
Plenara lărgită Proletari din toate țările, uniți-vă!

a C. C. al U. T. M.
In zilele de 29—30 iulie a.c. a avut loc plenara lărgită a Comite

tului Central al Uniunii Tineretului Muncitor.
La lucrările plenarei au luat parte membri $i membri supleanți 

ai C.C. al U.T.M., primii secretari ai comitetelor regionale și alți acti
viști ai Uniunii Tineretului Muncitor.

La plenară au participat reprezentanți ai unor organizații de masă, 
ministere și instituții centrale.

La primul punct al ordinei de zi, plenara a dezbătut mersul înde
plinirii hotărîrilor plenarei C.C. al U.T.M. din noiembrieAremhrU 
1962, privind mobilizarea tineretului la realizarea prevederilor pla
nului de stat pe anul 1963 și a stabilit măsuri pentru sporirea contri
buției tineretului la indeplinirea ți depășirea planul-.! de stat pe semes
trul doi al acestui an.

La punctul doi al ordinei de zi, plenara a analizat munca cnltural- 
educatlvă și sportivă de masă desiășurată de organizațiile U.T.M. in 

arindul tineretului și a stabilit măsuri pentru continua îmbunătățire 
activității Uniunii Tineretului Muncitor in acest domeniu.

Soluția pentru inovația mea, dispozitiv pentru prelucrarea supapei de reglare, u 
/pat-o din această carte" — spune muncitorul inovator loan D. Popescu colegilor 
lui, Gheorghe Cocă fi Constantin Băcianu din sec tonii A al Uzinelor meialargice 

din Sinaia
Foto S. VIOREL
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PATRIEI-

leva Z-- îe nm 
tirziu, la Rojra 
Montană. la 
spectacolele An
samblului „Cio- 
cîrlia" noaptea, 
în vastul amfi
teatru al munți
lor. Acolo i-am 
văzut, pe moți, 
b u c u nndu-se. 
Păstrasem ima
ginea lor t^râ. 
cioplită în cre
mene. din car
tea de atone și 
(Lni:-un poem 
grav despee ța
rc lor de pM- 
tră. 5» •roi

le-am văzut fața desimi in rli. 
Iau

i
i
i
I
I
I
I
I.

unosc bucuria ță
ranilor din Bără
gan, i-am văzut la 
sărbătorile anilor 
noștri, știu cum se 
netezesc dungile 
frunții, cum se a- 

șează mlinile pe genunchi, cu 
siguranța pe care ți-o dă numai 
demnitatea istoricește clștiga- 
tă : știu cum stă rlsul pe fața 
arsă de soare a lipoveanului și 
cum chiuie In jocurile de acum, 
pădurenii Salvei și Nâsâudu- 
lui... Sint fețe ale bucuriei, ale 
demnității cu etapele revoluției 
parcurse, spre Împlinirea per
sonalității și omenescului.

Nu cunoscusem încă fața de 
piatră a moților, destinsă In 
eîmbet; pe ei nu mi-i putusem 
închipui bucurlndu-se, hăulind 
cu un munte întreg, la o sărbă
toare... Era poate pe Muntele 
Găina sau la Cimpeni sau, ci'

drumul prin ța/a revoltelor

la

cînteia 
tineretului

Organ Central al Muncit

Șarja studenților
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Sa valorificăm mai
masa lemnoasă

Ieri în hala mere a secției de turnătorie si forjă de 
la Uzinele „Semănătoarea" din Capitală, studenții din 
anul I ai Facultății de tehnologia construcțiilor de 
mașini și studenții de la Facultatea de mecanică agri
colă din Institutul politehnic din București, aflați în 
practică, au preluat posturile de comandă ale proce
sului de elaborare a unei șarje. Direct supravegheat! 
de muncitorii și tehnicienii din secție, ei au rezolvat 
toate operațiile care însoțesc procesul tehnologic de 
turnaie : încărcarea cuptoarelor, executarea formelor, 
turnarea fontei In forma, finisarea. Timp de trei ore 
încărcătura cuptoarelor incandescentă și năvalnică a 
fost minuită cu îndrăzneală și pricepere spre formele 
proiectate tot de studențl. De Ia secția controlului 
tehnic sosesc cu repeziciune veștile i reperul, roata de 
angrenare, a fost executat îu condiții foarte bune. 95,4 
la sută din piesele turnate în șarja studențească au 
primit calificativul ..bun". Datorită disciplinei în pro* 
ducție, interesului manifestat de studențl pentru toate 
procedeele noi. avansate, introduse In turnare, ohiec* 
tivele programei de practică au fost realizate în în
tregime.

Schimbul a fost pregătit minuțios cu Inel trei zile 
In urmă. în așteptarea acestui eveniment, studenții 
au repetat încă odată cunoștințele teoretice, lucrînd 
exclusiv numai în sectorul pe care l-au preluat In 
timpul șarjei. Asemenea examene au o frumoasă tra
diție In Uzinele ,.Semănătoarea".

LUCIA LONGIN 
atudentâ

0 nouă promoție de cadre
medico-sanitare

I ta kn-

/
Făină din noua recoltă

421 standuri

de 
ti
ff 

comuna

Varți dimineața la 
Cl»j a arul lac adu- 
■vm futili cu care 
«cuie s-a ficut repar 
rÎMrea absolvenților 
șeolU^r tehnice sanitar» 
diu Cb), Bistrițe fi din 
adie orașe din teri. In 
rmsBsele ji raioanele 
reșuaii Cin) est lost re-

partizate peste 380 de 
cadre medico-sanitare 
in specialitățile radiolo
gie, farmacie, obstetri
că ți ginecologie, asis
tente medicale etc. 
Noile cadre vor lucra 
la casele de nașteri, in 
clinici, laboratoare etc.

I. RUS

2H* *

(«MI flttll M MCWAU

p.r:s. spre AE^sd șf tt&n.
. ‘ Loc-rr >

Inaiaie-z cum le ifzae 
feL Marin aa rămmt gcc: 
țismnd jn cer și în istorie 
piscuri și car-.eru de grc. 
Suna, d:n paginile ci:;.. 
stăplrut, !■ arate pâine, de~ 
atunci: _Țva Moților e c Wi 
de psalri_ SArflrsa da Țara 
Moților e o aMc.e de piatră, o 
sărăcie de sI':bcA tari^ 
Moților e a feri de p.atră cade 
si sărăc.a e ti tere ca
p;atia—

L'n am cftdlare*^ prrr. aoua 
Țară a S-x
prut acele toczm _G«o Bogn 
jcne o altă cc_ :e despre oat 
FriM C «Jtns de

IN ȚARA
Un om cutreieră

țara de Piatră

A — poc:e
oeesla T ?n.Te prrrae t: z 
rmog:r.e. atzr c-n zzmi.: 
de ^.crri, cz^n f*ru! de 

scox din otfL'*c=rj zsp't. r> 
ii! pe ‘rîeie BOfiiâr

Ț&ru

denie din raionul Galați a început zl- 
*■ 4'te xăcicarca primelor mii de kilo- 
de ffri’J din noua recoltă. La moara din 

a _T“jdor Vladimirescu* s-au prezentat 
.-Iști d’?» satele Umb rărești, raionul 
ș\ Tudor Vladimirescu. raionul Galati, 

au primit primele avansuri din noua ro- 
.• ’r.oara din comuna Bucesti a măcinat 

------, . kilograme de &riu nou pentru 
du: comunele Liești. Umbrărești, 

BueerL CaLeni etc.
•■a cLn noua recoltă este de calitate foarte

F. EUGEN

permanente
cu cărți

— în 1938. la 20 000 de 
Mp Br un medic! Ai-

— zz. lot rcionul Om peni, 
MbbM de enberare, erau doar 
jrbitz bAL-oteci și ujj singur 
c^esaclograf. S-ar putea face o 
MtttaMicA. mai departe, cită

MOȚILOR
Ml

Zilele acestea, un est 
înfășurat In umbra sa ca intr-o 
mantie tocită de druamri. călă
torește prin Țara Moților. 
Noaptea, In ajunul tlrgului, a 
făcut popas la focul pădurari
lor, pe Muntele Găina ; a doua 
zi era In Cimpeni și în alte zile 
a fost văzut trecind prin Cdr-

Pnoasuriîiiistoria
vecia și nouă

In aceasld cEl:* .tim: 
cu hwunî Înalte sronrre de 
fin cosit, haideți sd mrzvim ze
cile de grupart de excursroaiști 
care străbat Țara Moților^ Poți

d OBpMSlt —
TE MCI: r=«xf

de xre z
Cert zzs. adev4bct
mcpJer — tu .M șcc^e »- 

uiTfot. Ja yert.e cere

CMMrer^.
si aaââzru *r «i bundelor de 
piei» i-ea Bxntrt In cooperafi- 
verf f «re se m-
■Tirs^_ sisebobc. Jlazeu Motr- 
k>r \ De-a burgul strini priaci- 
paje dmcooce șj dfnrolo de 
i.‘rhx?a Ici Avram lancu care 
strcjtiie pieței a ru trandafiri, 
sir.: ridicole p^arardele cu ci
fre. Oprește-te, e ți qk: îstonal

pi.^r j.’ cite cărți reveneau, pe 
rzp de locuitor, in Țara Moți
lor f ! Acum : 5 spitale, 20 de 
dispensare. 12 case de naștere, 
1 sanatoriu; acum: peste 60 de 
scoit. 35 de cămine culturale și 
102 biblioteci i 16 cinematogra
fe si peste 120 de formații ar
ta lice diverse. Radioficarea și 
electrificarea care se ramifică, 
urcă pină in casele risipite, din 
mima Munților Apuseni. E și 
aici istorie.

De la Cimpeni urci spre A* 
brud, trecind prin, satul Cârpi- 
mș, din care s-a ridicat răscu
latul Cloșca. De-a lungul șose
lei sint școala, căminul cultu-

ral, dispensarul ti casele 
ale minerilor care lucrează la 
Roșia Montând. Munții se de
părtează aici. Valea Arieșului 
se lărgește, se luminează. Șo
seaua șerpuiește cu mocănița, 
mocanița șerpuiește cu apa, apa 
cu munții. Ajungi sub dealul 
Abrudului din înaltul căruia au 
sunat buciumele răscoalei, în 
1 784. La 23 iulie 1963, In par
cul școlii medii din Abrud, a 
fost dezvelit bustul lui Horia, 
cioplit In piatra munților săi.

Abrudul, orașul proprietarilor 
de aur de altă dată, orașul res
taurantelor în care chefuiau 
„domnii” plnă în zori, cu tara
ful alături, a devenit acum un 
pașnic orășel din care pleacă 
dimineața cursele minerilor. Tot 
aici a luat ființă de curînd, o 
gospodărie de stat sistematiza
tă pentru creșterea animalelor. 
Construcțiile si rasele de vite, 
rezultatele obținute pină acum 
în îmbunătățirea pășunilor, sint 
exemple urmate de tinerele în- 
tovărășiri zootehnice de la Mo- 
goșa sau Arada...

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Primirea la C. C. al P. M. R. 
a tovarășului Raymond Guyot
In ziua de 30 iulie a.c., tova

rășii Chivu Stoica, membru al 
Eiroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., au primit 
pe tovarășul Raymond Guyot, 
membru al Biroului Politic al

C.C. al P. C. Francez, aflat la 
odihnă în R.P. Rom in A La pri
mire a participat tov. GhLzela 
Vass, membru al C.C. al P.M.R.

Intilnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială și de 
caldă prietenie.

f
Citiți in pag. a Il a și a ill-a

Hotsrltor pentru creșterea numărului

$i a productivity!! animalelor

Asigurarea bazei furajere
La masa rotundă

COLOCVIU DESPRE
Tinerii din fotografie sînt muncitori la Uzina mecanică din Teleajen. Cu toții au absolvit de curînd școala medie serală

de pe lingă uzină și acum se află în pragul examenului de maturitate. Le urăm succes 1
Foto : S. VIOREL
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PRACTICA STUDENȚILOR

roii Însemnărilor 
mal jos sint 18 
neri — băieți 
fete din
Titu. regiunea Bucu
rești. Ei sint actorii 
unuia dintre cele 

mal tinere teatre de amatori din 
țară, un teatru care are doar cl“ 
leva Juni de existență, dar multe 
spectacole, multe turnee și, fi
rește, multe succese.

Teatrul despre care vorbim e 
Un teatru de păpuși. Iar animato
rul sâu principal, „directorul* a- 
cestui teatru abia a Împlinit res
pectabila vlrstd de... 20 de ani.

Povestea Începe de iapt cu a 
pasiune. Cu ani în urmâ. prin păr
țile Vasluiului, un copii — pe 
nume Vasilică Porcieșea- 
nu — a asistat într-un iar
maroc la o reprezentație 
care 1 s-a părut minunată: 
în fața lui apdruse de 
după o draperie celebrul 
actor cu cap de lemn, cu 
nas dintr-un cui și cu ochi 
de bumbi, dar vesel tare, 
hltru și bun de snoave — 
Vasilache. L-a ulmii atlt 
de tore puterea miraculoa
să a acestei păpuși de a-i 
fermeca pe oameni. Incit a 
umblat vreme îndelungată 
să poată să vadă păpușile 
..ceva mai deaproape". Ca 
elev, Vasilică Porcieșeanu 
s-a Intllnit din nou cu pă
pușile. la cercurile artisti
ce pionierești. După orele 
de clasd, la școala de me
canici ugric oii. el căuta 
tovărășia persona/elor care 
prin simpla mlnuire cdpd- 
lau viață, reprezenilnd oa
meni vii. obiceiuri, purtări. 
Repartizat ca mecanic în 
comuna Cornățelu, raionul 
Titu, Vasilică n a uitat pă
pușile. „In activitatea cul
turală din sat, o echipă de 
păpușari ar face minuni. Am pu
tea face chiar o brigadd de agi
tație", și-a zis el-

...E drept, n-a iost prea ușor. 
Mai Intli trebuiau păpuși, apoi era 
nevoie de mlnuitori. Iar în sat, 
unde nu exista o asemenea tradi
ție. unii l-cu privit cam mirați: 
umblă cu maimuțoii, ziceau ei.

