ca 7 
sportivi. Primul a intrat în con
curs „cocoșul” Ion Ceruea care 
l-a învins la puncte pe campio
nul tnedti Johaneiion. La cate
goria pană debutantul Marin Bo-

campionatele 
de lupte clasice la care 
170 de iportivi din 26

R. P. Romîne iile pre-

Iscau l*a ficat tuț în 3'33” pe 
elvețiinal Wilier Biderttcher. O 
turpriii li cateroții nutca : în 
primai tor bulgara] Kcriaav 
l-i bătaf la puncte pe campionul 
turc Ahmed Bilek.

Alte retaliate : categorii mas
ei : Alkcr (R.P.U.) b. p. Jenien 
(Danemarci) ț Mewll ~ 
b. p. Kolar (R.S-C.) 
Kiravaev (U.R.S.S.) b. 
(Austria), pani : 
(RJJ.G.) b, p, Polyak

(Belgia), 
; cocoț : 
p. Bacher 
Schneider 
(R.P.U.).

tu cancanul de
o buni impresie asupra speciiliț- 
tilor astfel ci R. P. Romînă s 
fost loliciliti dea 19 atleți în 
selecționata Balcanilor.

Iată numele atleților romîni 
care roe face parte din echipa 
balcanici : Tudorafcn, Stamateicu 
(100 aa). Jurci (200 m), Zamfi- 
rcicu (țtafeli 4il00 m). Vamoș 
(MM m |i 1500 m). Barabay 
(1 500 m |i 5 000 m). Greceaen yi 
Lupn (10 000 m). Macovei (110 
m garduri), Dăndârâu yî Cara- 
mihai (3 000 m obltacole), Po- 
povichi yl Colnicov (lungime), 
Ciochină (triplu salt), Porumb, 
Spiridon (înălțime), Drâguleacu, 
Rițcineann (ciocan), Socol (de
catlon).

Bălanilor
la Sofia an ficat

(Agerpres)
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DE PESTE HOTABE • DE PESTE HOTABE • DE PESTE HOTABE
Conferința Intensificarea acțiunilor IQ de ani de la najferea

internațională
a instrucțiunii

publice
la Geneva 
Conferință 

lustru c ți-

greviste in Franța
tovarășului W. Ulbricht

Festivitatea de la Berlin

Vivian Malone este o tînără 
negresă care a venit sâ se 
înscrie la Universitatea din 
Tuscaloosa în ciuda mane
vrelor rasiștilor. Iat'O îm
preună cu. două colege albe.

Fapta curajoasă a doi tineri

Ziua

Venezuela

tineretului
sovietic

L ti-a 30 iunie, milioane de 
neri și tinere din Uni
unea Sovietică au sărbă

torit tradiționala Zi a tinerelu
lui sovietic. La Moscova au a- 
vut loc numeroase manifestări 
artistice și sportive, întîlniri cu 
fruntașii muncii comuniste.

La Leningrad, Kiev, Frunze, 
Baku, Riga au avut loc de ase
menea diverse mani le stări ale 
tineretului, cu prilejul acestei 
sărbători.

patrioțî din
upă cum transmite agen
ția U.P.I., începînd de la 
30 iunie poliția din Cara

cas se află în „stare de alar
mă" în căutarea, a doi membri 
ai Frontului de eliberare națio
nală din Venezuela, partici
pant! la capturarea navei ,An- 
zoategui', care s-au înapoiat în 
(ară pentru a continua lupta 
împotriva regimului Betancourt. 
Cei doi tineri, Romulo Nino și 
Maximo Canales, membri ai 
grupului de luptători venezue- 
ieni, care la 13 februarie au 
capturat cargobolul „Anzoate- 
gui" și, scăpînd de urmărirea 
navelor și avioanelor militare 
venezuelene și nord-americane 
s-au refugiat în Brazilia, au ți
nut într-o

Caracas o conferință de presă 
la care au fost invitați ziariști 
venezueleni. Ei au declarat că 
s-au înapoiat în țară prin, aero
portul internațional din capitala 
Venezuelei, fără ca să il fost 
prinși, și au indicat că sînt 
hotărîți să desfășoare în con
tinuare lupta împotriva regimu
lui antidemocratic din (ară.

