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lrectivela celui de 
al III-lea Congres 
al P. N4. R. au pus 
în fața lucrătorilor 
din sectoarele de 
foraj și extracție 
sarcini de mare în

semnătate pentru sporirea pro
ducției de țiței. Aplicînd în 
viață linia indicată de Congres, 
muncitorii și tehnicienii din 
schelele de extracție din raza 
de activitate a Trustului din 
Tg. Jiu au aplicat pe scară tot 
mai largă metode tehnologice 
moderne ca : injecția de fluide 
în strat pentru mărirea factoru
lui de recuperare a țițeiului 
din zăcămînt, tratamente cu 
substanțe tensioactive la son
de, injecții cu nisip în forma
țiile slab consolidate, injecția 
de izotopi radioactivi în strat 
și perforare cu jet abraziv.

Injecția de fluid în strat s-a 
aplicat în schela Țicleni încă 
de la începutul exploatării. 
Inițial se injecta în strat apa 
dulce, care era transportată de 
la o distanță de cea. 20 km. 
Deși eficace, această metodă 
era totuși costisitoare și ducea 
la impurificarea apelor curgă
toare din raza schelei. Am în
cercat atunci să înlocuim apa 
dulce cu apă sărată provenită 
din sondele de extracție odată

cu exploatarea țițeiului. în 
urma analizelor făcute, care au 
fost confirmate de practici, s-a 
constatat că apa sărată este 
un foarte bun înlocui tor. că nu 
blochează straturile in care se 
injectează. In plus, folosirea 
apei sărate pentru injecție adu
ce o serie de avantaje cum ar 
fi : reducerea prețului de cost 
(dat fiind faptul că apa nu se

injecției, presiunea de strat s-a 
menținut, iar sondete de sar
ma t, care de aproape doi ani 
trebuiau să producă in cizlift. 
produc și acum tot eruptiv.

La Sarma’ianul fl de la Ți- 
rleni. datorită faptului că ex
ploatarea se făcea in straturi 
slab consolidate. producția 
sondelor era redusă, sau. în 
cele mai multe cazuri, sonda

Din experiența schelelor 
de extracție ale Trustului din Tg. Jiu

mai pompează de la distanțe 
mari), recuperarea unor impor
tante cantități de țiței care 
scăpau pe gîrlă (toate scurge
rile de la rezervoarele de țiței 
din parcuri, de la sondele la 
care se pistonează, sint captate 
și se colectează la stația de 
epurare a apei sărate, unde se 
separă tot țițeiul și apoi apa 
este injectată în strat), nu se 
mai impurifică apele curgătoa
re din raza schelei, deci nici 
apele mari etc. Injecția de apă 
sărata, se face acum la majo
ritatea complexelor. Datorită

nu funcționa. Pentru combate
rea viiturilor de nisip la son
dele care exploatau straturi 
slab consolidate, s-a aplicat o 
nouă metodă : injecția de nisip 
in formația productivă.

La început injecțiile se fă
ceau cu țiței. Brigăzile care lu
crau la consolidări, formate în 
mare parte din muncitori tineri, 
hu aveau încă suficientă expe
riență. Din această cauză, ope
rațiunile nu au dat chiar de la 
Început rezultatele așteptate, 
țițeiul care se folosea era re
cuperat întx-o perioadă de timp

destul de ejtc. Aceasta firea 
ca cperatnle să nu fie ecoco- 
mice- Am opus insuccese ‘: 
TTuneîruce o serie de măsuri 
care an avut un rol de‘-e~.‘- 
naat in perfecționarea acesnu 
procedeo.

Indrumati de comitetul de 3 
partid, am pus în prunul rind I 
aceea tul pe pregătirea temei
nică a lucrătorilor. Au fost or-1 
ganizate cursuri de ridicare a | 
calificării, iar organizația 
U.T.M. a pus în centrul activi-1 
tatii sale această problemă. I 
Mobilizați de comitetul U.TAf , " 
tinerii au participat alături de I 
virstnîci, la cursuri, au studiat | 
în diferite cărți și publicații 
tehnice noua metodă de lucru. 
Cunoașterea perfectă a aceste
ia, la care s-au adăugat spori
rea numărului de 
perfecționarea 
aplicate (folosirea 
în locul țițeiului 
creșterea cantității 
metru perforat și a vitezei

I
experiențe, | 

procedeelor | 
apei sărate 
la injecție ; 
de nisip

C. SULTAN 
ing. șef

la

pe 
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Ing T. STANCIU 
șeful serviciului tehnic 
Trustul de extracție Tg. Jiu
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Cooperativa „Arta aplicată'' 
din Capitală. In atelierul de 
pictură al secției ceramică, 
pictorițele Margareta 
pescu și Dorina Bîrlea 
consulta asupra unor 

modele decorative

Gcvemul Republicii Populare Romine i 
satisfacția cu urile]u; realizăm acor

dului intre UJLS-SL. St'A și Marea Britanie 
pnnkr la inreroce’ea experiențelor cu arma 
nucleari in atmosferă, în spațiul cosmic $i 
sub apâ

Guvernul Republicii Populare Romine apre
ciază acest acord ca o expresie a politicii de 
coexistență nas71'că Intre state cu sisteme so
ciale diferite, ca o dovadă a faptului că pro- 
b.emeie internaționale Uleioase pot fi rezol
vate ne calea tratativelor.

Deși acordul na privește experiențele sub
terane. el corespunde cerințelor exprimate cu 
insiszențâ timp de ani de zile de opinia pu
blică mondială de a se interzice experiențele 
nucleare care, prin radiațiile lor, reprezintă 
un pericol pentru populația întregului glob 
pâmintesc. In același timp, guvernul Repu
blicii Populare Romine își exprimă speranța 
că încheierea acordului va creia condiții favo
rabile și pentru interzicerea experiențelor 
subterane.

Desigur, acordul încheiat reprezentind un 
pas înainte în direcția destinderii intern ațio-

nale. nu rezolvă problemele majore ale luptei 
monte să preintimpine primejdia pe care o 
creează pentru pacea lumii goana înarmări
lor și stocarea armelor atomice și cu hidro
gen. Conștiente de pericolul grav pe care 
l-ar reprezenta un război termonuclear pen
tru destinele omenirii, statele socialiste, alte 
state iubitoare de pace, popoarele lumii mili
tează cu perseverență pentru încetarea cursei 
înarmărilor, crearea de zone denuclearizate 
în diferite părți ale lumii, interzicerea și dis
trugerea armelor atomice și cu hidrogen, de
zarmarea generală și totală- Prin activitatea 
sa în O.N.U. și în alte organisme internațio
nale. prin întreaga sa politică externă, guver
nul Republicii Populare Romîne, alături de 
guvernele celorlalte țări socialiste, și-a adus 
și își va aduce și pe viitor întreaga sa contri
buție la rezolvarea acestor probleme vitale 
pentru cauza păcii.