„Maimuțoii* lui Porcieșeanu i-au 
atras Insă repede pe băieții din 
Cornățelu. care au învățat cu pa
siune arta mlnuirii păpușilor și 
prima reprezentație de brigadă a 
fost un adevdrai succes. In spec
tacolul de brigadă, oamenii din sat 
au recunoscut realități trăite 
da el

,.Spune doină, spune f Că a 
fost pe lume 7 Un sat necăjit ! 
Cornățel numit". Așa cinta Vasila
che.

Păpușile vorbeau apoi despre tot

In lRlreprinderi, exploatări 
miniere, pe șantiere, In gospo
dăriile colective și de stal din 
regiunea Hunedoara se desfă
șoară o permanentă acțiune de 
popularizare și desfacere a căr
ții politice, beletristice și teh- 
nice, prin standuri permanente 
organizate la locul de muncă. 
Numai în orașul Hunedoara, au 
fost create anul acesta 61 de 
standuri permanente dintre 
care 40 In secțiile Combinatu
lui siderurgic. In Valea Jiului 
funcționează 100 asemenea 
standuri, iar în satele regiunii 
numărul acestora depășește 
cifra de 240. Fiind bine orga
nizate si aprovizionate cu căr
țile cele mai solicitate, standu
rile permanente — în nurhăr 
de 421 — cit si cele ocazio
nale au înlesnit pătrunderea 
cărții în rindul oamenilor mun-

R. LAL

ceea ce • bou in viata satului azi, 
despre condițiile noi de muncd și 
de trai ale oamenilor. Ele criticau 
totodată ceea ce mal e negativ In 
telul unora de a ie comporta șl a- 
parifia In brigadă a lui .Jonicdle- 
neșui*. care ie trage mai Ia umbră 
clnd e vorba de muncd. ca și a 
ailor personaje reprezentlnd cazuri 
concrete din sat, au cucerit aplau
zele sutelor de spectatori. Alte 
spectacole care au urmat („Țăndă
rică în brigadd*. „Cu Tdnddried 
printre colectiviști^, „Vitrina cu 
caricaturi". „Ursuleții veseli"), au 
duj vestea inimosului initiator al 
activitălif unul nou gen de artă In 
raionul Titu. care deși foarte tl- 
năr, tșt propusese un lucru serios, 
folositor în munca cuiturai educati- 

vd. Avea doar Ifl ani Va
silică. atunci clnd fânul 

i trecut) Comitetul pentru
| cultură și artă i-a propus
I | sd organizeze o echipă de 

pdpușari la casa de culfurd 
raională Titu.

Noii lui actorii Pe 
lancu Florlca. Viorica Nis- 

i | tor. Elena Radu, Ioana So-
L -u ila. Dumitra Clued Ioana
■ fi Neacșu. Niculina Radu —
■ asldzi pasionate artiste pd-
I V pușereze — Je a găsit tn

brigăzile de clmp sau zoo- 
I tehnice ale gospodăriei co-

i î lective din Titu. Tot aici
M / i a descoperit pe Stan

^B I Vldsceanu și Petre Bunea.
■Bl iar pe Nicolae Stoica. Fi-

lip Tudorache, Ion lones- 
cu, Gb. Banciu. Alex. 

W Naghi, Emtlian Popescu.
t C. Marin, Hie Panait sau

I fi Mihai Stefan i-a găsit
I fi printre băieții care lucrea-I fi ză ca tractoriști, ilmplarl,
I fi brutari. Cu ajutorul aces-
I ■ for bdiefi și fete, Vasiiicd
' • a mărit numărul păpușari

lor la aproape 40. a creat 
costume noi. texte noi de 
O mașină care stăteabrigadă, 

nereparată a fast pusă la punct si 
transformată Intr-un microbuz, s-a 
făcut rost de un magnetofon și lot 
ei ou construit după toate regu
lile artei o scend demontabilă pen
tru teatrul lor.

Noul teatru de păpuși de la Casa 
de cultură raională Titu e cunoscut 
și apreciat In toate comunele raio
nului. La Titu, Ia Bolintin, Costești, 
peste tot, artiștii amatori au pre
zentat spectacole. Cea mai mare e- 
moție a trăit-o însă Vasilică Por- 
cieșeanu In satul Corniței, satul 
unde a creat prima brigadd. Co
lectiviștii, împreună cu actorii pă
pușari amatori din sat, i-au primit 
pe cel de la Casa raională din Titu 
cu Hori.

Vasilică, artiști! și păpușile lui 
meritau acest omagiu.

MIHAI CARANFIL 
EUGEN FLORESCU



Viața de organizație

Pregătim deschiderea 

noului an de învățămînt

politic a! IL T. M.

noiAPiion pimrl creșterea m'iarllu 
Șl A PftODlCIhlIAȚII AM'HIELOR
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ASIGURAREA

na din preocupă
rile importante in 
perioada
ale comitatului re
gional U.T.M., ala 
comitetelor raio
nale și orășenești

este pregătirea in cele mai 
bune condiții a deschiderii 
noului an de învățămînt politic 
U.TM

Cum este și llreae, in peri
oada actuală atenția princi
pală am acordat-o recrutării 
propagandiștilor. Noi ne-am 
îngrijit să încredințăm această 
muncă în primul rind propa
gandiștilor care au funcționat 
și anul trecut și care au do
vedit dragoste, pasiune și pri- 
c spere în c onducerea cerc u- 
rilor. Propagandiștii cu ve
chime vor constitui deci majo
ritatea și în acest an de învă- 
țămint politic U.T.M. Cei mai 
mulți dintre ei fiîint membri ți 
candidați de partid.

Cum s-a procedat practic la 
recrutarea propagandiștilor ? 
în fiecare raion și oraș, cu 
prilejul ședințelor activului, 
al zilei secretarilor U.T.M. s-a 
discutat amănunțit modul în 
care se va desfășura învăță- 
mîntul politic U.T.M. în anul 
acesta. Membrii birourilor co
mitetelor raionale și orășenești 
U.T.M. au fost apoi reparti
zat! pe organizații de bază 
U/T.M. ajutînd eomeret Ia pre
gătirea deschiderii anului de 
învățămînt politic. Aceasta a 
dat posibilitatea ca membrii 
birourilor comitetelor raionale 
și orășenești să discute cu fie
care propagandist in parte, să 
se convingă personal de posi
bilitățile acestora de a conduce 
în condițiile cele mai bune o 
formă sau alta a învățămintu- 
lui. politic U.T.M. Ou sprijinul 
organelor și organizațiilor de 
partid, s-a reușit ca majorita
tea propagandiștilor nctt re
crutați să fie membri și candi
dați de partid. Totodată, acti-

----- •-----

viștii cu sprijinul orga
nizațiilor de partid din fiecare 
unitate in parte, au avut posi
bilitatea să asigure ca tovarășii 
ca primeae munca de propa
gandiști să fie eliberați de alte 
Mrrint

Xoi considerĂm. de aseme
nea, un fapt pozitrv că in a- 
proape toate raioanele ș- ora
șele (Roattan. I' 
orașul Bacău t 
mitetelor nrienale și orășenești 
U.T.M. au discutat temeinic cu 
flecare propagandist in parte 
care a primit pentru prima _ 
dată această sarcină. Din pă- I 
cate însă nu peste tot s-a pro- I 
cadat te fel. Așa, de pildă, in 
raioanele Tg. Ocna și Bacău 
mm Ca de recrutare a propa
gandiștilor se desfășoară foarte 
slab, birourile comitetelor ra
ionale U.T.M. ocupindu-sc in- 
suficent de această problemă. 
In raionul Tg. Ocna, de pilda, 
pînă aproape de sfîrșitul lui 
iulie, biroul comitetului raio
nal nu discutase încă cu nici 
unul din propagandiștii noi.

Comitetul regional U.T.M. a 
intervenit pentru ca asemenea 
deficiențe să................
mai grabnic.

Pe 30 iulie 
de 10 zile de 
pag and iști lor. . __________
anul acesta de peste 400 de 
propagandiști. Comitetul re
gional U.T.M. a asigurat din 
vreme toate condițiile pentru 
ca acest curs să constituie un 
ajutor temeinic în pregătirea 
propagandiștilor.

Mașini și utilaje 
noi în industria 

alimentară
întreprinderile industriei a- 

limentare au fost înzestrate 
recent cu nof mașini și utilaje 
produse de industria noastră 
constructoare de mașini. Prin
tre acestea se numără instala
ții pentru fabricile de prelu
crare a sfeclei de zahăr, pen
tru industriile conservelor, 
produselor zaharoase, băuturi
lor, morăritului, panificației 
etc. Ca urmare, la, fabricile de 
zahăr din Giurgiu, Podari, 
Timișoara, Roman și Sascut 
au fost mecanizate operațiile 
de transport, încărcat și des
cărcat sfeclă, borhot și zahăr, 
cu instalați* produse în țară. A 
fost, de asemenea, mecanizat 
transportul cojilor de semințe 
Ia fabrica de ulei „Ardealul- 
din Cărei.

Pentru fabricile de conserve 
Zagna Vădeni din regiunea 
Galați, „Fructus" din Timișoa
ra, „Mureșeni- din Tg. Mu
reș și „Fructanil" din Giurgiu 
s-au realizat linii tehnologice 
de prelucrare a mazăril și 
fasolei. Asemenea linii tehno
logice de fabricație romînea- 
scă sînt în curs de montare și 
în alte întreprinderi ale indu
striei alimentare din țara noa
stră. Metalurgiștii din Întrea
ga țară au produs In plus față 
de plan în prima jumătate a 
anului aproximativ 660 tone 
utilaje tehnologice diferite 
pentru industria alimentară.

(Agerpres)

nești. De elnd pe
trochimia de pe 
Trotuș și-a ales 
locul acesta drept 
cetate de scaun, 
prefăcînd monoto
na așezare de altă

dată într-un puternic centru 
industrial — cel mai tinăr de 
pe harta țării — în fiecare vară 
vin aici, la practica în pro
ducție, sute de studenți. în 
vara aceasta au venit peste 
500: de la București, Cluj, 
Iași, Bacău. Discuția organiza
tă de ziarul nostru, împreună 
cu comitetul orășenesc U.T.M., 
a reunit în jurul „mesei ro
tunde" pe cîțiva dintre tova
rășii responsabili de buna des
fășurare a practicii : Ion Ni- 
eulescu, inginer șef la Rafi
năria nr. 10 ; ing. Maria Du- 
«eag, responsabil cu practica 
studenților Ia Combinatul de 
cauciuc eintetic; ing. Norica 
Dan, de la Combinatul chimic 
Borzești: Carol Elschi, asis
tent la I.P.G.G. București ; 
Severîan Dumitru, asistent Ia 
Institutul politehnic Iași; Va
sile Cristea, student Ia LP.G.G. 
București.

Discuția a cuprins cîteva 
puncte esențiale: Cum a fost 
respectată programa de prac
tică ? Dacă studenții s-au in
tegrat în viața întreprinderilor 
la care fac practică, în activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
aceste întreprinderi ? Și... pro
puneri pentru îmbunătățirea 
desfășurării practicii în vara 
anului viitor.

• Ing. I. Niculescu : în în
treprinderea noastră, Rafină
ria nr. 10, practica studenților 
(la noi fac practica studenții 
de la I.P.G.G. și cei de la Fa
cultatea de chimie a Universi
tății din Cluj) a relevat încă 
din primele zile interesul ace
stora pentru doblndirea unor 
cunoștințe practice cît mai bo-

tor rezervelor de nutrețuri* 
Despre ce eate vorbo ? Strîn- 
gem frunze de floarea-soare
lui. diferite iefburi de pe mar
ginea drumurilor și a canale
lor de irigații, de oria zăvoaie. 
De asemenea, colectiviștii ti
neri și vîrstnici sînt preocu
pați acum de buna depozitare 
yf Insiloeare a nutrețurilor. 
Așa. de pfidi. la indicația spe- 
ciaHytiior, în acest an am adu
nat eu griji paiele de grlu 
icare. de regulă, tn gospodă
ria noastră pu se foloseau ca 
furaj) și le-am depozitat in a- 
r--Btec cu lucerna.

In zi’ete care urmează, vom 
începe din plin însilozarea po
rumbului pe care-1 vom recol
ta faza de coacere lapte- 
ceară. Gropile sînt pregătite.

PORUMB BOB 
ÎN LAPTE CU

SOIA 201
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UNlTĂTi NUTRITIVt 
tA *0

PORUMB simplu 
eu BOB 

ÎN LAPTEsporul ti cu aproa- 
nai mare decît 

±3 »nc£ tracul- Experiența 
Be-a dovedit ei dervatlarea 

ii creșterea contir.aâ 
a activității animalelor
*în: nemijlocit lega’.^ de

unei baze furajere «- 
bendente, bogate in jriiap nu- 

Itr.uve. In anul in curs 12 la 
sute cin suprafa'.a agnoclâ a 
gespedânei noastre cc«e*:Uve a

I fost destinau culturilor fura- 
jere- Această măsură a ici".