PARIS: Măsuri împotriva unor
studenți din Martinica

locuință secretă din

Studenți americani vizitează

Cuba

La 30 iunie, în capitala Cu
ba] a «o»it un grup da 39 
studepți americani care, 

răspunzînd invitației organiza
țiilor cubane de tineret, vor 
efectua o vizită de o lună în 
această țară. După cum trans
mite agenția Associated Press, 
studenții americani au sosit in 
Cuba în ciuda avertismentelor 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. că la înapoierea din vi
zita lor sînt pasibili de pedeap
sa cu închisoarea si amendă 
sub pretextul „violării legii care 
interzice călătoriile în Cuba“.

relatează că grupul 
americani a dat pu

ci ec la rație în care

Agenția 
studenților 
blicității o 
subliniază că după părerea lor
„această călătorie nu reprezintă 
nici un fel de violare a legilor 
americane*. Declarația arată că 
„interdicția Departamentului de 
Stat al S.U.A. reprezintă o vio
lare a dreptului cetățenilor a- 
mericani de a călători și este 
contrară spiritului unei socie
tăți democratice".

upă cum anunță ziarul „Le 
Monde”, zilele acestea, au 
fost efectuate aproximativ 

20 de percheziții Ia locuințele 
unor studenți din Martinica care 
învață la Paris. Asociația stu
denților din Martinica care înva
ță în Franța, a declarat că ace
ste percheziții „efectuate uneori 
în lipii locatarilor, aa foot «mi- 
te de ia le mg a tarii care aa durat 
adeuca peste țaoe are".

Această mâa«râ a fost luată ia 

araa repreuiaaâJar din metra^a- 

14 și pe insulele AnUe îs^țri- 

va membrilor arganixației tiae- 

retuls: ir(iealaaialiat dia Marti

ni ea care a-a praauațat in ma
nifestele «ale pentru elibenrvm 

insuleL Cei 12 -#ahri ni acestei 

organiza;_i care n fast arestați 

aeam ritrva luai la Fort de 

France, au foot mutați recent în 

închisoarea Fresnes diB regiunea 

pariziana.

Președintele Kennedy 
în Italia

ROMĂ 1 (Agerpres). — Luni 
dimineața președintele Ken
nedy, care și-a încheiat la 30 
iunie vizita în Anglia, a sosit 
la Roma — ultima etapă a că
lătoriei sale printr-o serie de 
țări vest-europene.

Corespondenții de presă, 
printre care cei ai agențiilor 
americane A. P. și U. P. I con
semnează primirea foarte rece 
pe care populația Romei a fă
cut-o președintelui S.U.A. : 
străzile pustii de pe traseul 
cortegiului oficial, „lipsa de 
entuziasm” a locuitorilor Ro
mei.

In cursul zilei de luni pre
ședintele Kennedy și secreta
rul de Stat, Dean Rusk, au a- 
vut la Palatul Quirinal o con
vorbire oficială cu președintele 
Italiei, Antonio Segni, cu pri
mul ministru italian, G. Leone, 
și cu ministrul de externe, A. 
Piccioni.

Cercetările
pentru descoperirea 

submarinului „Thresher“ 
n-au dat rezultate

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
Ministerul marinei a S.U.A. a 
anunțat ia 30 iunie că batisca- 
ful ..Trieste”, care a efectuat 
cercetări în vederea găsirii 
epavei submarinului nuclear 
american „Thresher”, va înceta 
activitatea sa în regiunea din 
Oceanul Atlantic unde se bă
nuiește că s-a scufundat sub
marinul și se va înpoia în por
tul Boston. Potrivit agenției 
Associated Press, cercetările 
efectuate nu au dat nici un re
zultat. Ultima lansare a lui 
„Trieste”, care a avut loc la 30 
iunie, a trebuit să fie între
ruptă duDă aproximativ două 
ore din cauza unor defecțiuni 
tehnice constatate la bordul 
batiscafului.

După cum scrie agenția, nu 
se știe sub ce formă vor fi con
tinuate cercetările pentru găsi
rea epavei lui ..Thresher”.