Guvernul Republicii Populare Romîne se 
declară gata să devină parte la Tratatul pri
vitor la interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.
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Colecliviștii din comuna 
Frumușani, raionul Oltenița, 
acorda o deosebită atenție 
asigurării bazei furajere ne
cesare animalelor proprieta
te obștească. Paralel cu în- 
silozările, ei se preocupă a- 

de depozitarea paielor 
și a linurilor

cum

Foto : 'AGERPRES

Consfătuire privind sporirea
productivității muncii

(Agerpres)

Vineri a avut Ioc la Baia 
Mare o consfătuire privind 
generalizarea experienței îna
intate în sporirea produc
tivității muncii. Referatele 
prezentate aci de Consiliul 
regional al sindicatelor Ma
ramureș, de Uzinele mecanice 
de mașini și utilaje miniere 
„Baia Mare*',  de întreprin
derea forestiera „Sighet", 
Exploatarea minieră „Baia 
Sprie", grupul de șantiere 
nr. 1 Baia Mare, și întreprin
derea „1 Septembrie1' Satu 
Mare, precum și cei care au 
luat cuvîntul au scos în evi
dentă contribuția tot mai im
portantă adusă de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din in
dustria regiunii la creșterea 
productivității muncii. In pri
mul semestru al anului ei au 
făcut la cabinetele tehnice 
din întreprinderi peste 1 300 
propuneri de inovații și rațio
nalizări, cu o eficiență econo
mică mai mare cu 4 200 000 
lei decît în perioada cores-

punzătoare a anului trecut, 
precum și aproape 500 propu
neri de măsuri tehnico-organi- 
zatorice din care mai mult de 
jumătate s-au aplicat în proce
sul de producție. In același 
timp, s-au luat măsuri pentru 
o mai bună folosire a capaci
tăților de producție existente, 
creșterea gradului de mecani
zare a lucrărilor cu volum 
mare de muncă, extinderea 
metodelor de înaltă producti
vitate. Drept rezultat, sarcina 
stabilită de creștere a produc
tivității muncii pe primul se
mestru al anului a fost depă
șită pe ansamblul regiunii cu 
6 la sută.

Zile hotărîtoare
30.000 lone lignit

peste plan
Minerii Trustului „Munte

nia" au scos recent Ia suprafa
ță cea de a 30-a mie tonă de 
cărbune-lignit dată peste plan 
de Ia începutul anului. Acest 
succes a fost posibil datorită 
înzestrării minelor din acest 
bazin cu utilaje de mare pro
ductivitate și ridicării indicilor 
de utilizare a mașinilor și in
stalațiilor prin adaptarea de 
noi dispozitive de tăiere, în
cărcare și sortare a cărbune
lui. Ca urmare, productivitatea 
muncii în perioada care a tre
cut de Ia începutul anului, a 
crescut cu 2.3 Ia sută față de 
cea planificată, iar conținutul 
de cenușă în cărbune a fost re
dus sub procentul admis.

Prin reducerea prețului de 
cost al tonei de cărbune scos 
la suprafață, colectivul Trustu
lui minier „Muntenia" a reali
zat în perioada amintită eco
nomii suplimentare în valoare 
de aproape 4 milioane lei.

(Agerpres)

Vom spori contribuția
tineretului la acțiunile

de muncă patriotică
Insilozarea 
porumbului 
în Banat

GA-S din Nădlac — una 
din cele mai mari unități a- 
gricole socialiste din Banat 
cultivatoare de porumb — a 
început însilozarea porumbu
lui. La lucrările de recoltare 
si de însilozare, G.A.S. folo
sește cu bune rezultate com
bine de siloz, cositoare și to
cătoare mecanice. De pe 
suprafețele recoltate în pri
mele două zile gospodăria a 
obținut o producție de aproa
pe 30 000 kg porumb siloz la 
ha. Recoltarea porumbului si
loz a început și la G.A.C. din 
Checea, Sofronea și alte uni
tăți agricole socialiste din re
giune. In această acțiune co
lectiviștii sînt ajutați de 
S.M.T. care au pus la dispo
ziția G.A.C. peste 300 de com
bine, tractoare și alte mașini. 
In același timp, G.A.C. au 
pus în stare de funcționare 
aproape 400 de tocătoare me
canice proprii și au amenajat 
noi spații de însilozare a po
rumbului, folosind în acest 
scop materiale din resurse lo
cale.

(Agerpres)

pentru treienș și arături
n gospodăriile agri
cole colective din 
raionul Satu Mare, 
colectiviștii, ajutați 
de mecanizatorii din 
S.M.T. Ardud și 
Mărtineșli, au Ier

nat recoltatul păioaselor în seara 
zilei de 26 iulie. S-a lucrat din 
zori și piuă scara lîrziu pen
tru ca toate boabele să ajungă la 
timp și în bune condiții în ma
gazii. Numărul mai mare de com
bine față de anii trccuți a făcut 
posibilă recoltarea mecanica a 
unor suprafețe întinse de grîu și 
secară, ceea ce a dus la scurtarea 
timpului destinat lucrărilor de 
seceriș — treieriș.

Gospodăriile colective din Am- 
bud, Beltiug, Oar, Cărășeu, Ghi- 
rișa și altele au fost primele care 
au terminat secerișul, trecind cu 
toate forțele la executarea treie- 
rișului a arăturilor și la site 
munci specifice acestei perioade.

Pînă la data de 29 iulie. în 
gospodăriile colective din raion, 
recolta a fost treierată de pe 
51,6 la rută din suprafața pla
nificată. Rezultate bune au obți-

nut în această direcție colecti
viștii din Ardud care, folosind 
judicios combinele la recoltat și 
treierat, aii reușit să execute a- 
eeastă lucrare pe mai mult de 
800 de hectare din cele 975 cul
tivate cu grîu, secară și orz. în 
gospodăriile colectivi 
la, Mădăraș. Dobolț, 
altele treierișul se 
sfîrșit. Orga nizați în 
echipe Ia seceriș și 
leciiviștii de aici au 
schimburi, folosind 
bună de lucru.

Concomitent cu tr 
multe gospodării ct 
transportă griul direct la bazele 
de recepție, achitîndu-se Ia timp 
obligațiile contractuale fața de 
stat, plata muncilor S.M.T.