1 deteranaaîă da așezarea gea- 
Dodăriei in D*in ■ u.-.de
sint pupne și f!r.£-3
naturale. Dar extinderea £u- 
pra fețelor destinate acestor 
cuitim nu rezolva decit in 
parte problema asigurării ru- 
trețuriixir ; de aceea atenția 
principală am îndreptat-o spre 
creșterea producției la hectar 
și înlocuirea unor culturi care 
dădeau recolte mici, eu o re
dusă valoare nutritivă, cu al
tele mult mai valoroase ce, de 
pildă, porumbul pentru siloz și 
lucerna.

Iatfi cum arată structura 
culturii furajelor : 260 hectare 
de porumb, 127 hectare de lu- 
cemă, 135 hectare culturi pen
tru masă verde (secară, ovăz 
cu borceag, floarea-soarelui și 
mazăre) și alte plante pe su
prafețe mai restrînse.

Cum spuneam, însă, am a- 
cordat in același timp o aten
ție deosebită sporirii produc
ției la hectar. De exemplu, o 
suprafață de 75 de hectare cul
tivate cu lucemă a fost iriga
tă ; cultura porumbului pentru 
siloz s-a bucurat de aceeași 
îngrijire ca și porumbul pen
tru boabe. Din analiza făcută 
de curînd rezultă că vom ob
ține o recoltă de 35 000 kg de 
porumb siloz la hectar.

Din furajele cultivate am

I 
uI K

tffo r»-

I----- -----
Momeșt:, Buhuși, I 
•te.) birourile co- |

fie lichidate cit

va începe cursul 
pregătire a pro-

E1 va fi urmat

I

! 
I 
I
I
I
I

îgandd al Corni- ■ 
regional U.T.M. J
Bacău U

I,

I CIOBANU 
secretar cu problemele 
de propagandă al Comi
tetului i

Folosim
PORUMB BOB 
/V LAPTE CU ■
MAZĂRE 35% HOTMfl SIOfSJlBldt

toate rezervele efectuate de Institutul de cercetări zootehni ce, rezultă că în condițiile Inși-

prin porumb, pe 350 hectare cu 
porumb am cultivat intercalat 
davled, iar pe alte 15 hectare 
livadă s-au cultivat, de aseme
nea, printre rîndurîle de pomi, 
dovleci. Dar căile de obținere 
a nutrețurilor nu s-au oprit 
aici. Acum, îndată ce am re
coltat griul, in arătura proas
pătă făcută în miriște am in- 
sămînțat pe 300 de hectare po
rumb în cultură dublă. Pentru 
ca să obținem o recoltă bună, 
ii vom aplica la timp lucrări
le de întreținere și-1 vom iriga.

în zilele acestea, colectiviștii 
noștri sînt antrenați intr-o im
portantă acțiune inițiata de 
organizația de partid și consi
liul de conducere tot în scopul 
asigurării bazei furajere. La 
această acțiune participă și 
numeroși tineri, mobilizați de 
organizația U.T.M.; au, de alt
fel, un angajament concret în 
legătură cu valorificarea tutu-

St aici tineretul a adus și va 
aduce o importanta contribu
ție- Datorită faptului că în 
gospodărie s~.au organizat pen
tru perumbul-riiloz *ole In a- 
nroptereai fermelor de animale, 
putem. să ■curtăm mult perioa
da de insilczare. Dar numai 
ath na este îndeajuns. Consi
liul de conducere, ajutat de or
ganizația de Dartid. a luat și 
alte măsuri pentru executarea 
lucrărilor de recoltat, trans
port și insilozat în flux con
tinuu. Printre acestea se Qu- 
măra asigurarea unui număr 
corespunzător de mijloace de 
transport, organizarea temei
nică a forței de muncă pentru 
ca fiecare colectivist să știe 
precis unde și ce treabă are de 
îndeplinit, planificarea lucrări
lor in așa fel Incit zilnic să se 
asigure echilibrul necesar intre 
tăiatul cocenilor, transportul, 
tocatul și însilozatul lor. Am

^cizare.

Din experiențele
lozârii porumbului simplu, recol tat in faza de coacere în lapte, un kg. de siloz conține 0,22 
unități nutritive șl numai 6 gra me de proteină digestîbilă. După cum se vede și din 
cu! nostru, cantitatea de proteină crește simțitor în condițiile insilozării porumbului 

mestec cu soia sau cu mazăre.
prevăzut ca întreaga acțiune 
să dureze maximum 15—16 
zile.

La ce rezultate vor duce 
toate aceste măsuri ? De unde 
în primăvară se punea proble
ma cum să completăm defici
tul de furaje, în gospodăria 
noastră se vor asigura cel pu
țin 10—12 tone de nutreț însi- 
lozat pentru fiecare vacă, 5 
tone pentru tineretul taurin și 
cite 0.5 tone centru fiecare 
oaie și scroafă de reproducție. 
In plus, se asigură o rezervă 
de furaje echivalentă cu 50 la 
sută din necesarul pe anul în 
curs, pentru a avea cu adevă
rat hrană din belșug, fie 
iarna cît de lungă.

In raionul Brăila

colecții- 
multe

ea

ION TUDOR
președintele G.A.C. „Dunărea0 
comuna Jegălia, raionul Fetești

• Preocupați de 
asigurarea unor im
portante rezerve de 
furaje pentru ani
malele proprietate 
obștească, 
viștii din
G.A.C, din raionul 
BRĂILA insiloxea- 
ză in aceste zile tot 
ceea ce poate fi In- 
silozat. La G.A.C. 
„Grivița roșie" și 
„Scînteia'' din co
muna însurăței, de 
exemplu, s-a luai 
hotărî rea sa se re
colteze și să se 
conserve prin Insl- 
lozare lăstarii de 
viță, care, în ame
stec cu alte nutre-

țari, pot fi admini
strați ca mult suc
ces in hrana oilor. 
La această acțiune 
organizațiile de ba
ză U.T.M. din cele 
două gospodării co
lective au mobili
zat un mare nu
măr de tineri la 
tăiat, transportat, 
insllozat. Alți ti
neri sprijină acțiu
nea de recoltare a 
porumbului - siloz. 
La dispoziția bri
găzilor care sînt 
antrenate in aceas
tă acțiune au fost 
puse 70 de atelaje. 
Pînă acum, la cele 
două G.A.C. s-au

grafl- 
în a-

recoltai și 
In amestec 
rumh peste 700 de 
tone de lăstari de 
viță.

La fel procedează 
colectiviștii din Go
lașei și din alte 
gospodării colec
tive.

La Țlbănești, Vă
dani, Romanu. Tu
lești în aceste zile 
■e recoltează papu
ră verde, rogoe și 
diferite Ierburi de 
baltă care sint în- 
silosate In amestec 
cu Încercă șl cu 
alte nutrețuri cul
tivate.

fnsllozaf 
eu po-

.a.

l.S.E. București. Cursurile de pregătire organizate pentru absolvenții școlilor medii, care 
vor da aici examen de admitere, sînt frecventate zilnic de numeroși tineri.

Foto - AGERPRES

Expoziție de artă plastică

La clubul fabricii „Tricoul 
Roșu", cenaclul artiștilor plas
tici amatori „Ion Andreescu" 
din Arad a deschis recent o ex
poziție cuprinzînd peste o sută 
de tablouri. — ulei, acuarelă, 
tempera, pastel, tuș, cărbune, 
creion.

Expoziția cuprinde numeroa
se picturi ca „Peisaj de toam
nă" și „Uzinq electrică*' de 
Gheza Bleiciilfef, „Peisaj in
dustrial" de Francisc Klug, 
„Peisaj forestier**, „Călimă- 
neștr' de Ociavian Măciucă, 
„La expoziție" de Lidia Țăn- 
drău, două picturi în ulei inti
tulate „Peisaj industria! la O-

țelul Roșu* de Doina Săsărman, 
„Excursioniștii" de Sever Să- 
sărman. „Curățatul pomilor" 
de Gheorghe Șieiănuț și „Na
tură statică" de ludilha Takacs, 
care au participat și Ia expozi
ția republicană.

Expoziția esie armonios în- 
tregiiâ prin frumoase creații de 
artă aplicată, ca cioplituri și 
pirogravuri in lemn, candela
bre, cadrane etc. — diverse bi
belouri conieclionaie din ifidd- 
cinoase și un mozaic din piele, 
— tot atîtea grăitoare măi tur ii 
ale aptitudinilor artistice ale 
oamenilor nuncii arădeni.

prof. L. DUNAJECZ

CONSTRUCȚII 
SOCIALE LA SATE
In satele din țara noastră, 

se află in construcție prin 
grija sfaturilor populare 76 
dispensare medicale, 17 băi 
populare și un număr însem
nat de case de naștere. Dintre 
acestea vor fi date în folosință 
pînă ia sfîrșitul anului peste 
50 dispensare medicale, 10 băi 
populare și majoritatea case
lor de naștere 
strucție.

La grăbirea 
aport insemnat 
tățeniî în frunte cu deputății 
lor prin munca patriotică și 
contribuție voluntară.

(Agerpres)

aflate în con-

lucrărilor un 
ii aduc și ce-

DOUĂ FILME DESPRE ADOLESCENTĂ
e ecrane rulează 
concomitent două 
filme care urmă
resc cu finețe poe
tică și psihologică 
momentul maturi
zării primei iubiri,

cristalizarea, în conștiința unor 
adolescenți a sentimentului 
responsabilității față de ei în
șiși, față de forța (încetând id 
mai fie oarbă, instinctuala) 
care i-a «trai mmu! spre celă
lalt. lată ce apropie „ Via ța fără 
chitară- de „Dragoste și pălă
vrăgeli-, de altfel deosebite ca 
gen, structură cinematografi
că, tonalitate. Filmul ceh — 
primul citat — datorat lui J. 
Hanibal, tratează melodrama
tic problema sentimentală în 
timp ce In comedia italo-spa
niolă — „Dragoste și pălăvră
geli" — predomină situația 
bufă, de o ascuțită satiră, vi- 
zind anomalii sociale specifice 
țării ce găzduiește povestea de 
dragoste.

Mai interesante însă decît 
aceste diferențe de formă sau 
puncte de pornire, comune, 
sînt căile pe care evoluitnă 
cele două idile, ehiar dacă ci
neaștii le conduc, ca punct 
terminus, spre același desno- 
dămînt matrimonial. E vorba 
de amprenta specifică pe care 
o pune mediul, realitatea con
cretă — socială și familiară — 
asupra mentalității tinerilor, 
determinînd hotărîrile pe care 
le vor lua ei singuri, sau pă
rinții, in numele lor. Dacă în
cercarea de a-și finaliza iubi
rea năpăstuită printr-o fugă 
ostentativă, de acasă, a eroilor 
filmului italian apare ca o

aventură riscantă (în viață cu 
totul întîmplător și în film 
numai de dragul convenției fa
cile, terminată „cu bine**), 
cealaltă căsătorie se înfăptu
iește firesc, rațional, consecință 
a unui act deplin chibzuit de 
tinerii cărora statul socialist le 
asigură toate condițiile înte
meierii unei familii.

In schimb, băiatul primaru
lui demagog și fata măturăto
rului din orășelul italian nu-și 
pot realiza fericirea chiar dacă 
autorii filmului „Dragoste și 
pălăvrăgeli" încearcă — prin- 
tr-un incident comic și un vi
ciu de caracter (teama prima-

de paradi al primarului cabo
tin (caricatură admirabil cre
ionată de Vittorio de Sica) ar 
explica, întrucitva, această 
scenă idilică. Dar cineaștii 
nu-$i precizează intenția iro
nică, nu schițează nici un gest 
care să anunțe posibilitatea re
tragerii demagogului din „ha
zardata combinație” matrimo
niala. De aceea spectatorul 
trebuie să se mulțumească cu 
o soluție conformistă, lipită 
(se vede de la distanță) unei 
satire sociale inteligente, ascu
țite și cu mult nerv în momen
tele ei principale : ședința con
siliului orășelului, exhibițiile

CA&NCT

tului de blestemele pensiona
rilor azilului) să ne demon
streze contrariu. Ne miră că 
luciditatea și combativitatea 
unor eineaști progresiști de 
talia lui Zavattini, De 
Blassetti au abdicat în 
argumentului comercial, 
ducind povestirea la o 
cluzie nu numai greșită, 
și tendențioasă, reacționară: 
împăcarea între clase sociale 
antagoniste, îmbrățișările a- 
fectuoase dintre primar și mă
turător, in momentul întoar
cerii copiilor din aventuroasa 
escapadă, îndulcesc (și ce pă
cat !) virulența cu care scena
ristul și regizorul atacaseră 
pînă atunci demagogia bur
gheză. Desigur, democratismul

Sica, 
țața 
con- 
con
dur

oratorice ale avocatului-pri- 
mar, scenele din casa indu
striașului PosseToni etc. Sin
gurele aluzii (puține și extrem 
de discrete) pe care le face 
filmul la imposibilitatea feri
cirii tinerei perechi în con
dițiile materiale și morale ale 
societății capitaliste, sint schi
țate în momentul fugii îndră- 
gostiților la Roma. Acolo, in 
agitata metropolă, cu toate că 
se iubesc, apar timid semnele 
neînțelegerilor viitoare su- 
gerînd vag spectatorului că 
răsfățul, slăbiciunea de carac
ter se vor transforma cu tim
pul în lașitate, caracteristică 
mediului din care provine 
Paolo, vor submina din rădă
cini această dragoste pe care

gate. Entuziasmului tineresc al 
studenților, noi l-am răspuns 
printr-o îndrumare permanen
tă, acordata în toate secțiile 
uzinei. O atenție deosebită am 
acordat-o celor din anul IV 
(I.P.G.G.). Am considerat ne
cesar ca aceștia să înceapă 
practica cu serviciile tehnice 
— care constituie „creierul" 
uzinei : aici viitorii ingineri 
au avut posibilitatea să facă 
legătura între cele învățate ia 
curs și practică. Abia după 
aceea au luat contact cu sec
țiile productive, unde urmă
resc modul de funcționare a 
utilajelor, caracteristicile ma
șinilor și calitatea produselor.

tarea studenților de la Facul
tatea de chimie din Cluj câtre 
rafinărie nu e bine gindită. 
Tehnologia prelucrării pel ro
lului e foarte complexă or ei, 
fiind la seeția chimie — fi
zică, au puține cunoștințe teo
retice ea să poată înțelege în 
practică fazele și operațiile 
acestui proces complicat. De 
asemenea, asistenții care îi 
îndrumă, necunoscînd proce
sul tehnologic din rafinărie, 
nu pot da studenților decit 
explicații în mod cu totul ge
neral. Pentru anul viitor ar 
fi bine să se ia măsuri 
aceștia să facă practică în

ca 
alta

activitatea studenților, toți 
fiind de specialitate. Ar fi fost 
ir.să bine dacă acești îndru
mători de practică luau încă 
din timpul anului legătura cu 
combinatul in scopul cunoaș
terii prealabile a problemelor 
ce se pun in diferite sectoare 
de producție în vederea elabo
rării din timp a unor teme 
individuale și de cercetare ști
ințifică corespunzătoare con
dițiilor existente.