GENEVA 1 (Agerpres). — La 
1 iulie s-a deschis 
cea de-a 26-a 
internațională a
unii publice, organizata de 
U.NJLS.C.O. și Biroul interni- 
ționai de educație.

Din partea R. P. Romîne, U 
Conferință participă o delega
ție condusă de prof. Costin 
Nădejde, adjunct al ministru
lui învăt-ămin tului.

Pe ordinea de zi a Conferin
ței figurează trei puncte : or
ganizarea orientării școlare și 
profesionale, lupta împotriva 
lipsei de învățători, rapoarte 
succinte ale ministerelor învâ- 
țămîntului asupra dezvoltării 
învățămîntului în anul școlar 
1962—1963.

Prof. Costin Nădejde, șeful 
delegației R. P. Romîne, a fost 
ales vicepreședinte al Confe- 
rințeL

PARIS I (Agerprei). — Sfîrși* 
tul lăptimîuii trecute a cunoicut 
o intensificare a acțiunilor ca 
caracter revendicativ în Franța. 
Dapă cum relateaiă agențiile oc
cidentale de preia, greva de 48 
de ore a personalului de la «er- 
▼iciile de navigație aeriană ți 
meteorologie declarată în aeara 
silei de 29 iunie in «copul reven
dicării majorării salariilor a pro
vocat grave perturfcații iraficu- 
lni aerian. Agenția United Presa 
International tranmute eă din 
cauza grevei, ariana] care trani- 
parta «pre Roma pe președintele 
S.U..L, Kennedy, care ae af1i. 
dnpă era ae |tie, într-nn turnen 
Intr-n aerie de țări veal-*nrape- 
ne. a trebuit aă-și 
■era rial.

Pe de altă parte, 
tul agenției Reuter 
în curul silei de

lodi/iet iti-

c«rrip«Bi< r- 
relalearâ ră 
Jarainiră în 

• rațal Perpignan luJal Frai
ței a avut lac • de3«Ditrație. 
apreciată ca fiind ana din «Ue 
mai puternice din Franța dia «I- 
timele «ăptămini, la care an 
participat micii producători din 
aceaită regiune, nemulțumiți d- 
prețul «căzut fixat pentru pradu
lele lor. Împotriva demonilran- 
ților care ac îudreptaD ipre pri
măria orațului din Perpignan, 
pentru a-ți expune revendicările, 
au foit trimise puternice forțe 
polițienești. Agenția Reuter au-

Manevrele colonialiste continuă
in Guyana Britanică

bliniază că între polițițti ți de
monstranți au avut loc ciocniri, 
în cursul cărora poliția a folosit 
grenade cu gaze lacrimogene. 
Mai mulți demonstranți au fost 
răniți.

Șapte mii de muncitori de 1a 
Uzinele Sud-Aviatiou din Tou
louse, unde ae fabrică avionul 
de pasageri „Caravelle”, au de
clarat greva în semn de protest 
împotriva locautului general bo- 
tărît de direcția uzinei.

De unsprezece liptămîni, cei 
7 000 de oameni ai muncii de la 
Sud-Aviation au încetat de mai 
multe ori lucrul, cerind egalita
tea «alariilar lor cu cele de la 
uzinele similare din regiunea pa
riziană- (Se țtie că salariile oi- 
me:t- «'.- muncii din orațele de 
prorinci* sînt inferioare cu apro
ximativ 15 la sntâ celor din ta- 
pitavii. In aeelațî timp cu decla
rarea lncantulni. direcția a hotă
rî t -“-marea individuală a fiecă
rui lalariat la uiai, în afara 
dekgațîlor sindieali- cn scopul 
de a infringe mtycarea revendi
cativă.

Luni dimineața, cei 7 OM de 
muncitori de la Sad-Aviatian 
s-au adunat in fața uzinei din 
Toulouse ți au pornit încolonați 
la Palatul «porturilor dia oraț 
unde ■ avut loc uu marc miting. 
Partidele |i organizațiile demo
cratice au constituit un comitet 
pentru sprijinirea luptei revendi
cative a oamenilor muncii de la 
Sud-Aviation.