Sînt însă G.A.C. unde decala
jul între seceriș și treieriș este 
foarte mare. La gospodăria co
lectiva din Doha, de pildă, da
torită insuficientei preocupări 
față de aceaBta importantă ac
țiune, pînă acum cîteva zile nu 
«e transportase nici un Bnop de 
pe rîmp ]a arii, iar hatoza se mai 
odihnea încă în curtea gospodă
riei.

cu

e din Micu-
, Beltiug și
apropie de

i brigăzi ••
treieriș. cu«

li lucrat ni
fiecare oră

reierișul, în
mlective se

La Porumbeștî și Hainim, 
deși sînt forțe suficiente, la sfîr— 
șitul săptămînii trecute, cînd sc 
începuse intens secerișul, nu lu
cra la arie decît cite o echipă de 
colectiviști. Ori cit de operativi 
ar fi colectiviștii din aceste c- 
chipe, nu pot da același randa
ment ca în căzu] în care munca

Raidul nostru 
în raionul 
Satu Mare

ar fi fost organizata în două 
schimburi. Există posibilități 
(brațe de munca, atelaje) ca cel 
puțin acum să se ia această mă
sură impusă de timpul înaintat și 
de apropierea acțiuni care
cere mari desfășurări de forțe 
și nu îngăduie amînare — însi
lozarea porumbului. O situație a- 
semănătoare există și în gospodă
riile colective din Odoreu, Do- 
rolț unde, în plus, lucrul la arii 
începe tîrziu.

Paralel cil secerișul, trebuie 
mnlt intensificat ritmul arăturilor 
adinei de vara care, pînă acum, 
au fost efectuate pe numai 22 Ia 
sută din suprafața planificată. 
Importanța [or este bine cnnoi 
cută din experiența proprie de 
anul acesta a unor gospodării co
lective din raion. Acolo unde 
griul a fost îusămîuțat într-o a- 
rătură proaspătă de toamuă, re
coltele sînt simțitor mai miei 
decît cele realizate în condițiile 
respectării recomandărilor agro
tehnicii cu privire |a această 
lucrare. Timpul călduros favori
zează pierdea prin evaporare a 
unor importante cantități de apă, 
fapt care va influența negativ 
producția anului viilor. Exista 
acum, după terminarea treierișu- 
Ini, un număr suficient de trac
toare care, folosite rațional, pot 
realiza viteza zilnică de lucru 
planificată la arături. Este bine 
ca, în acest scop, să se organi
zeze schimbu] doi Ia cit mai mul
te tractoare. Totodată, pentrn ur
gentarea ritmului la arături se 
impune transportul mai operativ 
a] snopilor de pe miriști Ia arii

lî —

in.

și evacnarea paielor rezultate de 
la combine.

La toate acestea, organizațiile 
de bază U.T.M. pot aduce o im
portanta contribuție prin mobi
lizarea, in momentul actual, « 
tuturor tinerilor colectiviști la 
muncă in G.A.C. ți prin îndru
marea lor în sectoarele nade se 
cer mai multe forțe, mai naullă 
urgență: la încărcatul «î trans
portul snopilor, la cladilul șire
lor. |a batoze. Printr-o muncă 
politică concretă. vie, să li se 
lămurească tinerilor că recolta 
gata pregătită trebuie să ajunsă 
la timp și fără pierderi la bazele 
de recepții și în magaziile colecti
vei ți că totodată este necesar să 
se pregătească încă de acum con
diții corespunzătoare pentru pro
ducțiile anului viitor. In fe|u| □- 
cesta va spori contribuția tineri
lor colectiviști la scurtarea timpu
lui de efectuare a tuturor lucră
rilor din actuala campanie agri
colă.

V. MOINE AGU 
coretpondentul „Sctnteii 

tineretului” pentru 
regiunea Maramureț

articiparea la munca patriotică a devenit o fru
moasă tradiție a tineretului din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Folosind experiența acumulată în mobilizarea 
tineretului la acțiunile de muncă patriotică și 
ținind seama de sarcinile stabilite de organele 
de partid și de stat din regiune, în anul 1963 co

mitetul regional U-T.M. și-a propus să realizeze O seamă de 
obiective importante.

Prin acțiunile pe care le vor întreprinde prin muncă pa
triotică, tinerii s-au angajat să realizeze economii de 10 mi
lioane lei din care, pînă in prezent, au și realizat 7 milioa
ne lei.

Comitetul regional U.T.M., sub conducerea comitetului re
gional de partid, a luat măsuri politico-organizatorice, me
nite să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite. Toate or
ganizațiile de bază U.T.M. din întreprinderi, sate, și școli, au 
dezbătut în adunările generale participarea tineretului la ac
țiuni de muncă patriotică, stabilindu-și angajamente con
crete în acest sens.

La aceste adunări ale organizațiilor U.T.M. au participat 
membri ai biroului și activiști ai comitetului regional U.T.M., 
ai comitetelor raionale și orășenești, ajutînd la stabilirea 
unor angajamente concrete si la dezbaterea temeinică a sar
cinilor ce revin organizațiilor U.T.M.

Pentru înfăptuirea principalelor obiective au fost organi
zate acțiuni de masa la care au participat zeci de mii de 
tineri. In perioada primăverii, de pildă, s-au organizat ase
menea acțiuni pentru curățirea pășunilor, împăduriri, tera- 
sări, plantarea de pomi fructiferi, acțiuni pentru înfrumuse
țarea orașelor și satelor. De pildă, luna aprilie a fost 
declarată „luna participării tineretului la curățirea pășuni
lor și a amenajării bazelor sportive”. Pentru ca lucrările să 
fie bine coordonate și la ele să participe un mare număr de 
tineri, comitetele raionale și orășenești U.T.M., în colaborare 
cu organele locale de stat, au întocmit planuri de acțiune 
care cuprindeau obiectivele, lucrările și numărul tinerilor 
care urmau să participe.

Acțiunile de muncă patriotică au fost mai bine organizate 
în raioanele Odorhei, Reghin, Toplița și în orașul Tg. Mureș. 
De pildă, în raionul Odorhei, într-o singură duminică au 
participat peste 8 000 de tineri la curățirea pășunilor. Mii de 
tineri din raioanele Reghin și Toplița au plecat cu trenul fo
restier în Munții Gurghiului și în Munții Călimanî, partici- 
pînd la acțiunile de împăduriri. In raioanele Odorhei și Re
ghin, organizațiile U.T.M. au îmbinat acțiunile de muncă 
patriotică cu manifestări cultural-sportive. După orele de 
muncă, tinerii au învățat cîntece, au participat la competiții 
sportive, jocuri distractive, excursii etc.

In Tg. Mureș au fost organizate zile ale înfrumusețării 
orașului, tinerii participînd la amenajarea parcurilor, între
ținerea spațiilor verzi, repararea drumurilor, terenurile spor
tive etc.

Acțiuni importante au fost întreprinse pentru întreținerea 
și curățirea pășunilor, redarea de noi suprafețe pășunatului 
prin defrișări, îngrășarea șj supraînsămînțarea pășunilor care 
au contribuit la sporirea producției de masă verde. In pri
mele șase luni ale acestui an s-au curățat șiA întreținut prin 
muncă patriotică 29 000 hectare pășuni și finețe. Rezultate 
mai importante au obținut tinerii din raionul Luduș, care au 
curățat 8 300 hectare, iar cei din raionul Reghin 7 500 hectare.

Comitetul regional U.T.M. a organizat în această vară 12 
tabere Cu durată de două săptămîni în Munții Ciucului și 
Harghitei, unde peste 2 000 de elevi participă la lucrările de 
defrișări de arborete de ne pășunile alpine.