• Asistent S. Dumitru : De 
fapt, cred că ar fi mai bine 
dacă institutele de învățămînt 
superior — și aici, la Onești, 
se poate realiza — ar încheia 
cu întreprinderile convenții pe

litehnic Iași) programa de 
practică prevede și studiul 
centralei electrice (și afectea
ză pentru aceasta 2 săptămîni). 
Dar noi în Combinat nu avem 
centrală. Ca programa să fie 
respectată, am încheiat noi o 
convenție cu Termocentrala 
Borzești și am trimis acolo — 
pentru două săptămîni — stu
denții în practică.

• Ing. I. Ni culei ou : Nici 
programa întocmită de I.P.G.G. 
nu se bazează întocmai pe cu
noașterea temeinică a realită
ții existente în rafinărie. Pen
tru studenții din anul IV pro
grama prevede, printre altele: 
„două săptămîni practică în

țiile explicații muncitorilor și 
specialiștilor, am consultat nu
meroase lucrări de specialita
te (în acest timp am avut ac
ces la biblioteca tehnică). Dar... 
a fost prea puțin timp. Ne-am 
dat seama, la sfîrșit, că în 
două săptămîni nu se poate 
realiza mai mult decît o tre
cere în revistă a instalațiilor.

• Asistent C. Elschi : Intr- 
adevăr, așa este. Cred că in 
cazul acesta programa a ră
mas în urma realității. In a- 
nul 1949, cînd a fost introdus 
pentru prima oară în institut 
cursul de petrochimie (pe a- 
tunci se preda numai un se
mestru), această ramură a in-

Colocviu despre
rotundă | practica studenților

• Ing. M. Duceag; Și la 
Combinatul de cauciuc sintetic 
(unde fac practică studenții de 
la I.P.G.G. și de la Facultatea 
de chimie a Universității din 
Iași) s-a statornicit o rodnică 
colaborare între studenții 
practicanți și întreprindere. 
Programele de practică sînt 
respectate întocmai. Condu
cerea combinatului, de comun 
acord cu asistenții îndrumători 
de practică, a concretizat a- 
ceite programe în grafice (pla
nuri calendaristice) în baza 
cărora studenții sînt reparti
zați în secțiile de fabricație.

• Ing. X. Niculescn : Totuși, 
în instruirea practică a stu
denților s-au ridicat multe 
probleme, s-au ivit și unele 
deficiențe. Consider că orlen-

întreprindere, de pildă, 
Combinatul chimic Borzești.

• Ing. N. Dan : Are drepta
te tov. ing. Niculescu. In Com
binatul chimic varietatea mare 
a produselor, numeroasele fa
ze ale proceselor tehnologice 
pun probleme deosebite în 
munca de concepție și cerceta
re științifică. La noi, studenții 
de la chimie au ce învăța. Cei 
de la Iași — care, ae vede, s-au 
orientat mai bine — efectuea
ză acum în laboratoare (cu 
mult succes) experiențe difici
le. Și in ceea ce privește în
drumarea permanentă și con
trolul studenților în practică 
grija Facultății de chimie din 
Iași este vădită. Au fost sta
biliți din vreme asistenții care 
îndrumă permanent, zi de zi,

la o perioadă mai îndelungată, 
de pildă 3 sau 4 ani. Aceasta 
ar asigura continuitatea prac
ticii în aceeași unitate șl ar da 
posibilitatea, atît studenților 
cît șl cadrelor didactice, să 
cunoască treptat, de la an la 
an, toate secțiile și sectoarele 
unei unități, procesele tehno
logice care au loc aici.

• Ing. M. Duceag: E inte
resantă propunerea. Poate că 
așa s-ar crea premize pentru 
o mai atentă studiere a con
dițiilor din întreprindere în 
vederea elaborării programei 
de practică. Pentru că, uneori, 
acestea sînt elaborate cu to
tul întîmplător, fiind contra
dictorii cu realitatea din în
treprindere. Iată, pentru stu
denții anului II (Institutul po-

petrochimie". De data aceasta 
am fost noi nevoiți să înche
iem o convenție cu Combina
tul de cauciuc sintetic și si 
trimitem studenții In practică 
acolo. Pentru aceasta, însă, 
studenții au pierdut o zi de 
practică.

• Vasile Cristea, student 
I.P.G.G.: Aici avem și noi ceva 
de spus. Am efectuat cele 
două săptămîni de practică în 
petrochimie (la Combinatul de 
cauciuc) șl am trecut prin toa
te sectoarele de producție. 
Știam că avem de învățat lu
cruri noi și de aprofundat toa
te cunoștințele predate la 
cursuri In timpul anului. De 
aceea, ne-am apucat cu serio
zitate da lucru, chiar din pri
ma zi. Am cerut în toate sec-

dustriei noastre era încă !n 
fașă. Astăzi, însă, petrochimia 
s-a dezvoltat vertiginos, ocu- 
pind un loc de seamă în ierar
hia industriei noastre. Șl din 
an in an cere tot mai mulți 
specialiști. Poate că ar fi bine 
ca Ministerul învățămîntului, 
de comun acord cu Ministerul 
Industriei Petrolului și Chi
miei, să studieze posibilitatea 
înființării unei secții de pe
trochimie la I.P.G.G,

• Asistent S. Dumitru :
general, însă, ne-am dat sea
ma că și programa de practică 
— nu numaj planul calenda
ristic — trebuie întocmită în 
strlnsă colaborare cu specia
liștii din întreprinderi, pentru 
ca să aibă un caracter concret 
și să ofere studenților posibi-

litatea de a urmări obiective 
practice precise pe locul unde 
sînt repartizați pentru prac
tică. Și încă ceva. Noi, întoc
mind planurile calendaristice, 
am împărțit studenții pe sub
grupe. Prin rotație, fiecare 
subgrupă e îndrumată, con
form planului de muncă, câtre 
un anumit sector de activi
tate. In felul acesta, reparti
zarea studenților pe întreaga 
întreprindere este uniformă, 
nu există secții mai aglome
rate, iar altele mai puțin aglo
merate și, în plus, există po
sibilitatea reală ca fiecare 
student să lucreze efectiv pe 
un loc, fără a perturba pro
cesul de producție. In această 
situație, însă, este necesar ea 
în fiecare asemenea sector să 
existe un specialist care să s» 
ocupe îndeaproape de stu
denți, să-i îndrume și să-i 
controleze. Aceasta pentru că 
noi, asistenții, fiind puțini, nu 
putem „acoperi" un combinat 
mare cum e cel de la Bor
zești, de pildă. Ar mai fi im
portant ca și caietele de prac
tică să fie verificate (măcar 
s aptă mi nai) si de către un spe
cialist din secție, nu 
de către cadrele

cineaștii (cum am mai spus) 
fac eforturi mari s-a mlueze. 
Despre adevărata față a acelei 
jungle ne-au vorbit într-un 
limbaj expresiv opere mai sin
cere, mai curajoase, ale acelo
rași cinematografii și chiar 
ale acelorași regizori arătând 
că societatea capitalistă dis
truge cele mai nobile simță
minte. Inconsecvența ideolo
gică a creatorilor ratează un 
film care s-ar fi putut alătura 
realizărilor de seamă ale neo
realismului.

în schimb, maturitatea filo
zofică și o sensibilă intuiție 
psihologică a tânărului regizor 
ceh (mai puțin a scenaristului 
care abuzează de scheme ba
nale) conduc „Viața fără chi
tară1* spre o zonă de interes 
uman și artistic superioară.

In afara adincirli treptate a 
iubirii celor doi tineri munci
tori (elevi ai unui curs seral) 
și a seriozității cu care încep 
ei să privească viața, apare 
aici cristalizarea sentimentului 
de independență al adolescen
ților care, cîștigindu-și singuri 
existența, iși pot asuma răs
punderea întemeierii unui că
min, chiar dacă puțin prema
tur. Fără ostentație, cineaștii 
cehi ne conduc spre adevărul 
că numai intr-un stat socialist 
se oferă tineretului siguranța 
zilei de mîine, se pot dezvol
ta, armonios, ajungînd la ma
turitate, îr jlinațiile sănătoase, 
sentimentele. Dacă fata mătu
rătorului italian nu are pie
rind de acasă decît unica pers
pectiva de a intra slujnică 
undeva, distrrugindu-șt astfel 
iluzia de a învăța vreodată, 
tânăra pragheză, tehniciană la 
o modernă fabrică 
zoare, are deschise 
pectivele pentru a 
gineră. 
deschid 
diferite 
aceleași

de folevi- 
taate pers- 
deveni in- 
pe care le 

sisteme sociale
Două căi 

două 
tineretului, care are • w 
aspirații, sentimente.

ALICE MANOIU

Cursuri de ridicare 
a calificării

în

numai
didactice.

fiecare vară, 
vor veni ia

Și în viitor, în 
aute de studenți 
Onești să deprindă la univer
sitatea producției „secretele" 
profesiunii pe care și-au ale
s-o. Institutele de învățămînt 
superior, organele Iacale care 
răspund de practica în pro
ducție — comitetul orășenesc 
U.T.M., conducerile întreprin
derilor — au datoria, ținînd 
seama de propunerile făcute 
cu prilejul acestei discuții la 
„masa rotundă", să creeze tu
turor studenților practicanți 
cele mai bune condiții de pre
gătire.

ADRIAN VASILESCU

La întreprinderea metalur
gică de utilaje din Medgidia 
au fost organizate in acest an 
34 de cursuri de ridicare a ca
lificării profesionale, care au 
cuprins aproape 750 de tineri 
strungari, frezori, turnători 
etc. Lecțiile predate de ingi
neri și maiștri cu experiență 
îndelungată in producție, pre
cum și curțile tehnice de spe
cialitate pe care au avut pri
lejul să le studieze au contri
buit la îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale ale tinerilor 
și, prin aceasta, la îmbunătă
țirea activității lor in pro
ducție. După terminarea cursu
rilor, rectificatorii Ramiș Fi- 
chiret și Vasile Turtoi, strun
garii Gh. Stoica, Sebastian Ro- 
taru și alții au fost încadrați 
in categorii de salarizare su
perioare celor dinaintea cursu
rilor.

La ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor a contri
buit și cabinetul tehnic al în
treprinderii — a cărui biblio
tecă este dotată cu cele mai 
noi lucrări specifice statoare
lor de activitate, conferințele 
cu caracter tehnic etc.

(Agerpres)
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BAZEI FURAJERE --------- , F

Prin munca patriotică 
a tineretului

n pariu zile — pa
tru hectare. Se pare 
că-i prea puțin. To
tuși, dacă mergi 
sus, în munte, ia 
Păstrăvarul, Iți dai 
lesne seama de

complicata muncă pentru reda
rea în producție a fiecărui me. 
iru pătrat de pășune. $1 rezul
tatele sînt cu atlt mai valo
roase cu cît ele nu sînt obți
nute de oameni calificați, ci de 
elevi veniți să lucreze in o- 
ceastă tabără de muncă patrio
tică organizată de comitetul 
raional U.T.M. Odorhei. Impor
tanța economică a lucrărilor 
care se desfășoară aici ? O în
semnată suprafață bună de pă- 
șunat a fost acoperită de mă- 
răclnlșuri lemnoase, arbuști șl 
copaci mari. Este nevoie să fie 
redată producției. Planul pre
vede ca în anul In curs pe 
această cafe sfl fie redate pă- 
șunatului 2.100 de hectare.

gurarea bazei furajere și a- 
ceeași participare activă a ti
nerelului. Colectiviștii sini an
trenați la strinsul finului. Pen
tru ea lucrarea să se desfășoare 
Intr-un timp scurt, cind iarba e 
bună de cosit din inijiativa co
mitetului raional ll.TJd. an fost 
organizate în mai multe gospo
dării colective tabere da mun
că patriotică.

Adăugind la toate acestea 
munca de zi cu zi a tinerilor 
colectiviști pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite de organiza
țiile de partid și consiliile de 
conducere ale G.A.C. în scopul 
asigurării unei baze furajere a- 
bundente și bogate în unități 
nutritive, avem tabloul viu a! 
contribuției active a tineretului 
din raionul Odorhei la dezvoP 
tarea șeptelului, la creșterea 
productivității animalelor.