BERLIN 30 (Agerpres). — 
Cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la nașterea lui Walter 
Ulbricht, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, la re
ședința Consiliului de Stat, de 
la Niederschonhausen, într-un 
cadru festiv, în prezența mem
brilor și membrilor supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., F. Ebert a dat citire 
mesajului de salut adresat 
sărbătoritului de Comitetul 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Walter Ulbricht a fost, de 
asemenea, felicitat de Otto 
Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G., 
care i-a înmînat pentru a 
treia oară, Steaua de Aur de 
Erou al Muncii Socialiste, pre
cum și de Johannes Dieck- 
mann, președintele Camerei 
Populare a R.D.G., și de con
ducători ai partidelor demo
cratice și ai organizațiilor ob
ștești.

El a fost, de asemenea, feli
citat de N. S. Hrușciov, de M. 
Reimann, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Germania, A. No
votny, W. Gomulka, J. Ka
dar, T. JIvkov și de E. Fajon, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist Francez, 
care au sosit cu acest prilej 
în capitala RD.G.

în numele Corpului Diplo
matic. dr. Ștefan Cleja. am
basadorul R- P. Romîne în 
R .D. Germană a prezentat 
cele mai bune urări de sănă
tate și viață lungă.

Seara, C.C. al P.S.U.G., Con
siliul de Stat al R. D. Germa-

ne, Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane au oferit o 
recepție.

*
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

Agenția TASS transmite textul 
decretului Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S'.S. prin 
care se decernează lui Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.'G’. și președinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G-, 
cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la naștere, titlul de erou 
al Uniunii Sovietice, cu înmî- 
narea Ordinului Lenin și a me
daliei „Steaua de Aur”, ținînd 
seama de participarea sa ac
tivă la lupta împotriva fas
cismului, de meritele sale deo
sebite în consolidarea păcii și 
socialismului, în întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele sovietic și german.

Programul noului 
guvern italian

GEORGETOWN 1 (Ager
pres). — Potrivit agențiilor de 
presă, ia 30 iunie primul mi
nistru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, a adresat pre
ședintelui comitetului O.N.U. 
pentru examinarea problemei 
aplicării declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și Dopoarelor coloniale o 
telegramă în care subliniază 
că guvernul Guyanei Britanice 
va acorda sprijin deplin unei 
comisii trimisă de acest comi
tet în Guyana în scopul stu
dierii problemelor legate de 
acordarea independenței aces
tei țări.

Pe de altă parte, agențiile 
anunță că pritnul ministru al 
Guyanei Britanice a luat pozi
ție împotriva unor încercări de 
amestec în treburile interne 
ale țării sale. Senatorul ame
rican Thomas Hood, luînd cu
vin tul in Senatul S-UA_ a ce-

rut guvernului englez să 
schimbe sistemul electoral din 
Guyana Britanică, astfel îneît 
Jagan să noată fi înlăturat de 
la nutere. în declarația sa, 
Cheddi Jagan a arătat că im
perialiștii nu se opresc în iata 
nici unei metode pentru a răs
turna pe acei conducători care 
nu le sînt pe plac.

Agenția United Press Inter
national relatează că în încer
cările lor de dictat în Guyana 
Britanică, imperialiștii englezi 
au găsit o nouă metodă. Răs- 
punzind cererii sindicatelor 
procolonialiste din Guyana 
Britanică care, după cum se 
știe au dezlănțuit greva gene
rală în scopul răsturnării gu
vernului lui Cheddi Jâgan, 
unul din liderii sindicali en
glezi. Rohet Willis, a sosit la 
Georgetown La 30 iunie .pen
tru a-si oferi serviciile in gă- 
iirea unei aoluta

I

Atmosferă încordată înaintea
alegerilor din Argentina

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). 
■— La o săptămînă înaintea ale
gerilor prezidențiale din Arten- 
tina. care urmează să aibă loc la 
7 iulie, agențiile occidentale de 
presă relatează că situația poli
tici din țară se menține extrem 
de încordată. Potrivit agenției 
U.P.I., în ultimele zile conflictul 
dintre comandanții militari și 
iprijinitorii peronițtilor fi-a a«cu- 
tit în capitala Argentinei circn- 
lînd ivoauri deipre iminența anei 
noi lovituri militare de »tat- A- 
cecaaa areatie truumifle ei _for-

țele terestre ți aeriene au foit 
pufie la 30 Iunie în atare de alar
mă într-o încercare de a dracn- 
raja orice rebeliune posibilă”. La 
rîudul ci. agenția Reuter relatea
ză că ofițerii argentinieni din 
garnizoanele Buenoa Aires ți La 
Plata au primit ordinul aă ac îna
poieze de îndată la unitățile lor. 
Trupe au ocupat poziții în jurul 
fltațiilor de radio și a altar obiec
tive importante din Buenos Aires.