Ca și în alți ani, tinerii au participat la acțiuni patriotice 
pentru construirea adăposturilor de animale. Pînă în pre
zent, tinerii din regiunea noastră au participat la ridicarea a 
485 construcții (grajduri, saivane, magazii de cereale, pivnițe 
pentru cartofi etc.), efectuînd peste 100 000 ore de munca 
patriotică la lucrări ca : săpatul fundațiilor, transportarea 
materialelor de construcție etc. De pildă, tinerii din comuna 
Miheș — raionul Luduș, au recoltat 300 snopi de trestie pen
tru acoperișul saivanelor șî au contribuit la săparea funda
țiilor. la transportarea pietrișului si a materialului lemnos. 
La G.A.C. Frumoasa, raionul Miercurea Ciuc, tinerii colecti
viști au transportat materiale Ia adăposturile construite re
cent. Trebuie să arătăm însă că participarea tineretului la 
construirea adăposturilor pentru animale 
făcătoare, dacă ținem seama că în acest

este încă nesatis- 
an în gospodăriile

KIRALY CAROL 
prim-secretar al Comitetului regional 

Mureș-Autonomă Maghiară
U.T.M., regiunea

(Continuare în pag. a ITI-a)



Cum s-au pregătit școlile

Fofo: S. VIOREL

1963 — 
început 
atunci 
cîteva 

Dar

cu 
ti- 

în- 
pe

din raionul Buzău ?

mari pavi- 
stațiuni de

BĂIUȚ"

PE LA NOI,

SE APROPIE DESCHIDEREA
NOULUI AN ȘCOLAR

nul școlar 
1964 nu a 
încă. Pînă 
mai sînt 
săptămîni.
pentru ca elevii — 
la 15 septembrie 

cînd vor veni Ia școală — să 
găsească totul gata, să se 
bucure din plin, se fac din 
vreme pregătiri intense.

Buni gospodari
Sînt în raionul Buzău peste 

70 de școli în care a fost ter
minată curățenia, s-au făcut 
reparații curente, s-a recondi
ționat mobilierul. în comunele 
Costesti. Chilii, Stîlpu etc. toa
te pregătirile sînt demult 
gata. Cadrele didactice, părin
ții au „pus umărul*  la treabă 
si. alături de meșteri, au gră
bit curățenia și reparațiile. Pe 
plan local, cu sprijinul sfa
turilor -populare si al gospodă
riilor colective, s-au luat mă
suri pentru reconditionarea 
mobilierului. Cu asemenea 
realizări se pot mîndri multe 
scoli din raion.

Tovarășul Gheorghe Jinga, 
șeful secției de învățămint a 
sfatului popular raional ne 
spune că cele mai mult școli 
sînt încă de pe acum gata să-și 
primească elevii. Laboratoarele 
au fost înzestrate cu materia
le didactice noi ; hărți, mulaje, 
aparate ; întreaga cantitate de 
combustibil prevăzută pentru 
noul an școlar a fost nrocuratâ 
si depozitată. Numeroase scoli 
au primit în dotație mobilier 
nou : dulapuri pentru material 
didactic, catedre, bănci etc.

Cum lînt respectata 
contractele l

Pentru a asigura o solidă 
bază materială procesului de 
învătămînt în toate școlile.

♦

Manualele 
pentru anul 
1963-1964

Pentru anal școlar 1983—1964. 
Mttafâ i p^ațeqiEâ •
tipărit 564 titl-ri de ir«i-?ăie des- 
linaie școlilor de generali
li școlilor p.'«aa*«<MMlc  n :e'r. 
în peste 22 Of® ex^”r’*:e  
1 200.000 exoh—.? - 
cit in anul t.r
clasele 1—Vll ae ■ r ji 
zi le fi AAbmm aratua
17.600.00C cirli îcoJîie.

Au fost râabarata m 
de fizici, chimia, limb 
geografie limba franceză, genui
ni. și engleză, pentru clasa a VII-a 
a școlilor de 8 ani. Pentru învă- 
țăminlul profesional și tehnic ■-<□ 
editat 107 titluri, din care peste 
100 au fost întocmită din nou iaa 
mult revizuite.

O parte din manualele difuzate 
în acest an au fost îmbunătățite : 
au fost incluse capitole, teme ți 
lecții noi, iar textele oreu accesi
bile au fost simplificate, ținîndu ia 
seama de particularitățile de vîrstă 
ale elevilor. S-au selecționat cu 
grijă problemele și exercițiile in
cluse In manuale.

Prezentarea artistică și grafică 
s-a îmbunătățit și ea. Manualul 
de zooloqie pentru clasa a IV-a a 
fost tipărit în șase culori, biologia 
pentru clasa a Xl-a în pariu culori 
etc. Circa 9.000.000 manuale slat 
îmbrăcate în vinilin sau legate în 
pînză.

De asemenea, editura acordă o 
mare atenție tipăririi și litografie- 
rii manualelor si cursurilor nece
sare ștudenților. S-au tipărit sau 
sînt tn curs dg editare circa 200 
titluri, aproape toate lucrările ori
ginale, In pasta 300.000 examplara.

La ștrandul din Cluj

Foto V. HOSSU

aflam în sala fes-
■ ți t a a Uzinelor

„Electromagnetica”. 
Dansam împreună cu 

l' j zeci de tineri invi-
■ I tați după orele de

muncă la o serată 
distractivă. Cind, deodată, poto
lind cu un gest orchestre, un 
tinăr înălțat pe estradă s-a adre
sat perechilor de dansatori.

— Tovarăși, urmează un joc 
distractiv intitulat .* „Operele 
caută autorii”... Vă rugim si ta 
procurați da la taverișele de 
pa culoar insigne pa care tint 
trecuta titlurile cărților sau auto
rul lor. La dansul următor nu csr 
fi admiși să danseze — spusa el 
mai in glumă, mai în serios — 
decît fetele fi băieții care eu 
recunoscut cărui autor îi aparține 
titlul cărții da pe insignă.

Peste cîteva clipe s-a iscat o 
adevărată șarjă de exclamații da 
hohote de tis, discuții ...încet, în
cet perechile s-au găsit și la pri
mul acord al valsului aproape 
toți cei din sală au început >ă 
danseze.