N. SIMIONE8CU

a GIrbești a avut 
Ioc de curind o ■- 
dimare generală a 
organizației U.TM 
din GA.C. Pe or 
dinea de zi. un sin
gur punct: „Cu ce

putem contribui la asigurarea 
bazei furajere". Invitată aci. 
tehniciană agronom Eugenia 
Movilă a arătat că in acest an 
sectorul zootehnic al GLA.C. a 
crescut la aproape 2 BM aa a- 
nimale. Este nevoie, dea. da 
mai multe furaja da bani cali
tate. La ordinea zilei unt lu
crările de recoltare a ftasini. 
Inși loz a rea nutrețurilor tt—poni 
fi Insămlnțarea cslîxr.Iat du
ble in miriști. Și tehaicana a 
explicat unde si cu ca «oar 
pot contribui tmeu Măsurile 
stabilite de adunarea genc.-zLi 
U.T.M. si aprobate de arțamn 
ția de partid si eoasihnl de 
conducere a| gcrp^dărun an în
ceput să fie puse ia practică 
chiar a doua xl S-as alr±^:t 
trei echipe care d-s-da-eLmmaa- 
ță au trecut ta torre. Un* la 
cotit An. alta ta iMiloxaî s> ul
tima la prăfH. pentru a treia 
oară, porumbul-sUoz. Cr ' stau 
lucrurile acvm. după aproxima
tiv o săptămină de ta adsmarea

generală amintită 1 Au fast in
șii ozate nu 400 de tone de nu
trețuri timpurii, cit era in pian, 
ci 450 ți acțiunea se desfășoară 
in continuare. pini se va ajan* 
ge la 600 de tone. Cositul finu- 
hii — 146 de hectare — se a- 
propie de sfirsit. 60 din cele 100 
de hectare destinate culturilor

tat. la sflrșttul săptămînii tre
cute pe întregul raion era iacă 
necesit finul de pe mai mult de 
400 da hectare, iar pe suprafețe 
mult mai mari nu este încă 
stilus in stoguri- Intirzierea co
sitului va duce la scăderea 
simțitoare a valori} nutritive a 
finului, iar fortul că nu este

Mai repede, 
mai bine !

duble as fost arate fi acum se 
l-«4afnteaz3.

Preocupări asemănătoare «m 
ttîtait ta wctte alte gospodării 
colective din raionul Negrești. 
Printre acestea se nuzr.iră 
GA_C Daqita. Dumesti. Tnn- 
gujeii Parpanița- In aceste uni
tăți a fast cosit, adunat
ss pta ta stoquri. Cantitățile de 
furaje LmZ'rij insilczate depă- 
»eve csfrsîe planificate.

în ttse?e gospodării cotect’ve, 
însi_ lucrări se desfă
șoară taures ntm nesatisăăcâ
tor. Deși frrwriu] e foarte inam-

itrial la timp va provoca ta* 
portante pierden prin Eire 
găire sau putrezire. Acum, elnd 
itringerea recoltei de pa.oase 
se apropie de sHmL există po
sibilitatea repartizăm ma; ■ al
tor brite ce muncă ma. mul
tor Atelaie la această Intrare 
de mare iar.portan|ă economică. 
O contribuție valoroasă o pot 
aduce orgâmaatule U.TJML dm 
G_AC. prin mobilizarea unui 
număr corespunzător da tineri 
Ia cosstuL transportul si dtapo- 
zitsrea finului în sire, ta preaj
ma cc-*trertiîfar zootehnice.

Tinerii din tabăra de muncă
patriotică de la Păstrăvarul 
aduc o contribuție Însemnată 
la înfăptuirea acestui obiectiv.

La aceasta mal trebuie adău
gate lucrările curente de inf re
tine re — distrugerea buruieni
lor. strînsul cioatelor și pietre
lor, fmprăștierea mușuroaielor, 
grăpatu! — pe o suprafață de 
peste 10 000 de hectare, la care 
eu luat parte majoritatea tine
rilor săteni, mobilizați de orga- 
nizațiile de. bază U.T.M.. j pe 
4 500 de hectare aceste lucrări 
au fost efectuate prin muncă 
patriotică.

Însumate, acțiunile amintite 
creată posibilitatea creșterii în 
anul viitor a încărcături} pe 
pășunile naturale din raion cu 
peste 6 600 unități vita mare.

LUCEIINA IARBA -SUIJAX
FAZA DE
recoltase

I—I----- 1
IMBOBOC/XE ÎNCEPUT DE ÎN FLOARE 

ÎNFLORIRE

122gr 9Ggr
Faza de recoltare a flnurilar de lucemă și sudan are a mare 
importantă Jn asigurarea calității acestora. Din graficele pe 
care ie prezentăm rezultă clar necesitatea cosirli linurilor in

Coborhid de aici, dig munte, 
în satele raionului, vom înlîlni 
aceeași preocupare pentru asi-

CINEMATOGRAFE
Fortăreață pe Rin — cine

mascop : sala Palatului R_ R. 
Rom ine (orele 10.30 — seria de 
bilete 800). Magheru (10; 12; 
14), 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18: 
20,30). Gh. Doja (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Prietenul noatru 
comun : rulează la ci nemat o- 
graful Magheru (16,30; 18.33; 
20,30). Llena din Treia — cine
mascop: Patria (9; 11,30; 14: 
1G30; 19; 21,15). Elena Pavel 
(0; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 — 
grădina 20), AIcx. Sahia (8; 10; 
12,30; — grădină 20,30; 23 Au
gust (10,15; 12,30; 15; n,30;
20), Ștefan cel Mare (915; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Grădina cinematografului T. 
Vladimlrescu (22,45). Stadionul 
Republicii (20,15) Patinoarul 
23 August (20,30). Dimineața 
mehorită: rulează ta cinemato
graful Alex. Sahia (16, 18.20). 
Dragoste și pălăvrăgeli: rulea
ză la cinematografele Repu
blica (9,30; 11,30; 14; 16,45; 19; 
21,15), București (8,30; 10,30;
12.30; 14,30), G. Coșbuc (10;
12; ÎS: 17; 19; 21) Arenele Li

bertății (20,30). Misterele Pari
sului —• cinemascop; București 
(17; 19; 21). Aria (15; 17,15; 
19,30 — grădină 20), Libertății 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20.45). Tu ești minunată : ru
lează La cinematografele V. A- 
lecsandri (15; 17; 19; 21). V.

Roaită (10; 12), Grădina 13 Sep
tembrie (20.15). Viață fără chi
tară; rulează la cinematogra
fele L C. Frimu (10; 12; 14; 
16; 18; 20) — grădină 2Q.30j, 
V. Boaita (16; 18; 20 — grădină
20.30) Concertul mult vtaat: 
Tineretului (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Doctor în filozofie: Vic
toria (10; 12,15; 14,30; 16,3Q;
18,30; 20,30), C. David (16; 
18,15); 20,30) Moșilor (15: 17; 
19 — grădină 20,30). N-x foat

Pe ecranele Capitalei

GANGSTERI Șl FILANTROPI
O producție a studiourilor din R. P. Poloni

in zadar: Central (9,43; 12;
14.13; 18.30; 18,45; 21). Podul 
rupt — cinemascop: Lumina 
(rulează in continuare Ge 
la orele 10 la orele 14; 
18: 18,15; 20.30), Miorița
(10; 12; 15: 17; 19; 21). 
Program special jjenfru copil : 
13 Septembrie (10). O moște
nire cu bucluc: 13 Septembrie 
(11,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30). 
înfrățirea între popoare (16; 
18,15; 20,30), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Program de filme 
documentare: rulează în con
tinuare de ta orele 10 la orele 
21 la cinematograful Timpuri 
noi. Cumpără-țl un balon: 
Maxim Gorki (11; 16,15; 18,30; 
20,45), Estradă, estradă : Giu- 
leștl (10: 12: 14; 18; 18.15;
20.30) , 30 Decembrie (16; 18;
20). Pe urmele bandei: Cultu
ral (li; 16; 18; 20). Tăunul: 
rulează în continuare de la 
orele 9,30 la orele 21 la cine
matograful Alex. Popov. Ca
melia: 8 Martie (16; 18.15 — 
grădină 20,30). O perlă de 
mamă: Grivița (10; 12; 16; 18; 
20), Flacăra (16; 18,15; 20,30i,
Stadionul Giulești (20,30), G. 
Bacovta (15; 17; lfl; 21). Noua 
prietenă a tatii: Unirea (11; 
15; 17; 19) (grădină (20,30). 
Mărul discordiei: rulează la 
rinem atry af ul T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20). Le<ea e lege: 
Munca (13; 17; 19; 21). Alarmă 
Iu munți: rulează la cinema
tograful Popular (18; 18,15;
20.30) . Căpitanul Fraeasie —
cinemascop: 16 Februarie (16; 
18; 20). B. Ddavrancea (11;
16; 18.15; 20,30). Dracul și eele 
li paruel — cnematcop: ru
lează ta cinematograful M. E- 
minescu (11; 15.30; 18,15; 21). 
Adorabile șl mincinoase: ru
lează ta cinematografele Hie 
Pintilie (16; 18; M — grădină
20.30) , Olga Bande (15 JO; 18 — 
grădină 20.30). Tinerii — cine- 
BMtacop: V<dgaI

Faza de 
e ecolTabe

. 1 I I 1
ÎNAINTE D£ LA ÎNSPICASE ÎN FLQABE BOB ÎN 
IN3PICARE LAPTE

B5gr 5Bgr 45gr tu gr

perioada îmbobocirii și. respectiv, înainte de lespicare. cind 
un kg. de fin conține cantitățile cele mai mori de unita# aairi- 

tive și proteină digeslibiUL

In regiunea Crițana

S-a term nat 
recoltatul păioaselor

în regiunea Crișana s-a ter
minat recoltatul păioaselor in
tr-un timp mai scurt decît a- 
nul trecut. Aceasta a fost po
sibil datorită creșterii gradu
lui de mecanizare a lucrărilor 
și unei însuflețite întreceri 
desfășurate între unitățile a- 
gricole. în prezent toate for
țele . sînt îndreptate pentru 
terminarea trelerfșulm și exe
cutarea arăturilor adinei de 
vară. Pînă acum a fost arată 
n suprafață de 42 000 ha.

(Ager preș)

Scenariul și regia : Jerzy Hoffman și Edward 
Skorzensky

Imaginea : Jerzy Lippman 
Muzica 2 M. KaszycU 

Cu: Gustaw Holoubek, Miroslaw MajchrowsH. 
Wojciech Rajewskl, Jacek șl Janus Hahn, Hanna 

Bielicka, Magda Celowna

motocidisti

Automobiliști

» 
.61a țoale stațiunile de deși acere a produselor petro.ll 

Here s-a pus In vlnzare

GHIDUL STAȚIUNILOR P EC O 
— trasee principale —

,i> Ghidul cuprinde : indicarea malorltățll traseelor^ 
7 principale de circulație, precum și specificarea sta- d 
(< țiuniîor de alimentare, produsele ce sînt comercia-i) 
ylîzate și orele de funcționare a stațiunilor. <<
(< In cele 130 de pagini ale lucrării sini cuprinse» 
))și planurile orașelor principale, cu cele mai Insem-M 
?? nate artere de circulație.
$ Prețul unui exemplar legat In copertă de vinilin» 
>5 este de lei 29,50.

(Urmare din pag. 1J

Casele albe, străzile mici, 
bisericile vechi, ca turnurile )or 
de șiță, mușcatele și dealurile
— laid peisajul AbruAiJuj de 
azi. Noul trebuie cduial și ki 
Roșia Montană, la Baia de A- 
rieș. adevărate centre miniere 
noi. De la Abrud afungi. ur
mi nd șoseana. fa Roșia Monta
nă. De pe un munte cuprinzi 
noul — cele apt blocuri, școa
la medie, restaurantul și clubul 
muncitoresc s de pa celălalt 
munte cuprinzi istoria. Istoria a 
scris un munte Inlreg. L-a scris 
atît de adine, de athea milenii. 
Incit au rămas numai ruinele. 
Ruinele acestui munle *e chea
mă Cetatea. Aici au săpat, după 
aur, agatîrșii j »e cunosc del
tele cu care au lucrat romanii
— focurile lor au afumat și-au 
sîngerat piatra și-au țăndăruit-o 
să lase liberă vina de aur. Pro
prietarii de mine care au ur
mat au răscolit-o mai departe, 
au sfărimat-o. au ruinat-o. Ai 
impresia ed nlșle ghiare a-au 
înfipt în munte adine, mai tr 
dînc, scormonindu-1 pînă în ini
mă. Piatra are culoarea sîngelui 
și a veninului, a focului, a pa- 
Urnei de aur și a urii: este cu
loarea aurului smuls adîncului, 
cu prețui sîngelui. In ruina a* 
cestui munle s-aa găsit tablele 
cerate romane; In ruina aces
tui munte, mai mull decît in 
acele table cerate, au scris mi
nerit. cu singe. Are ceva din 
trupul lui Har ia frîat pe roată, 
muntele acesta. După naționa
lizare, Cetatea a lost declaralâ 
monument istoric. Oamenii 
lelor noastre au înapoiat pa
cea acestui munte sflrtecat.