După cum transmite corespon
dentul din Bueuoa Aîrea al agen
ției Reuter, „^uveruul ae aflj aub 
a preria» pateruieă dau pârlea 

tadaațiJoe mai m^iar cir*»-

• ROMA. — Luni 1 iulie, pri
mul ministru italian Leone a-a 
prezentat în fața Camerelor 
reunite ale Parlamentului italian 
pentru a expune tradiționala de
clarație cu priviră la programul 
guvernului său. In fapt, declara
ția premierului a durat neobiș
nuit de puțin — numai 11 mi
nute — ți nu a conținut nici un 
fel de precizare cu privire Ia 
politica internă sau externă pe 
care intenționează să o aplice 
cabinetul aău. De altfel, din de
clarațiile primului ministru ți 
din comentariile unor ziare bur
gheze reiese că actualul guvern 
Lcoue ac considera „cabinet de 
tranziție” ți că nu urmurcțte de~ 
cît «ă „cîștige timp” 
permite partidului 
creștin ai ocupe în 
puterea, așteptînd 
prielnic pentru a atrage de par
tea «a Partidul socialist italian, 
impunîndu-i ruperea oricăror 
forme de colaborare cu Partidul 
comunist. Lucrul acesta este ex
primat concret de ziarul „La 
Discussione”, publicație condusă 
de secretarul general al Partidu- 
lni democrat-crețlin Aldo Moro, 
ți care denumește guvernul Leone 
„cabinetul unui moment dc sus
pensie” pentru a da posibilitatea 
democrației creștine „să revină 
la planul Moro”, adică la pro
gramul de guvernare respins de 
conducere^ partidului socialiaț ți 
care l-a detcrtpinat pe Moro «ă 
rrawațe Ia iacercările «ale de ■ 
(•m reveraaL

1 pentru a 
«lcraocrat- 

continuare 
un moment

na. Fotografia noaitră înfă

țișează un aspect din Accra,

proclamarea Republicii Gha

nucleare și împiedicării extin
derii armei atomice.

S-au împlinit trei ani de fa

Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, Pierre Salinger, a a- 
nunțat că un comunicat comun 
va fi publicat la 2 iulie. El a 
precizat că în cursul întreve
derii italo-americane de luni 
subiectul principal al discuții
lor l-a constituit proiectul a- 
merican de creare a forței nu
cleare multilaterale a blocului 
nord-atlantic.

Amintind că inițial oficiali
tățile italiene se pronunțaseră 
în favoarea proiectului ameri
can de creare a unei forțe nu
cleare a N.A.T.O.. agenția 
France Presse relevă că gu
vernul italian nu este însă de 
acord cu actuala formă pe care 
a luat-o acest proiect prevă- 
zînd crearea unei flote de vase 
de suprafață purtătoare de ra
chete nucleare. Se subliniază, 
de altfel, că nu șe așteaptă ca 
guvernul de la Roma — gu
vern democrat-creștin de tran
ziție, constituit după o1 înde
lungată criză politică — să a- 
dopte vreo hotărîre în aceasta 
privință, cu atît mai mult cu 
cît tratativele italiano-ameri- 
cane au loc înainte ca el să se 
fi prezentat în parlament pen
tru a obține învestitura.

In același timp este demn
de reținut faptul că în ajunul I 
sosirii lui Kennedy la Roma, | 
în Capitala Italiei a avut loc 
o intensă activitate diploma- I 
tică. Primul ministru al Fran- | 
ței, Georges Pompidou, mini
strul de externe francez, 
ve de Murville. pe de o 1 
și ministrul de externe vest- " 
german, G. Schroeder, pe de 
altă parte, care au sositul w 
Roma pentru a asista la înco
ronarea papei Paul al VI-lea, | 
au avut întrevederi separate j 
cu primul ministru Leone și 
ministrul său de externe, Pic
cioni.