Jocul acesta cu un caracter dis
tractiv, e adevărat, ascunde fmâ 
multe semnificații fi mergind pe 
firul ideii de a-1 organiza om 
ajuna la unele constatări care 
fac tocmai obiectul acestui re
portaj. Am aflat că cei peste 
500 de deținători ai insignei 
„Prietenii cărții" sînt animatorii 
unor acțiuni și activități foarte 
interesante de popularizare a 
cărții in uzină. La „Electromag
netica" aproape că nu trece o 
săptămînă fără să se organizeze 
cîteva seri literare, recen
zii, conferințe pe teme de isto
rie sau critică literara, în
tâlniri cu scriitorii. Ca urmare a 

secția de învățămînt a sfatului 
Dopular raional a încheiat — 
din vreme — contracte cu nu
meroase întreprinderi si orga
nizații : cu I.C.R. și U.R.C.C.- 
Buzău — Dentru aproviziona
rea magazinelor și cooperati
velor sătești cu rechizite si u~ 
niforme școlare : cu întreprin
derea de material didactic dm 
București; cu cîteva întreprin
deri industriale locale din re
giune — pentru confecționarea 
mobilierului nou, necesar unor 
jcoli; cu E.D.P. București pen
tru manualele școlare. Cele 
mai multe contracte au fost 
respectate. Uniformele și re
chizitele școlare se găsesc in 
cantități suficiente (I.C.R.-BU- 
zău a luat masuri — deși con
tractul nu prevede — ca două 
magazine sătești, din comunele 
Beceni si Pogoane, să amena
jeze raioane pentru desfacerea 
uniformelor școlare. Si tot în 
aceste comune, I.C.R.-Buzău a 
amenajat standuri pentru pre
zentarea manualelor școlare 
pentru cursul mediu șî a nou
tăților din domeniul materia
lelor didactice). E.D.P. Bucu
rești a trimis aproape toate 
manualele școlare (sînt promi
siuni ca Dină la 15 septembrie 
lista să fie completată) — at!t 
pentru elevii din școlile d« 8 
ani. cît si Dentru cei din cursul 
mediu.

Dar... nu toate contractele au 
fo«t respectate. întreprinderea 
de materiala didactice din 
București, de nildă, trebuia să 
trimită centru raionul Buzău 
materiale didactice în valoare 
de M 000 lei- Pînă în orezent. 
Insă, au fo«t orimite materiale 
numai în valoare de 26 300 lei. 
De asemenea, întreprinderea 
„Teleajenul*  din Vălenii de 
Munte si Școala de meserii din 
Rm -Sârat (unde au fost co
mandate bănci și catedre) în- 
tirzie nejustificat executarea 
comenzilor. Pini la 15 septem
brie mai sînt cîteva săptămint 
Cei care au tărăgănat îndepli
nirea obligațiilor contractuale 
trebuie să respecte contractele 
încheiate. Deschiderea anului 
școlar nu așteaptă.

ADRIAN VASILESCL

independentă și a-si 
>'.eie&il pentru mun-

{Agarpresl

gu- 
sluden- 
de stu- 
aluden-

Rimnicu-Sărat, 
și conuri de

activității Iar însuflețite suta da 
tineri au nenumărate fișa La bi
blioteca sindicali sau la cele 16 
biblioteci volante care sa gătesc 
în secțiile uzinei. Pentru a fi 
mat bina înțeleși în oglindirea a- 
cestui fenomen de masa cere a 
cuprins uzina, da a fi mereu Ia 
curent eu literatura, cam trece 
în reunită cîteva acțiuni organi
zata de comitetul L'.T.M al 
uzinei împreuna cu membri ai 
comisiei concursului „Iubiți car
tea".

Zilnic aproape, într-una din 
secții ara loc o recenzia a unei 
cărți nou apărute sau a unor 
opera literare clasice a căror cu
noaștere da către tineri cori

Drumurile cărții
recenzia 

, Stelian 
prezentat 

,Stelele nu apun". In 
Lunganu 

muncitorilor

trihuie la îmbogățirea universului 
lor de glndire. Intr-a după amia
ză, la terminarea schimbului, 
muncitorii din secția telefonia — 
de exemplu, au audiat 
colegului lor de muncă, 
Chitulescu, care le-a j 
romanuț 
altă hala tov. inginer 
Ayral le-a vorbit 
despre frații Erșov ai lui Koce- 
tov, iar la ajustaj tinerii din sec
ție au făcut cunoștință ctl 
„Fuga" de Aurel Mihale sau cu 
„Povestea unui om adevărat*'  de 
Polevoi. Recenziile au fost însă 
urmate de dezbateri foarte inte
resante. Observați că romanele 
notate mai sus ating, în majori
tatea cazurilor, probleme de 
etică, de viață, că multe din ele 

fi scris 
intrare, trecă

torii de pe stradă 
ar crede- că aici e 
un parc. Copaci 
băl rin î, alei 
umbră deasă, 

neri și tinere plimbîndu-se 
coace și încolo sau stind 
cile o bancă. Așa arată curtea 
Institutului agronomic „Dr. Pe
tru Grota" din Cluj. Printre 
crengile copacilor se zăresc in 
iată și la dreapta clădirile in
stitutului ca niște 
iioane ale unei 
odihnă. Dincolo de aceste clă
diri, care adăpostesc sălile de 
cura, de seminarii, laboratoare
le, se întind cimpurile experi
mentale, serele.

Adesea, pe alei Intîlnim și 
numeroși elevi de școală me
die, care, năzuind să devină in
gineri agronomi sau medici ve
terinari, ne vizitează pentru 
a-șt cunoaște viitorul loc de 
studiu. Pentru acești elevi și 
pentru alții mai de departe 
scriu rindurile acestea.

Înființai cu aproape 100 de 
Gni în urmă, Institutul agrono
mic „Dr. Petru Groza" din 
Clrj a acumulat o vastă expe
riență in făurirea de ingineri 
agrona—: Institutul are sarcina 
de răspundere de a pregăti ge
neralii de specialiști pentru 
agricultura naaîtră socialistă, 
îndrăgostiți de profesiunea lor, 
care sâ muncească in gospodă
riile In care vor fi repartizat! 
cu pasiune pentru practicarea

au In centrul acțiunii figuri de 
oameni ai zilelor noastre, comu
niști adevirați: pilde vii, emo
ționante pentru tinerii din uzină. 
Și, nu rareori, pornind de la dis
cuțiile pe marginea operelor li
terare, s-a ajuns la dezbaterea 
unor probleme de viață pe care 
le punea munca fi activitatea în 
comun a muncitorilor. De men
ționat că niciodată nu s-a pornit 
la aceste acțiuni fără ca în prea
labil opera care constituia obiec
tul recenziei si nu fi fost citită 
de cel puțin 10 muncitori din 
secție, care să poată lua cuvintui 
la discuții.

In dorința lor de a cunoaște cit 
■nai multe despre viața literară ți 

pentru a pătrunde mai adine £n 
esența personajelor unui roman, 
muncitorii au invitat in mijlocul 
lor pe autorii cărților respective. 
Așa a avut loc intîlnirea dintre 
cei de la „Electromagnetica’ fi 
scriitorul Aurel Mihale — auto
rul romanelor „Nopți înfrigu
rate" și „Fuga". Tinerii i-au pus 
multe întrebări interesante auto
rului, despre procesul de creație, 
despre munca de documentare și 
elaborare a romanului „Fuga", 
despre realitate și ficțiune în re
darea evenimentelor și a persona
jelor etc. De la această discuție 
— spun tovarășii din uzină — au 
ieșit și muncitorii și autorul en
tuziasmați : muncitorii îmbogățiți 
cu cunoașterea experienței litera
re a unui scriitor, iar autorul cu 

unei agriculturi științifice. Mii 
de absolvenți care au părăsit 
institutul se găsesc astăzi înro
lați în frontul celor care prin 
strădania lor contribuie la în- 
Dorirea agriculturii patriei 
noastre.