De aici, de sus, din înaltul

Tn ceea ce privește Însilo2a- 
rea nutrețurilor timpurii, apa
rent situația este bună j au fost 
insilozate 10 000 de tone fața 
de fi 620 cite erau planificate. 
Această depășire se datorește 
Insă grijii de buni gospodari a 
unor colectiviști care, preocu
pați să-și creeze rezerve de fu
raje pentru anul viitor, au pus 
la siloz nutrețuri in cantități 
mult mai mari decît cele pre
văzuta în planurile de produc
ție. In alte gospodării colective, 
Insă, planul este departe de a 
fi realizat, deși și aici este ne
voie să se creeze rezerve. La 
Dumești. de exemplu, au fost 
insEczate doar 180 de ton® din 
283 planificate, la Girceni 188 
dta 373 la Negrești 120 din 
200. la Oniceni 260 din 400, la 
Todueștj 250 dta 392.

Sînt încă importante rezerve 
de furaje care pot fi insilozate 
acum (lucernă, ierburile de pe 
marginea drumurilor și din ză
voaie. lăstari de viță etc). 
Acțiunea nu trebuie întlrziată 
pentru că. pe de o parte, toate 
acestea își vor pierde din va
loarea nutritivă, iar pe de altă 
parte ta curind va fi Iar un 
vîri da muncă, la tasiioxarea 
porumbului.

Toc In aceste zile se impune 
urgentarea Insămtațflrii culturi
lor duble ta miriște, lucrare 
foarte mult intimată (s-au ln- 
sămințat piuă spre sfîrșitul 
săr*ămînfi trecute abia vreo 
300 de hectare din cele 2 720 
p!in:fîcate). Mobilizarea unui 
nu~âr cit mai mare de tineri 
colectiviști la înfăptuirea mîsu- 
n or luate în aceste direcții de 
Către organizațiile de partid și 
m -Gliile de conducere ale 
G-A.C. este o datorie de mare 
răspundere a organiza ti ik* de 
bază U.TJM. Comitetul raional 
U.T.M. Negrești să ajuta mai 
mult ta această penoadă orga- 
Briațtile de bază U.TA4. din 
gospodăriile colective rămase 
ta urmă ta ceea ce priveșta a- 
kigurarea bazei furajera. Ac-

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

ținni ca cele ala utannșlilor 
dm GAG Girbești să fie larg 
popularizate.

C SLAVIC 
corespondentul 

^Schifeii tineretului* 
pentru regiunea Iași

In tabăra locală, pionierii din comuna Tîmna, raionul Streha- 
ia, petrec zile de vacanță de neuitat.

Foto: AGERPRES

HFORHATII
La invitația Uniunii Tinere

tului Muncitor a sosit In Ca
pitală, marți dimineața, o de
legație a Federației Tineretu
lui Comunist Italian pentru a 
face o vizită în țara noastră. 
Delegația este condusă de 
Mauro Marrucci, membru al 
Direcției Naționale a Fede
rației Tineretului Comunist 
Italian.

★

Profesorii universitari Baghli 
Djelloul, șeful de cabinet al 
ministrului educației naționale 
și Uabdesselam Abdelaziz, di
rectorul Școlii naționale de in
gineri din Algeria, care au fă
cut o vizită in țara noastră la 
invitația Institutului romîn

pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, au părăsit Capi
tala.

In timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții algerieni au 
vizitat instituții de învățĂmînt 
și social-culturale, a-au docu
mentat asupra metodelor folo
site în învățâmîntul de toate 
gradele din țara noastră.

Să valorificăm 
mai bine 

masa lemnoasă

fPORT fPORT
• în regiunea Cluj s-a în

cheiat recent prima fază a 
Spartachiadei de vară a tine
retului și faza interasociații a 
„Cupei agriculturii-. La aces
te întreceri sportive au par
ticipat peste 240 000 de ti
neri muncitori, colectiviști, 
mecanizatori, elevi, din 568 a- 
sociații sportive. în prezent,- 
în regiune a început să se 
desfășoare faza a Il-a a Spar- 
tachiadei de vară, Ia care 
participă circa 6 000 de tineri.

Ei se vor întrece Ia atletism, 
fotbal, volei, handbal, ciclism 
ji alte ramuri sportive.

• Concursul internațional de 
pentatlon modem a continuat 
ieri la ștrandul Tineretului din 
Capitală cu disputarea celei 
de-a treia probe: înotul. Bine 
pregătiți, concurența suedeei 
au dominat această probă, cîș- 
tigînd atît la individual cît și 
pe echipe. Locul 1 a revenit lui 
Bo Jansson cu 2432 puncte

Un grup de tinere laborante de la Combinatul chimic din noul oraș 'Victoria, iaianu] Făgăraș, 
executînd o serie de mișcări din programul de gimnastica de producția.

(3’43n2/10). Coleoii sdi de echi
pa Lindstrom, Fern și Liljen- 
val au ocupat locurile 2, 4 și 5. 
Maghia.ru Andras Balcszo 
continuă sa conducă în clasa
mentul individual cu 2915 
puncte. Concurentul romîn 
Dan lonescu, deși a obținut un 
rezultat mai slab la înot, se 

-menține-pe loettl doi, cu 2843 
puncte, fiind urmat de ma
ghiarul Mona — 2746 puncte 
jf suedezul Jansson — 2695 
puncte. Lichiardopol și Țintea 
din echipa noastră sînt clasați 
pe locurile 9 și respectiv 10.

In clasamentul general pe 
echipe conduce formația R. P. 
Ungare cu 8132 puncte, urmată 
de R.P. Romîna I cu 7671 
puncte. Suedia — 7602 puncte, 
R.S. Cehoslovacă 7170 punc
te și R-P.R. II — 6612 puncte.

Astăzi, pe un traseu din 
cartierul Floreasca (între stră
zile Glucoza fi Rahmaninov), 
se va desfășura cea mai spec
taculoasă probă a concursului 
— caloria.

• Pe velodromul „Cipale“ 
din Paria a-a desfășurat o re
uniune ciclistă ta care au par
ticipat cei mai buni pistarzi 
din U.R.S.S. ți Franța. Rezul
tata : 1 OOQ m eu start de pe 
loc : 1. MoTtlon (Franța) l'll”; 
2. VarfloaJetn (U.R.S.S.) 1‘12”
1/J0; urmărire pe echipe (4 000 
m): 1. UJl.S^. (Moskvin) Ko- 
lumbet, Terețcenko. Belgrad) 

2. Franța 4’43*2/10; 
urmărire individuală: 4 000 

m): MoAvin U.R.S.S., 5’10”; 
2. Parei (Franța) 5/17n4/10; 
uiteza: 1. Gruchet (Franța); 
2. Boânieka (U.RJSSJ.

(Agerpres)

Cetății, duci mina la ochi : un
deva. departe, vezi Detunata 
— acea erupție uluitoare de 
cremene care lerăstruiește al
bastrul. De parcă relieful a fost 
creat de oameni, In țara acea
sta. pe măsura iar 1 E o rosto
golire de «unete de bucium 
pared șj o înălțare a flăcărilor 
de răscoale și acestea la un 
loc »-au iăcut munte acola în 
cerul Apusenilor.

In altă zare — edei aici ză
rile comunică între ele, prin 
șirurile neîntrerupte de piatră, 
sînt munții care l-au crescut 
pe Avram lancu. La poalele

tulnic de la Detunata la Scă
rișoara. de la Albac la Bucium. 
Să ne urmăm drumul^

Oe la Cîmpeni, 
mai departe...

Urmezi Arieșul la vale, prin
tre livezile tinere și pepinierele 
noi, sistematizate, de ia Bistra. 
Aici au crescut puieții celor 
300 de ha de livezi care au 
fast plantate în ultimii ani, în 
raionul Cîmpeni. De o mare

pînă acum vreo două decenii 
— scoarță de copac, lingură de 
lemn, blid de lemn. Ți-I Închi
pui pe om ghemuit, trudii, în 
această vizuină primitivă^. Că
răuși tul. a urări tul, pds toritul, 
alte ocupații ale locuitorilor. 
Lemn și piatră. Opincile de 
lemn, blidul de lemn, icoanele 
de lemn, cu sfinți împietriți- 
Coslume sobre — albul e as
pru și roșul e aspru ta atafitu- 
rile cămășilor.

Sus, la etajul casei muzeu, 
demn de notat, alăluri de încă
perea cu coliba tăietorului de 
pădure și opincile iui de Jenuz

ÎN ȚARA MOȚILOR
lor, casa mică și acoperișul el 
neverosimil de înalt: casa me- 
morială împrejmuită de școală, 
de nu cumva ea însăși face 
parte din această școală, penr 
tru IHf de moți și pentru tine
rii venifi din toate colțurile ță
rii.

$1-U întorci fața spre altă 
zare, repetată cu alfi munți șl 
undeva, între brazii parcă nea- 
tlnșl de erele geologice care 
s~au scurs, se ascunde Gheța
rul Scărișoarei, cu lumea de 
basm a încăperilor albe, scli
pind fantastic, în lumina feli
narelor. Mari policandre și co
lonade, statuiete In care învie 
un gest, o trăsătură, o mlădie
re... Imaginația completează șl 
dă sens, acolo unde natura abia 
a schițat. Dar, auzi 1 — din 
nou vorbesc munții, cu glas de

atenție s-a bucurat, în anii no
ștri, plantarea pădurilor ti
nere...

Aici șalele, vechi așezări, ale 
căror vefre s~au stratificai prin 
secole ca epocile în istorie, au 
căpătat față nouă. Casele noi 
au o eleganță sobră, în peisajul 
Ar leșului și munților.

Comuna Lupșa. Un popas la 
muzeul etnografic. Un învăță
tor, Pamiil Albu, trudește din 
1938 să adune tot ce ie mai 
păstra aici si în împrejurimi, 
mărturii vechi despre oamenii, 
meșteșugurile, obiceiurile și 
viaja lor. După 1944 obiectele 
acestea, strînse cu trudă, au 
alcătuit un muzeu bogat, inte
resant, care reține pașii călă
torilor prin Țara Moților.

Iată coliba lucrătorului de 
pădure, așa cum va ii fost

— încăperea unul miner din 
Munții Apuseni, azi. intii, iți 
atrage privirea polița mart, cu 
cărți, mobila, interiorul moder
nizat, In care au rămas numai 
cusăturile specifice Țării Moți
lor, să localizeze In spațiu, a- 
cest interior nou.

Unde n-a avut obiecte de tr 
funs, Pamflî Albu, învățătorul, 
a pus dragoste șl Irudd. și vo
ință mare și nu poți să nu orna- 
giez} munca sa. E printre puți
nele muzee de acest lei din 
tara, înființat întro comună. La 
anul, lumina electrică va lumi
na vechea așezare Lupșa. In 
rind cu opaițele din toate epo
cile. să așezi și un bec acolo. 
In vitrină, tovarășe Albu I Ce 
pc tie ij mai grăitor, pentru

Țara de Piatră. In care femeile 
torceau cîndva cînepa la lumi
na lunii, decît becul care lumi
nează munfii tai Horia 9

Baia de Arieș
Centru muncitoresc, înflorr 

tor, mai cu seamă în ultimii 
ani. Aibeic blocurile noi, clu
bul minerilor, școlile. Am ob
servai că orașele, așezările noi, 
își creează un alt iei de centru. 
Nu mai e ^strada mare*, pro
vincială. bună pentru plimbă
rile și bhla de duminica, ci bu
levarde ai blocuri care comu
nică între ele. care respiră îm
preună. prin balcoane șl feres
tre. același soaie, care trăiesc 
intr-o colectivitate sinceră, a~ 
celeași zile de lucru și aceleași 
sărbătorii. Se întemeiază aici, 
un centru muncitoresc, ta pli
nă 1 ni lor ir e. Minele, de aseme
nea. modernizate, au acum un 
grup social cu baie, vestiare 
încăpătoare, diiștuL-

...Pe data de 26 iulie. An
samblul „Cfocirlia* a dat și aici 
un spectacol de cîntece și dan- 
suiL .Țarina de la Abrud”, 
„Suită de dansuri din Țara Mo- 
țiiof"^ Am văzut băieșl. atunci 
teșiți din mină. Lâmpașele ta 
erau încă aprinse.

Au cîntat artiștii, au dansat 
ta fața minerilor. Si-atunci, am 
văzui: lețele tor s-au destins, 
s-au netezii, ta piatra brăzdată 
a obrajilor s-a răsfrlnt lumina 
mare a ochilor — oamenii tt" 
deau 1

Plec din Țara Moților cu a- 
minlirea rîsului lor.

(Urmare din pag. I)

(peste 75 la sută din totalul 
masei lemnoase).

Obținerea unei cantități cît 
mai mare de masă lemnoasă 
destinată prelucrării este 
strîns legată și de gradul de 
mecanizare al principalelor 
faze de lucru. La I- F- Tg- Jiu 
s-au făcut în acest an pași se
rioși pe linia mecanizării. în 
prezent, exploatările noastre 
forestiere sînt înzestrate cu 60 
ferăstraie „Drujba", 17 funi- 
culare, 4 tractoare, 2 cojitoare 
mecanice, o instalație T.L.F. 5 
etc. Aceasta a dus la ușurarea 
eforturilor fizice ale muncito
rilor, la creșterea productivi
tății muncii și implicit la o va
lorificare mai deplină a masei 
lemnoase. Executarea principa
lelor faze de lucru (doborît și 
secționat, scos din parchete și 
apropiat) cu ajutorul mijloace
lor mecanizate a avut drept 
rezultat, pe lîngă creșterea 
productivității muncii, reduce
rea pierderilor de exploatare 
aub indicele admis.

Pe baza creșterii productivi
tății muncii, I. F. Tg, Jiu a 
realizat în primul semestru ol 
anului economii, prin reduce
rea prețului de cost, în valoare 
de 315.000 lei.