După părerea coresponden
tului agenției Associated Press, 
s-a creat aproape impresia 
„unei adevărate curse diplo
matice pentru a se lua înaintea 
președintelui Kennedy”. După 
cum reiese din relatările agen
țiilor de presă, ambele serfi de 
convorbiri s-au referit la pro
blemele care divizează în pre
zent blocul nord-atlantic.

î
*
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capitala Republicii

• HELSINKI — La 30 iunie 
a.c. a sosit la Helsinki, venind 
din Suedia, delegația de specia
liști romînj în domeniul indu
striei forestiere condusă de Mi
hai Suder, ministrul Economiei 
forestiere din R.P.R.

Timp de o săptămînă, dele
gația de specialiști romini va 
vizita instituții și întreprinderi 
din industria forestieră și a 
prelucrării lemnului din Fin
landa.

I.......
iau participat 

pele sovietic

• BERLIN _ La Wunsdorf 
a avut loc un miting la care 

t militari din tru- 
sovietice staționate în 

Germania. La miting N. S. 
Hrușciov a rostit o scurtă cu- 
vîntare.

, Cou- I 
parte, |

de | 
la I

• BUDAPESTA — La 1 iulie, 
Janos Kadar — președintele 
guvernului revoluționar mun- 
citprest-țărânesc upgar La pri
mit la reședința parlamentului 
pe U Thant, secretar general al 
O.N1U; și a avut cd el o con
vorbire.

I
I
I

I

• BERLIN. — La 30 iunie la 
teatrul din Magdeburg a avut 
Ioc premiera piesei romînești 
„Febre1’ de Horia Lovinescu. 
Piesa a fost pusă în scenă de 
regizorul Herbert Korbs.

Cu prilejul acestei premiere, 
în holul teatrului a fost orga
nizată o mică expoziție despre 
teatrul romînesc.

• KAMPALA. — In capitala sta. 
tul ti i Uganda — situat pe malul la
cului Victoria — au sosit la 29 iu
nie primul ministru al Kenyei, Jo- 
mo Kenyatta; șî,președintele statu
lui Tanganica, Julius Nyerere, .pen.

rât«*rt". Re ei prtat*-*
hetirir* ■ TnKaaai«l«i >aprea al 
Arceatiaei. eandidatvl Fraatwlai 
de acțiune populară ți democra
tică, Solano Lima, a fost exclus 
de pe lifta eandidațilar la poetul 
de prețedinte, agenția U.P.I. 
acrie că na este încă aigura pu
nerea In aplicare a acestei hotă
rî ri, întrucît Frontul a făcut apel 
la alte instanțe judiciare. Potri
vit agenției, în rîndurile peroniț- 
tilor ae intensifică chemările la 
boicotarea alegerilor de la 7 iu
lie, iar Confederația Generală a 
Muncii a anunțat că plănuîețte 
declanșarea unei greve generale.

lntr-o cuvîntare radioteleviza
tă, pTețedintele provizoriu al Ar
gentinei, Joae Maria Guido, a a- 
vertizat împotriva oricăror încer
cări de declanșare B unei rebe
liuni care, după cum a spus el 
„urmărește să instaureze în țară 
o dictatură militară”. „Apelul 
dramatic al lui Guido, transmite 
agenția Reuter, face iă ae con
firme valul de zvonuri privitoare 
la iminența unei lovituri militare 
dc stat”.

Rtriștii sud-ifri^gi 
se iBirnuu

• JOHANNESBURG. — Gu
vernul rasist din Republica 
Sud-Africană a luat noi mă
suri pentru transformarea ță
rii într-un vast lagăr de con
centrare. Astfel, dc-a lungul 
frontierei cu coloniile engleze 
Swaziland. Basutoland și Be- 
chaunaland au fost construite 
rețele de sîrmă ghimpată pen
tru a împiedica refugierea pa- 
trioților africani în teritoriile 
învecinate.