Din anul trecut, în institutul 
nostru a luat ființă și o Facul
tate de medicină veterinară, 
căreia i s-au creat condiții 
bune pentru desfășurarea acti
vității.

INSTITUTUL AGRONOMIC
„DR. PETRU GROTA ii

DIN CLUJ
Institutul agronomic din Cluj 
cunoscut o vertiginoasă dez- 

regimului de
a 
voi ta re în anii 
democrație populară.

Pentru înzestrarea institutu
lui cu mijloacele necesare des
fășurării unui învățăr înt pe 
baze moderne, se al»” # 
care e*  fonduri insert -r'c 
Aparatura de uU!r si
modem, Go.^sle/e de 
productivitate, ie'wia did: 
experimentă et~ dau 
iitatea studenților sd ;ani»e 
armonios cunoașterea teom J

unele mgestu menita tă-i îmbu
nătățească și mai mult romanul.

Aceasta nu a Iost unica 
întilnire organizată cu scriitorii. 
Interesantă și utilă a fost întilni- 
rea tineretului din uzină cu ti
nerii poeți Ghearghe Tomozei, 

Constanța Butea fi Adrian. Pău- 
nescu, precum și cu prozatorul 
Ion Grecea, și unde cei invitați au 
citit din ultimele lor creații, iar 
muncitori, la discuții, au supus 
unei dezbateri tovărășești, con
structive, volumele lor de versuri 
fi proză.

Serile literare sînt însă, parcă, 
forma de popularizare a fenome
nului literar cea mai apreciată și 
mai gustată de muncitori. Seara

de poezie închinată lui Eminescu, 
unde tinerii au citit in fața tova
rășilor de muncă versuri din 
operele marelui poet, a avut un 
asemenea răsunet inlr-uua din 
secții, incit ea a fost organizată 
și la nivelul uzinei. Serile literare 
închinate poeziei contemporane 
unde tot muncitorii au citit poezii 
de Arghezi, Mihai Beniltr, M. 
Banuș, AL Andrițoiu, Niculae 
Sloian, Gheorghe Tomozei au 
cunoscut același entuziast suc
ces. Demna de laudă a fost ini
țiativa organizării unei seri lite
rare împreună cu studenții de la 
filologie din București, care au 
prezentat un recital de 
antirăzboinică, sau 
unei conferințe pe 
de eroi în proza contemporană’

poezie 
organizarea 

, Figuri 

cu practica. In curînd se va în
cepe construirea unor noi clă
diri menite sâ contribuie la 
lărgirea spațiului didactic.

Procesul de învățămint din 
institutul nostiu este în așa fel 
organizat incit o dată cu pre
gătirea teoretică generală, vii
torii ingineri și medici veteri
nari să se poată și specializa. 
In cadrul invățămintului, stu
denții frecventează cursurile și 
seminariile, execută lucrări 

practice pe teren sau In labo
rator, întocmesc proiecte la 
unele discipline de specialitate. 
Fi primesc un ajutor substan
tial din partea cadrelor didac
tice prin orete de consultații și 
prin alie metode. Pentru o or- 
jf-^-icâ legătură cu producția, în 
*> cesul de învățămint se in- 
c'iăde șj practica. In primii ani. 
aceasta se desfășoară pe grupe 

tfudenți în mari unități a- 
dr ^ale. iar în ultima parte a 
its^ăitlor se face in mod indi- 
vuiuai in unități fruntașe.

Per. tru a se deprinde cu cer- 
îî-area

alta

riWf fMMVCflMK» ■■OBfâsAi *e  
... « *T  r i- ’O ------

cwyaifw Misire
- -e ar:udi;« completează pre
gătirea studenților institutului 
nostru.

Prin grija partidului 
vernului au fost create 
țflor condiții deosebite 
dia gi trai. Majoritatea

Cadre pentru agricultură
Zilele acestea au plecat apr» 

gospodăriile agricole colective 
•i de stat din țară, un număr 
de 47 maiștri, absolvenți ai 
centrului școlar agricol Rîm- 
nicu-Sărat Dintre aceștia 22 
sfint maiștri agronomi, iar 25 
maiștri zootehniști. Durata 
cursurilor a fost de 3 ani.

In afară de aceștia — tn 
perioada anilor 1958—1982 — 
au mai absolvit cursurile aces
tui centru școlar agricol un 
număr de 220 maiștri agro
nomi si zootehniști.

Tot în cadrul centrului șco
lar agricol 
funcționează 
scurtă durată pentru colecti
viști.

Numai în anul 1963 au fost 
școlarizați in specialitățile bri. 
gadieri-zootehniștl și socoti- 

fi „Viața fi activitatea lui Mihail 
Eminescu”, urmate de exemplifi
cări și de pasionante discuții.

Dar cu acestea nu am epuizat 
toate căile de pătrundere a cărții 
in uzină, căi pe care, în cea mai 
mare parte, le mijlocesc neobo
siți deținători ai insignei da prie
teni ai cărții... Stația de amplifi
care din colectivul căruia jac 
parte Sirbu Constanța, Vechiu Ni
culae, Suciu Niculae, Mihăila 
Aurel, Slovacer Noldi, Popa Cor
nel și alții, prezintă la fiecare 
sfirșit de săptămînă o vitrină li
terară vorbită, unde sînt recen
zate și prezentate ultimele nou
tăți literare. Tot purtătorii insig
nei, prietenii adet arați ai cărții, 
sînt aceia care difuzează cartea 
prin bibliotecile volante ți orga
nizează vitrinele cu noutăți.

Iată numai citeca acțiuni me
nite să trezească tot mai mult in
teresul pentru literatură în mij
locul muncitorilor. Ele sînt mult 
mai numeroase. Le-am spicuit 
doar pe acelea care, în esență, 
oglindesc fenomenul general de 
popularizare a cărții la „Electro
magnetica" ca rod al activității 
neîntrerupte a purtătorilor insig
nei „Iubiți cartea”, sprijiniți în
totdeauna cu entuziasm de comi
tetul U.T.M. fi de organizația 
sindicală.

Iată ce lucruri interesante am 
putut afla, pornind de la acest 
interesant joc, organizat de tine
rii din uzină și intitulat „Ope
rele iși caută autorii".

Intr-o uzină unde cartea e la 
indemina tuturor tinerilor un ast
fel de joc, pe lingă caracterul 
distractiv a fost și o lapidară 
verificare a cunoștințelor de li
teratură ale celor prezenți.