Succesele obținute în prime
le șase luni ale anului, mobili
zează colectivul nostru la o ac
tivitate și mai intensă pe linia 
valorificării superioare a ma
sei lemnoase. Experiența pri
mului semestru a arătat că 
este necesar să ne ocupăm con
tinuu de generalizarea meto
delor avansate de muncă. Am 
trecut, de aceea, la organiza
rea unor schimburi de expe
riență. (recent a avut loc un 
schimb de experiență ou toți 
șefii de exploatări și brigăzi, 
ta parchetele Scărișoara și Pî- 
rîul Dealului), la extinde
rea în toate parchetele a me
todei de exploatare în trun
chiuri lungi și catarge și la 
fasonarea simultană a lemnu
lui de lucru și a lemnului 
despicat. Insistăm asupra ge
neralizării acestor două meto
de întrucît ele s-au dovedit 
deosebit de eficace în reduce
rea pierderilor la manipulare 
și sortare.

Creșterea numărului de uti
laje impune să luăm măsuri 
pentru eliminarea, pe cît P°“ 
sîbil, a rampelor de încărcare 
și a instalațiilor de alunecare 
care continuă să consume mult 
materia] lemnos. O cantitate 
de lemn de lucru mai este încă 
imobilizată în materialele pă
răsite de pe firul văilor. Ne-am 
propus ca în parchetele Lai
nici și Sădișorul să inițiem, 
împreună cu organizația 
U.T.M., acțiuni de curățire a 
văilor pentru valorificarea la 
maximum a întregii cantități 
de masă lemnoasă. Posibilități 
mai avem și la sortare. Soco
tesc că maiștri noștri, în spe
cial cei din sectoarele Suseni 
și Stănești, au datoria să su
pravegheze cu mai multă aten
ție munca sortatorilor, pentru 
ca aceștia să respecte cu stric
tețe normele și stasurile în vi
goare.

Bizulndu-se pe experiența 
acumulată în primul semestru, 
cunoscînd deja principalele re
zerve ce pot fi mai bine valo
rificate, colectivul nostru de 
muncă este hotărît să realizeze 
și să depășească sarcinile sta
bilite de Congresul al IlI-lea 
al partidului privind valorifi
carea superioară a masei lem
noase.

ai

Maghia.ru


DE PESTE HOWE * DE PESTE HOWE • DE PESTE HOTARE
Ecoul internațional Dezbaterile Consiliului Reluarea lucrărilor Comitetului

al încheierii Tratatului tripartit de Securitate celor 18 state pentru dezarmare
Declarații ale guvernelor R. S. Cehoslovace și R P. Bulgaria

PRAGA. — După cum tran
smite agenția Ceteka, guver
nul R. S. Cehoslovace a dat 
publicității o declarație cu pri
vire Ia rezultatele tratativelor 
tripartite de la Moscova, pri
vind interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosfe
ră, spațiul cosmic și sub apă. 
Tratatul, se spune în declara
ție printre altele, corespunde 
intereselor vitale ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și exprimă dorința de 
pace a tuturor popoarelor. El 
poate contribui Ia realizarea 
unul progres în tratativele cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală — țelul principal al 
tqturor popoarelor iubitoare de 
pace.

Guvernul R. S. Cehoslovace,

declară totodată că spriijnă de
plin propunerea Uniunii So
vietice cu privire la încheierea 
imediată a unui pact de nea
gresiune între statele membre 
ale N.A.T.O. și statele partici
pante la Tratatul de la Varșo
via ca și toate celelalte masuri 
în domeniul destinderii încor
dării, propuse în cursul trata
tivelor de la Moscova de către 
Uniunea Sovietică.

TOKIO. Ministrul de exter
ne al Japoniei, Masayoshi O- 
hira, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă care a a- 
vut loc la 30 iulie la Tokio că 
guvernul japonez intenționea
ză să semneze Tratatul înche
iat la Moscova între Uniunea 
Sovietică, Statele Unite și An
glia cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nu
cleară.

El a subliniat, de asemenea, 
că Tratatul de la Moscova este 
sprijinit în unanimitate de că
tre poporul japonez, care a a-

Intervenția
GENEVA 30 (Agerpres).—La 

30 iulie în Palatul Națiunilor 
din Geneva au fost reluate lu
crările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Des- 
chizind ședința, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful dele
gației R.p. Romîne la lucrările 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a spus între al
tele: „începem a cincea sesiu
ne a lucrărilor Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare 
sub semnul unui eveniment de 
o deosebită importanță pentm 
viața internațională, pentru 
relațiile dintre state. Așa cum 
este cunoscut, la 25 iulie a fost 
parafat la Moscova Tratatul 
intervenit între Uniunea So
vietică, Statele Unite și Marea 
Britanic referitor la interzice
rea experiențelor cu arme nu
cleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă și în cîteva 
zile semnătura celor trei mi
niștri de externe va fi așter
nută sub ultimele cuvinte ale 
textului convenit. Salutăm cu 
căldură încheierea acestui Tra
tat și felicităm cele trei puteri 
care au dus la bun sfîrșit ne
gocierile. Pretutindeni popoa
rele au primit aceasta știre cu 
ușurare și satisfacție",

_S-a verificat acum. încăo-

P. Romine
le internaționale litigioase re
clamă o abordare chibzuită, 
spirit realist, soluționare prin 
tratative și înțelegere. Ojicît 
de spinoase ar fi aceste pro
bleme ele pot fi și trebuie re
zolvate pe calea tratativelor'4- 

„Delegația romînă, a înche
iat reprezentantul R. P. Ro- 
mîne, se va strădui să contri
buie la progresul și succesul 
negocierilor pe care le reluăm 
șstăzi“.

A luat apoi cuvintul Se- 
mion K. Țarapkin, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, care a 
declarat că realizarea înțele
gerii între cele trei puteri nu
cleare cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor 
cu arma nucleară deschide noi 
posibilități pentru rezolvarea 
unei probleme de cea mai 
mare importanță și actualitate 
a contemporaneității — dezar
marea generală și totală — la 
care Comitetul celor 18 lu
crează de mult.

Delegatul sovietic a făcut 
apel la membrii Comitetului 
să depună eforturi sporite în 
vederea soluționării problemei 
dezarmării, precum și pentru 
înfăptuirea unor măsuri care 
să contribuie la destinderea 
încordării internaționale ca, de 
pildă, încheierea imediată a 
unui pact de neagresiune între 
țările N.A.T.O. și statele par
ticipante la Tratatul dc la 
Varșovia, crearea unor zone 
denuclearizate în diferite re
giuni ale globului.

în cadrul aceleeași ședințe 
au mai luat cuvintul reprezen
tanții Statelor Unite, Angliei, 
Braziliei, Italiei, Indiei, Mexi
cului, R.A.U., Cehoslovaciei și 
Canadei.

NEW YORK. — Consiliul de 
securitate a continuat în după- 
amiaza zilei de 29 iulie exa
minarea problemei situației 
din coloniile portugheze din 
Africa. Lulnd cuvintul. repre
zentantul Uniunii Sovietice. 
Nikolai Fedorenko, a anunța: 
că va vota in favoarea proiec
tului de rezoluție afro-asianc 
care conține propuneri poziti
ve pentru rezolvarea proble
mei în dezbatere. El a subli
niat că Umunea Sovietică con
sideră aceasta rexoluție ca mi 
minimum «precnnd că este 
redactată în termeni foarte 
moderați. Reprezentantul «t>- 
vietic a declarat pe de alt* 
parte, e* apelul Ia -bmltnin- 
ța* rokr-alMtixTr pcrtn^exs 
propus de pr jetern 
ax Bjrtv.gabri cor^ht^ne o Jbr- 
xnsU perictdoasă se rueve^xa- 
bC-1 Carxtar.".:^*! teootadLJ 
prartcar de e 
ta*>rri ta AS»

ră că acest acord constituie un 
pas important înainte, 
deschide perspective noi, 
bune, pentru rezolvarea pro
blemei dezarmării generale și 
totale.

Gwremitl bulgar este gata 
«i participe la neext traial și 
șperd ca el va intra ta rigoare 
m riitond cel mai apropiat.

lnt^tgerea la care t-a ajvu 
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PARAGUAY: Cauzele unui ordin de arestare

rut de suferit de pe urma 
bombardamentelor atcmke.
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SOFIA, poporul bulgar, ca fi 
popoarele altor țări — se «pu
ne într-o declarație < guver
nului Republicii Populare Bul
garia fvt le gd tu rd eu Tnctrml 
de la Moscova privind inter
zicerea experiențelor ca ar-na 
nucleară f« atmosferă, rpapkl 
cosmic fi mb apă — ctmside-

COPENHAGA. In urma anei 
ședințe a Consiliului de Mi
niștri danez care a avui loc în 
dimineața zilei de 30 iulie, pr.- 
mul ministru al Danerrareei. 
Jens Otto Krai. a declarat că 
Danemarca va semna Tratatul 
cu privire Ia interzicerea ex
periențelor nucleare parafat la 
Moscova îndată ce textul a- 
c est ui acord va fi semnat de 
către cele trei puteri—U R-S-S-, 
S.U.A. și Marea Britanic.

Declarația ministrului
afacerilor externe al Angliei

LONDRA 30 (Agerpres). — 
în cadrul programului de te
leviziune „Panorama" lordul 
Home, ministrul afacerilor ex
terne al Angliei, a subliniat 
din nou importanța Tratatului 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară fn 
atmosferă, fn spațiul cosmic și 
sub apă, parafat la Moscova.

Home a anunțat că fn cu- 
rind va pleca în capitala 
U.R.S.S. pentru a semna Tra
tatul în numele guuemulvi 
englez. Următoarele acțiuni 
logice, a spus el, ar fi un acord 
cu privire la interzicerea răs- 
pindirii armei nucieere șt tra
ducerea In thațâ a propunerii

lui N. S. Hrușciov cu privire 
la unele măsuri fn domeniul 
preîntfmpinărn unui atac prin 
surprindere. Home și-a expri
mat speranța că la intervale 
regulate intre Est fi Vext tor 
fi organizate tratative la care 
să se poată realiza o înțele
gere într-o serie de probleme 
concrete.

Răspunzi nd la întrebe rea 
despre atitudinea președintei«!i 
de Gaulle față de Tratatul cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma a-clearâ. 
Home a spus câ ^aceasta n 
m inima Uzează ci tuși de pui- 
ixsemaătalM Tratat»

Semnarea planului de aplicare 
a acordului de colaborare 

culturală intre R.P. Romină 
și R. 0. Vietnam

HANOI. — La 29 iulie a fost 
ser. i la Hanoi planul de apli
care a acordului de colaborare 
mituraJd laf/e Republica Popu
lară Romînă și Republica De
mocrată Vietnam pe anii 1963—

Planul a fost semnat de către 
Pogăceaaa — ambasador 

extraordinar și plenipotențiar al 
JL P. JZocLijae in R. D. Vietnam 
sj de către Pham Ngoc Thuan 
— președintele Comitetului 
pentru relații culturale cu stlă- 
imuajea al JL D. Vietnam.

Tmiaijvele s-au desfășurat în 
s<ur;Ed coiaborărit jj Înțelege*
r. i reciproce, ambele părți a-
s. -ecrnd că In perioada ptece-

piscul de calzbozare cul- 
lî CU KJC-

PE SCURT

NEW YORK. — La OK.U. 
s-a anunțat oficial că guver
nele U.R.S.S. și S.UA au îna
intat Secretariatului general 
al O.N.U. pentru înregistrare 
o copie a memorandumului cu 
privire la înțelegerea dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în legături 
cu instalarea unei linii direc
te prin teletip între Moscova 
și Washington.

TOKIO. — La 29 iulie Ta- 
kutaro Kitamura, președintele 
Asociației japoneze pentru co
merțul cu U.R.S.S. și cu țările 
din Europa Răsăriteană, a 
prezentat cercurilor de afa
ceri japoneze un raport cu 
privire la rezultatele vizitei 
făcute de delegația economică 
japoneză în U.R.S.S. Cercurile 
de afaceri japoneze au primit 
cu interes declarația lui Kita
mura că în prezent există con
diții favorabile pentru comer
țul Japoniei cu țările socia
liste din Europa.

Ședința plenară a C.C. 
al P.C. Italian

ROMA.— Recent la Roma 
avut loc o ședință plenară- - - . ._ „ _ a
C.C. al P.C. Italian. Au fost 
discutate problemele ; „Lupta 
in etapa actuală pentru o co
titură spre stingă în situația 
politică din Italia" — raportor 
Mario Alicata, membru al con
ducerii P.C. Italian — și ..Pro
bleme ale mișcării comu
niste internaționale* — rapor
tor Giancarlo Pajetta, membru 
al conducerii P.C. Italian.

Plenara a adoptat rezoluții 
în problemele discutate. Ele 
au fost publicate in ziarul 
„Unita".

Viața pictomlui asexicu 
Siqaeirot se aild 

J> pericol

Sesiunea Consiliului

••••> «p* Fi te 
ptstrn ÎM|MrtaJ 
cane Jt paairt 
cane jMeaie.
—fcKniaiâ că refuzul Ceasilivlui 
aiuMlerial a foit ăetenuîuat de 
atitudinea reprezentau (îl ar fran
ceză care au refuzat să admită 
re^cerile la serile tarife vamale 
cerute de S.L'A. Statele Unite, 
după cum ie ytie. au insistat in 
ultima steme să abțină aceste 
reduceri în treci t consideră câ în 
momentul de față taxele vamale 
ridicate împiedică exportul de 
asemenea p 
țările Pieței

SOFIA. — Agenția B.T.A. a- 
nunfă că plănui producției in
dustriale globale pc primul se
mestru al anului 1963 a fost în
deplinit în R. P. Bulgaria în 
proporție de 101,1 la suta. în 
comparație cu aceiași perioadă a 
anului trecut, se spune în comu
nicatul Direcției centrale de sta
tistică, volumul producției in
dustriale a crescut cu 9,8 1^ sută.