Totodată, guvernul sud-a- 
frican continuă să-și sporească 
efectivul forțelor armate. 
După cum relata ziarul „Sun
day Express" din Johannes
burg, referindu-se la declara
ția ministrului de război, e- 
fectivul forțelor armate ur
mează să crească în anul 1964 
Ia 20 000 de oameni, iar în ur
mătorii cinci ani flota navală 
a Republicii Sud-Africane ur
mează să înzestrată cu
submarine.

TIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
tru a continua tratativele cu pri
vire la crearea Federației Africii 
rtsântene.

Primul miniitm al statului Ugan
da. Milton Obote, Jomo Kenyatta 
fi Julius Nyerere urmează să exa
mineze proiectul de constituție al 
Federației, elaborat de un grup de 
lucru, fi să discute alte probleme 
privind realizarea unei strinse uni
tăți intre cele trei țări. La confe
rința celor trei țări din Africa ră
săriteană va participa in calitate 
de observator ministrul afacerilor 

1 externe al Etiopiei.

Cercetări arheologice 
submarine

Îngrijorarea 
cercurilor de afaceri 

din Grecia

• ATENA. — Asocierea Gre
ciei cn Piața comună creează di
ficultăți economiei Greciei și în 
primul rînd induitriei ei, a decla
rat la adunarea generală a in
dustriașilor Hagidimulaa, pre
ședintele Uniunii industrialilor 
din Grecia de nord. „Noi «intern 
amenințați să devenim depen- 
denți de partenerii din Piața co
mună”, a Bpu« «I- în numele in
dustriașilor, Hagidimulaa a pro
testat împotriva afluxului cres- 
cînd de capital străin în Grecia, 
care ae bucură de privilegii și îți 
subordonează pe industriașii greci.

• OSLO. — lntr-o rezoluție 
adoptată de Congresul Parti
dului liberal din Norvegia 
(Venstre) se cere renunțarea 
la orice plan de folosire a ar
mei atomice de către forțele 
armate ale Norvegiei. Rezolu
ția subliniază necesitatea unei 
lupte hotărîte în sprijinul 
creării zonelor denucleariza- 
te, a realizării unui acord pri
vind încetarea experiențelor

• CAIRO. — „Journal d’Ale- 
xandrie” anunță ca în fața por
tului egiptean Alexandria au în
ceput cercetările arheologice 
submarine unde încă din 1961 
uu scafandru egiptean a desco
perit două cetăți antice de o 
considerabilă importanță.

Piuă în prezent în apele ce în
conjoară portul Alexandria au 
fo«t descoperite coloane, o «cară 
monumentală, sarcofage, datînd 
din epoca romană, amfore, pie
tre prețioase ți obiecte din aur 
hizanline. A fost găsită, de ase
menea, o statuie înaltă de șaple 
metri a zeiței Isifi.

diști din Rangoon au declarat un 
protest categoric împotriva asasi
natelor în masâ și arestărilor în 
rîndurile budiștilor din Vietnamul 
de sud. Aproximativ 500 de că
lugări budișli, întruniți la 30 iunie, 
au adoptat o rezoluție In care con
damnă guvernul lui Ngo Dinh Diem 
pentru persecutarea budiștilor. In
tr-o altă rezoluție, călugării bir- 
mani ceT ca O.N.U. să intervină 
pe lingă Ngo Dinh Diem în vederea 
Încetării persecutării budiștilor din 
Vietnamul de sud.

a subliniat că hotărirea guvernului 
S.U.A. „reprezintă o catastrofă 
pentru Bolivia".

După cum se știe, Bolivia este a 
doua (ară producătoare de cositor 
din lumea capitalistă, avlnd o 
producție anuală de 30 000 tone. 
Bolivia a pierdut anul trecut 9 mi
lioane dolari ca urmare a dumpin
gului S.U.A.

v

O noua crimă a Mafiei

• ROMA. — Un nou atentat cri
minal, pus la cale de Mafia, (or
ganizație teroristă care acționează 
In sudul Italiei in interesele mari
lor proprietari) s-a soldat cu moar
tea a 6 polițiști și rănirea gravă a 
altor doi.