ADRIAN DOHOTARU 

ților noștri sînt bursieri. Locu
ind în cămine noi, confortabile, 
ei au, totodată, la dispoziție o 
bibliotecă bogat înzestrată și 
numeroase săli de lectură, se 
bucură de asistență medicală 
gratuita, iar cei care s-au evi
dențiat în muncă sini trimiși 
în timpul vacanțelor in tabere 
de odihnă, în stațiuni balneo
climaterice. In timpul liber, stu
denții au posibilitatea de a 
fășura o bogată activitate 
turală și sportivă.

Perspective deosebit de 
moașe se deschid pentru tinerii 
specialiști care absolvă institu
tul. Inginerii agronomi sînt che
mați să asigure organizajea și 
desfășurarea procesului de pro
ducție în agricultură pe baze 
științifice, sâ conducă efectiv 
unitățile de producție, sâ pro
moveze tehnica nouâ, sâ lucre
ze în instituții de cercetări sau 
de Învățămint. Medicul veteri
nar se profilează ca specialist 
privind creșterea, selecția și 
alimentația animalelor domesti
ce, precum și pentru apărarea 
sănătății lor. La locul de pro
ducție, ei sînt întîmpinați cu 
deosebită dragoste și încredere 
de muncitorii din unitățile agri
cole socialiste de stat sau de 
masele de țărani colectiviști, 
în mijlocul naturii și în luptă 
cu ea, cadrele de specialiști în 
agricultură sin! chemate sd ho
tărască soarta producției agri
cole.

Acesta este cimpul de activi
tate al inginerilor agronomi și 
a! medicilor veterinari. Cîmp 
vast cu sarcini dimensionate 
de vremurile pe care le trăim. 
Aceste sarcini atrag tinerelul 
studios, pentru c^re a devs^.it o 
jr=42»i? cr:en:--ea spre 

ec - te^e în c--- 
v.'xfuFiea teore^'rci 

pleiesc indisolubil cu procesul, 
de producție al bunurilor ma
teriale.

Institutul agronomic „Dr. Pe
tru Groza" din Cluj își așteap
tă cu porțile deschise noii sîu- 
denji.

IOAN PUIA 
prorector

tori-contabili un număr de 139 
colectiviști din cadrul gospo
dăriilor agricole colective din 
regiunea Ploiești.

ALEXANDRU MACOVEI 
corespondent voluntar

La Fayette — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9 ; 
11,30; 14; 16,30; 10; 21,15).
Gangsteri și filantropi : ru
lează la cinematografele Re
publica (10; 12; 15; 17; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Fortăreață pe Rin 
— cinemascop : rulează la ci
nematografele Magheru 
12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai 
12,15; 15,30; 18; 20,30),
Doja (10; 12; 15; 17; 19;
Tu ești minunată : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), V. Roaită (10; 
12), Gradina 13 septembrie 
(20,15). Viață fără chitară : ru
lează la cinematografele I. C.

(10; 
(10; 
Gh.
21).

Foto : AGERPRES

In tabăra de la Bran peste 500 pionieri petrec o parte 
vacantă. Vizita la castel, jocurile organizate fn frumoasele po
ieni din împrejurimi, clntecele, iac de neuitat fiecare zi de 

tabără

desculți, / 
crește pînă-n

deplorabilă a 
viața de chin ți

de ]a Băiuț, 
din bazinul minier 
al Băii Muri, au o 
vechime de secole. 
Secole la rind mi
nerii an scormonit 
trudnic măruntaiele 

pămîntului cu săpăligi. Minereul 
îi cărau minerii, în spate, cu co- 
vețîle. Galerii ți puțuri nearmate 
ori căptușite cu te miri ce stin
ghie de hrad. Documentele au 
lăsat o statistică «umbră : durata 
medie de virată a minerilor era 
30—35 de ani.

Țăranii din satele lăpușene ve
neau totuși la muncă ; 
n-aveau încotro, n-o sco
teau la capăt cu „agricul- 
tura“ palmei de pămint.
Nici așa, dar nici altmin
teri. Liniau minerii: „Pă 
la noi, pă la Băiuț / Mi
nerii umblă 
Foamea 
grinzi".

Starea 
minelor, 
mizerie a muncitorilor mi
neri au alimentat o re
voltă permanentă, mocni
tă uneori, deseori izbucni
tă ca flacăra deasupra mi
nei. Au rămas eîntcce mi
nerești iscate atunci. Por
tul popular este cutremu
rat de e revolta aprigă. 
api’tTofa «curatoare |i|nmd

■!irmatuinaa-l pe
toată tufe Firă soar a fi

/ X ă scot aur blestemat ■ 
Fă vă faceți voi palat, j Mie-mi 
dați un zlot pe lună / Și ziceți 
că-i plată buna. / Fi-v-ar neamu 
blestemat '/. cu zlotu ce mi-ați 
datu. In alt cântec blestemul este 
aruncat cu mînie : „Cine-a făcut 
f-asta lege / Fi-i-ar ziiela betege”. 
Cîntece de revoltă, cîntece apri
ge. Sau păstrat în arhiva orali 
ori aerisi ■ liricii noastre popu
lare. Oamenii le știu și le pre
țuiesc, le-an fost tovarăși credin
cioși în ani grei, ani de luptă. 
Dar nu Ie mai cîntă. Le zic, adi
că îți amintesc de ele, ca de do
cumente pe care nu le poți zvîrli, 
dar totuși documente, istorie.

Frimu (10; 12; 14; 16; 18; 20 
— gradină 20.30). V. Roaită 
(16; 18; 20 — grădină 20,30).
Elena din Troia — cinema
scop : rulează la cinematogra
fele Elena Pavel (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30 — grădină 22). 
Alex. Sahia (8; 10; 12,30; 15; 
17,30; 20 — grădină 20,30), 23 
August (10,15; 12,30; 15; 17,30; 
20). Ștefan cel Mare (9,15; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Grădina cinematografului T. 
Vladimirescu (22,45), Patinoa
rul 23 August (20.30) Nopțile 
Cabinei: Tineretului (10; 12; 
14). Concertul mult visat: Ti
neretului (16; 18,15; 20,30).
Doctor în filozofie : Victoria

pus, ) La 
Că mine-

păstrează

De cîntat, se cîntă «Ițele — 
cîntece de bucurie, cîntecele mi
nerului de azi, pline de soare, 
de lumină : „Și-apoi verde de-a- 
lunaș / Bădița-i miner fruntaș 1 
Șt lucră cu drag în mină / Ca să 
scoată la Lumină ! Aurul și bogă
ția / Să înflorească bucuria j Ș» 
aă crească an de an / Al țării 
mîndru colan j Bădița-i miner cu 
fală, ! Uirîu (vestea) i t-o dus 
în țară, j Șt cînd la mine-o ajuns 
i Drept la inimă l-nm 
inimă r.a pe-un steag j 
ml meu mi-i drag".