VARȘOVIA, — Potrivit co
municatului Direcției centrale 
de statistică a R. P. Polone, 
valoarea producției globale 
realizate de industria poloneză 
în primul semestru al anului 
curent a crescut cu 3,3 la sută 
în comparație cu primele șase 
luni ale anului trecut. Planul 
pe primul semestru a fost în
deplinit în proporție de 100,9 
la sută.

SANTIAGO DE CHILE. — 
Ziarele chiliene publică o scri
soare adresată de Angefica A- 
renal. soția pictorului mexican 
Siqueiros. intelectualilor chi
lieni. In scrisoare se mențio
nează că viața marelui picior 
mexican David Alfaro Siquei
ros — grav bolnav în urma 
celor trei ani de închisoare — 
se află în pericoL Soția lui Si
queiros mulțumește prin in
termediul scrisorii acelor re
prezentanți ai opiniei publice 
chiliene care au adresat pre
ședintelui Alessandri o tele
gramă prin care îi cereau să 
intervină, cu prilejul recentei 
vizite în Mexic, în favoarea e- 
liberării lui Siqueiros.

în încheierea scrisorii sale, 
soția lui Siqueiros cere inte
lectualilor chilieni să continue 
campania de solidaritate acti
vă cu pictorul mexican, întru
nit „glasul dv. va putea impu
ne să se facă dreptate în cazul 
Siqueiros".

La 3 noiembrie 
vor avea loc alegeri 

pentru parlamentul grec

ATENA. — Primul ministru 
aj Greciei, Pipinallis, a decla
rat reprezentanților presei că

WASH1NGTON. — Potrivit da
telor Uniunii sindicale A.F.L.—• 
C.I.O., In prezent In Statele Unite 
există aproximativ 5 milioane de 
șomeri, dintre care 1 000 000 nu au 
de lucru de mult timp.

Perfecționarea proceselor tehno
logice și a automatizării produc
ției au devenii, In condițiile eco-

de S«d «te • 
tnurud iochiaoere pcatvs cei 
moi mxlri dtîiîrr cei 14 wt»- 
laone de loexsron ai «l. 
Tara este ccmdaad de w ga- 
rer^i dictoîtmcL «aîontâțile. 
ari: la orațt cit fi la aste, au: 
deopo:rwd de co-vpfe. pro- 
pneutrii fuuctan ocurwaleazd 
creri rt le depus ia băncile 
din szrdmizate; flgricsllsr* 
esre t* pa regi ac. tar lOduxtrie 
modernă ■« crudă.

Părruntatl este lucrat din ce 
ia ce mai prost. Recolta de 
orez a scăzut, de a temenea și 
suprafața pa mia tari lor lucra
te. Cfadra Vietnamul de Sud 
exporta orez. In anii 1961—62 
țara a fost nevoită sa importe 
100 mii de tone de orez.

Industria este reprezentata 
mai ales prin fabrici de bere 
și producția de artizanat. Ni
velul șomajului este ridicat. 
Costul rteții crește neconte
nit. Prețurile de vinzare cu ri
dicata cresc cu 12 la sută 
pe an.

Țara este condusă de fami
lia Ngo. Ngo Dinh Diem este 
președinte. Fratele lui, Ngo 
Dinh Niu, este principalul lui 
consilier politic și șeful poli
ției secrete. Doamna Niu este 
prima doamna a regimului. 
Un alt frate, Ngo Dinh Kan

I Vietnamului 
|» li alt frate Ngo Dinh 

Ims, este ambasadorul Viet- 
sawsJss de Sud in Anglia, 
Gemncndi! oecidmîaM fi Bel
gie. S tflrțH «a alt frate este 
eșuucap al bisericii catolice. 
Tată? doamnei Nn. Cian Van 
Tmoag, este ambasador in 
S UA, Canada, Argentina și 
B’azixio-

lntr-o perioadă de 7 ani, 
SU-A. î-m dat lai Ngo Dinh 
Diem două miliarde de dolari 
mb formă de ajutor economic. 
Cea mai mare parte din aceas
tă mmâ a fost cheltuită pen
tru importarea obiectelor de 
lax pentru bogătași: limuzine 
scumpe, motoare pentru bărci, 
parfumuri franțuzești, motoci
clete, aparate de radio, mașini 
de scris, precum și a unor a- 
semenea simboluri ale puterii 
de stat cum este și mașina de 
calcul electronic* deși in aceas-

matori fi fața de poliția secre
tă a lui Ngo Dinh Nul. Exista 
totuși mărturii fn sensul cum 
s-au cheltuit o parte din cell 
două miliarde ale ajutorului a- 
merican.

După cum relatează foileto
nistul Joseph Burry de la 
„New York Post", sudvietna- 
mezii din Paris „duc o riață 
de petreceri, cheltuind dolari 
americani". Burry a propus să 
se instituie o anchetă asupra 
sudvietnamezilor atit de ge
neroși care vizitează localuri 
de noapte ca „Li do", cumpără 
rochiile cele mai scumpe ale 
firmei „Dior“, posedă locuințe 
elegante, restaurante vietna
meze cu orchestră, cum sint de 
pildă „Table du Mandarin1* și 
marele cinematograf uRex“ cu 
sală de dans.

„Noi știm în mod precis, a 
scris Burry, unde a fost chel
tuită o parte a acestor doua

„Țara lagărelor
ta țară statistica este inexis
tentă și de fapt nici nu este 
ce anume să se calculeze.

In Vietnamul de Sud fiecare 
știe cit de larg este răspîndită 
corupția, dar este greu de do- 
bîndit dovezi convingătoare. 
Aceasta se explică în parte 
prin lipsa unei opoziții politice 
(politicienii din opoziție se 
află in închisoare sau în sur
ghiun) și a libertății presei, și 
în parte prin teama față de 
banda atotprezeptă de infor-

1

reprezentantului R 
dată, a spus în continuare re
prezentantul romîn, axioma că 
în vremurile noastre în actua
la etapă a dezvoltării societății 
singura cale rațională pentru 
rezolvarea problemelor inter
naționale o constituie tratati
vele. Alternativa reglementării 
lor pe calea armelor este de 
neconceput în epoca bombelor 
atomice, a celor cu hidrogen și 
a rachetelor balistice. Cîrd 
problemele sînt analizate cu 
calm, în spirit realist și cînd 
negocierile sînt purtate cu do
rința de a se ajunge la o înțe
legere, se găsesc și soluții, se 
obțin și rezultate".

In prezent este de necontes
tat faptul că Tratatul de la 
Moscova contribuie în bună 
măsură la slăbirea încordării 
internaționale, la
războiului rece, la crearea unui 
climat propice colaborării po
poarelor din lumea întreagă. 
Orice realizare de acest gen 
trebuie salutată și susținută 
deoarece ea nu poate sluji de- 
cît interesele popoarelor.

„în același timp — a spus 
reprezentantul romîn — tre
buie subliniat că acordul in
tervenit între cele trei puteri 
nucleare este doar un început, 
un prim pas. Problema de 
bază continuă să rămînă în 
fața omenirii ca nerezolvată și 
aceasta este dezarmarea gene
rală și totală".

George Macovescu a subli
niat că în ceea ce privește 
poziția delegației R. P. Romi
ne, ea a fost afirmată și se va 
afirma și în viitor, în confor
mitate cu ideea exprimată de 
către președintele Consiliului 
de Stat ai Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu. 
Dej, care a arătat : „Probleme.

Un grup de 58 de studenți 
americani și-a încheiat 
vizita de o lună de 

zile în Cuba, timp în care 
au vizitat diverse localități 
si au luat cunoștință de 
?jpu poporului cuban pen- 
L7- independență și recon-

■r Dw* ns ae știe. vfadtt fe 
Caba a tfnrtrrțfrr izzer.rar. 
i proroeat neaxxlțumirea De- 
partameptuhri de Sut al 
S.UA. care a anulat pașa
poartele lor și l-a amenințat 
cu represiuni judiciare.

Membru grupului au organi
zat la 2S iulie o conferință de

genția Prensa Latina rela
tează c& polifia paragua- 
yană a început o ampla 

campanie de persecuții împo
triva unor conducători ai miș
cării studențești din țară. Re
cent, în Paraguay a avut loc 
un seminar studențesc, organi
zat de Federația universitară 
din Paraguay. în cadrul semi
narului, studenții au cerut gu
vernului alocații pentru burse 
studențești și pentru crearea u- 
nor resurse materiale In vede
rea îmbunătățirii învățământu
lui. Ei au cerut, de asemenea, 
înlăturarea unor bariere care 
limitează în mod arbitrar ad
miterea studenților In facultăți.

presă la Havana, îa cadrul 
căreia au făcut cunoscut că ei 
sint pregătiți să facă fața ori
căror represiuni la reîntoarce
rea lor în Statele Unite. La 
conferința de presă studenții 
americani au subliniat că opi
nia publică americană este 
dexiniarmaîă asupra realizări- 
lor poporului cuban.

LmpărtăfiDd tm*!* din im- 
presile culese in timpul vizi
tei lor în Cuba, studenții au 
declarat că majoritatea po
porului cuban participă activ 
la lupta pentru construirea u- 
nei vieți noi.

Cu prilejul seminarului, Os
valdo Rosa, președintele Fede
rației universitare din Para
guay. a afirmat că în politica 
și acțiunile desfășurate de că
tre federație se constată o 
nouă orientare, mai combativă, 

întrucit declarațiile și reven
dicările formulate de președin
tele federației nu convin auto
rităților paraguayene, acestea 
au hotărit emiterea unui ordin 
de arestare împotriva lui Rosa. 
Intre timp, Rosa a cerut azil la 
ambasada Uruguayans din A- 
suncion. Alfi clfiva conducă
tori ai mișcării studențești au 
cerut azil politic la alte amba-1

Două imagini din regiuni diferite ale Vietnamului de Sud (din provinciile Ven Ce 
Than). Anundouă vorbeuc insă despre unul și același lucru: sălbăticia autorităților 

Diemiștii devastează casele țăranilor.

și Joao 
diemi-

8 te.

nai a încercat, este adevărat 
fără as deosebit entuziasm, să 
influențeze guvernul Diem fi 
să-l silească a înfăptui refor
me. Aceasta a dus la apariția 
programului de „ascetism" și 
..renaștere morală", elaborat de 
doamna Niu, precum și a pla
nului diemist cu privire la „sa
tele strategice14. Programul 
doamnei Niu includea interzi
cerea luptelor de cocoși, a con
cursurilor de frumusețe, a mij-

tirani depinde de sprijinul lo
cuitorilor de la sate. Știind că 
partizanii luptă pentru îmbu
nătățirea vieții întregului po
por, țăranii le furnizează cu 
bună voință grine, le pun la 
dispoziție mijloace de trans
port, precum și informații cu 
privire- la deplasările trupelor 
americane și guvernamentale. 
De aceea, autoritățile au hotă- 
rît să închidă populația satelor 
în zone înconjurate de șanțuri

înființate

de concentrare"
miliarde. Iarna trecută, la Pa
ris, a avut loc în legătură cu 
aceasta un scandal public. Po
liția franceză a descoperit că 
din fondurile sudvietnameze a 
fost luat un milion de dolari 
chipurile pentru studenții sud- 
vietnamezi din Franța. Citeva 
sute de studenți pentru care 
la Paris s-au primit în mod ofi
cial banii, nici nu existau, fiind 
un fel de suflete moarte „go- 
goliene".

In mod periodic, Washington

loacelor anticoncepționale, a 
tuturor seratelor de dans pu
blice, a cîntecelor de dragoste 
și a... sinilor artificiali.

Planul de creare a „satelor 
strategice** este de fapt o ac
țiune de înființare a unor la
găre de concentrare pentru 
milioanele de țărani din Viet
namul de Sud, care simpatizea
ză din ce în ce mai 
partizanii, luptători 
eliberarea țării.

Succesul acțiunilor

mult cu 
pentru

de par-
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izo-și sîrmă ghimpată, să-i 
leze pe țărani de partizani și 
să încredințeze supravegherea 
țăranilor unor trupe credin
cioase guvernului.

In practică, realizarea aces
tui plan a dus la izgonirea fără 
milă a țăranilor de pe pămân
turile lor, la incendierea re
zervelor de grîne șt la fuga 
celor mai mulți dintre tinerii 
sănătoși în rîndurile partizani
lor. Potrivit declarațiilor ofi
ciale ale guvernului Ngo Dinh

Diem, au și- fost
3.700 de „sate strategice"; pînă 
la sfîrșitul anului 1963 vor fi 
înființate în total 10 000 de 
asemenea sate. în acest scop 
s-a și comandat din 
încă 85 000 
ghimpată.

Populația 
mulțumită, 
siliți să sape șanțurile, să ri
dice gardurile din sîrmă ghim
pată și să construiască colibe. 
Uneori au fost surprinși în 
timp ce săpau căi subterane 
prin care partizanii și-ar fi 
putut croi drum în sat. Totuși 
Ngo Dinh Diem consideră că 
planul său nu este doar o so
luție temporară a problemei 
militare, ci o rezolvare ideală 
a tuturor problemelor Vietna
mului de Sud. Prin represiu
nile sale, Ngo Dinh Diem a 
dobîndit doar o creștere a lip
sei de popularitate a regimu
lui. Acum el a ajuns 
ția că nu mai poate 
credere nici chiar în 
sale forțe armate**.
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