După cum relatează coresponden
tul din Roma al agenției France 
Presse. poliția din Palermo a primit 
duminică un telefon anonim prin 
care a fost anunțată că într-un car
tier periferic al orașului se află un 
automobil abandonat. Deplasindu-se 
ia fața locului, o echipă de poli
țiști a constatat că era vorba de o 
mașină furată. In timp ce unul din
tre polițiști controla port-bagajul 
mașinii, aceasta a sărit în aer, ră
nind mortal 6 dintre el. Alți doi, 
in stare gravă au fost transportați 
la spital.

• GENEVA. — La Geneva au 
luat sfîrșit lucrările Comitetului de 
pregătire a conferinței mondiale 
pentru comerț și dezvoltare, care 
urmează să aibă Ioc anul viitor sub 
auspiciile O.N.U. Agenția Reuter 
transmite că reprezentanții a 17 
țări în curs de dezvoltare au pre
zentat o rezoluție în care cheamă 
la adoptarea măsurilor necesare 
pentru rezolvarea problemelor eco
nomice ale acestor țări. In rezolu
ție se subliniază că guvernele ță
rilor în curs de dezvoltare consi
deră că măsurile adoptate de ele 
în scopul progresului social și eco
nomic nu pot fi duse la Îndepli
nire fără un sprijin adecvat inter
național. Rezoluția 
țările membre ale 
rească schimburile

cheamă toate 
O.N.U. să mă- 
lor comerciale 

cu țările în curs de dezvoltare 
să le acorde înlesniri de plată.

,,O catastrofă pentru 
Bolivia”
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• RANGOON. —, Căiugdrii bu-

• LA PAZ. — lntr-o declarație 
dată publicității în capitala Boliviei 
Quillermo Bedregal, președintele 
Corporației miniere boliviene, a 
anunțat că Bolivia se va retrage 
din Consiliul internațional al cosi
torului, dacă Statele Unite vor 
pune în aplicare hotărirea lor de a 
vinde sâptâmînal la prețuri de 
dumping 400 tone cositor din 
rezervele lor strategice. Bedregal
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• LIMA. — Comiliul național 
electoral din Peru a ratificat re
zultatele definitive ale alegerilor 
prezidențiale care au avut loc la 
9 iunie. După cum bc arată în 
comunicatul dat publicității eu 
acest prilej, din 1 814 568 voturi 
valahile, Fernando Belaunde 
Terry a obținut 708 662; Victor 
Haya de la Torre — 623 501; 
Manuel Odria — 463 085; ți Ma
rio Samime — 19 320.

Noul președinte al PeruIaL 
Fernando Belaunde Terry, ur
mează să primească la 28 iulie 
împuternicirile din partea guver
nului militar.

Inundații în Japonia
• TOKIO. Poliția japoneză • 

anunțat că în urma inundațiilor 
provocate de ploile torențiale 
care au devastat regiunea Fu
kuoka din insula Kiusiu ți-au gă
sit moartea 23 de persoane, iar 
25 de mii de locuințe au fost di
struse. 11 persoane au fost date 
dispărute. Ploile care au re
început în dimineața de 1 iulie 
cu și mai multă violență, consti
tuie un pericol seria» pentru a- 
ceastă insulă.

LONDRA. — La 2 iulie, la invi
tația guvernului englez, pleacă la 
Londra sultanul protectoratului 
Brunei, In fruntea unei delegații 
alcătuite din 15 persoane, pentru a

• SAUSBLRY. — 
pentru ■ -ifr^ției
Rhodetiei și A
l-« deschit la 28 iunit in loct- 
litatea FeH«, îji coaii-
nuă lucrările.

In con^ -2.-.-rul dat publicității 
după ședințele din 29 iunie se 
subliniază că purtici panții la 
conferință au discutat probleme
le financiare, problema atribui
rii naționalității cetățenilor fe
derației, precum fi atribuțiile 
Curții supreme. Comitetul exper- 
ților financiari, creat în vederea 
studierii problemei distribuirii 
fondului monetar fi a datoriei 
publice care este evaluată Ia a- 
proximativ 300 milioane lire 
sterline, urmează sâ prezinte un 
raport preliminar.
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