Uneori, cîntecul nou
în versuri de început stări 
apuse, obiceiuri vechi, co
respunzătoare condițiilor 
de viață de atunci. Anti
teza, procedeu des folosit 
în poezia populară, pune 
în evidență frumusețea 
epocii noi, socialiste :

„Fata mamii nu grăbi / 
Soață de miner nu-i fi. ! 
Mineritu-i cu năcaz / Și 
cu lacrimi pe obraz. /
Tati-to a minerit / $*  d? 
tînăr l-am jelit / Că-n 
futtdu băii s-o stins ! Vil- 
va băii l-o cuprins j Și in 
Irit, l-n îngropat. 1 su
flarea i-n luat. / — Mama, 
eu m-oi mărita ‘ sof. 
m:nor mi-oi lua. j Spusu- 
mi-a bădița spus / Vilva 

_ f Șt cu lanțuri o
5» sub stind o îr.gra-

Sâ nu iasă ni-iodală. / 
pe talerii Strălucesc 
făclii, f Stele, ca ia noi 
/ întunericul nu-l lasă / 
să ți-o frăminte / Ochii 

j Ș-apoi au

băilor c-o prins /
ÎHrinf-o 
pal-o

acolo 
mindre 
în casă 
Inima 
să ți-i înspăimînte. / ....
perforatoare / Și mașini încărcă
toare / De ți-i tot mai mare, 
dragul '} Sfi calei minii noastre 
pragul. ! Eu mamă m-oi mărita / 
Șt soț miner mi-oi lua“.

Aceste cîntece, și altele, le aud 
■ zi la Băinț, la Strîmbu, la Pa*  
iana Betizii. Le 
și le prețuiesc 
tea lor, pentru 
chiot în fiecare

ascnlt ți le acriu 
pentrn aineerita- 
bururia ce dă 

vers.

NISTORCHIRA
membru al cercului literar 
„G. Coșbuc" din Tg. Lăpuș

(10; 12.15; 14,30; 16,30, 13,30:
20,30), C. David (16; 18,15;
20,30), Moților (15; 17; 19 —
grădină 20,30). N-a fost în za
dar : Central (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). Podul rupt — 
cinemascop: Lumina (rulează 
în. continuare de ia orele 10 
la orele 14 ; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (10; 12; 15; 17; 19;
21). Program special pentru 
copii: 13 Septembrie (10). O 
moștenire cu bucluc : 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), înfrățirea întră 
popoare (16; 18,15; 20,30). Fio- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Pro
gram de filme documentare: 
rulează în continuare de la 
orele 10 la orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. Cum- 
pără-ți un balon : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki 
(11; 16,15; 18,30; 20,45). Estra
da, estrada t Giulești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20.45), 30 De
cembrie (16; 18; 20). Pe urmele 
bandei: Cultural (11; 16; 18;
20). Tăunul: ruilează la cine
matograful Alex. Popov în 
continuare de la orele 9,30 Ia 
orele 21. ~
(16; 18,15; — 
O perlă de 
(10; 12;
(15; 18,15; 
Giulești (20,30). 
rulează la cinematograful 
Bacovia 
prietenă a tatii : Unirea 
15; 17; 19; — grădină 20,30). 
Mărul discordiei: rulează Ia 
cinematografele T. Vladimire- 
scu (16; 18; 20), 16 Februarie 
(16; 18; 20). Legea e lege î 
Munca (15; 17; 19; 21).

Camelia : 8 Martie 
grădină 20,30). 

mamă • Grivița 
16; 18; 20), Flacăra 

20,30), Stadionul 
Mamelucul : 

G. 
(16; 18; 20). Noua

' ' dl;

Sucul pammtului și târla 
soarelui au rotunjit laolaltă 
pepenii. Au miezul ca focul 
de roșu. Ori, ca buzele Iul 
Viorel lordache; sîmburfi, 
oricum, sînt negri ca ochii 

Iui. Poftă bună, Viorele 1



Succese 
ale siderurgiștilor 

reșițeni
Siderurgiștii reșițeni au ob

ținut noi succese în sporirea 
producției de metal. Oțelăria 
Martin, de pildă, prin sporirea 
indicilor de utilizare a capaci
tății de producție a cuptoare
lor, a reușit să dea cu 6 ki
lograme oțel mai mult pe m p 
vatră-cuptor și zi calendaristi
că decît era planificat. In a- 
cest fel, oțelarii de la Combi
natul siderurgic Reșița au pro
dus în plus, față de planul pe 
luna iulie, 3 300 tone oțel. In 
același timp, laminatorii com
binatului au dat peste planul 
producției pe luna iulie mai 
mult de 1 000 tone laminate fi
nite.

Succese de seamă au obținut 
și furnaliștii. Măsurile tehnice 
aplicate pentru ridicarea tem
peraturii aerului insuflat în 
furnale, asigurarea unei bune 
funcționări a instalațiilor ter
mice au permis furnaliștilor 
reșițeni să elaboreze peste 
prevederile planului lunar 
3 600 tone fontă. (Agerpres)

Vedere din orașul Roman

fPORT ^PORT-fPORT
PE SCURT

laTurneul de baraj 
categoria Bpentru

t
Ciclism „Cupa campionilor europeni"

/

«

Corul Casei de cultură din Brdneștl, regiunea București

(Urmare din pag. 1)

- a •

8 august se 
meciul

Toi
desfășoară
Tractorul Brașov— 
Știința Galați, iar

duminică 11 au
gust: Tractorul Bra
șov—A.S.MD. Satu 
Mare. Echipa clasa
tă pe 
acest 
mine 
ria B 
lelalte două să acti
veze in cat. C.

(Agerpres)

primul loc în 
baraj va ră- 

tot în catego- 
urmind ea ce-

la baschet
„Cupa campioni

lor europeni* * la bas
chet (masculin) pe 
anul 1963 a fost 
ciștigaiă de echipa 
T.S.K.A. Moscova 
care a învins în cel 
de*a!  treilea meci cu 
99—80 (48—32) pe 
Reni 
cum 
două 
seră 

Duminică, pe sta
dionul Republicii se 
desfășoară primul 
meci al turneului 
de baraj pentru ră- 
mîuerea în cat. B a 
campionatului de 
fotbal. Cu începere 
de la ora 17.30 se 
vor intîlni echipele 
A.S.M.D. Satu Mare 
și Știința Galați.

• Intre 5 $1 8 
august se va des
fășura competiția 
de ciclism „Cam- 
Dionatul de mare 
fond al juniorilor11, 
care va reuni pe 
cei mai talenfați 
fondiști din în

treaga tară. Competiția mă
soară aproape 300 km îm- 
Dărțiți jn 4 etape. Prima e- 
tapă care va avea loc la 5 au
gust, se va disputa pe SOS. Plo
iești, varianta Buftea (60 km). 
A doua etapă măsoară 30 km 
contra-cronometrului și se 
va disputa De șos. Olteniței. 
Miercuri De Sos. Giurgiului se 
discută o Drobă ne 100 km, iar 
joi. ultima etapă, pe șos. Plo
iești de-a lungul a 80 km.

(Agerpres)

agricole colective se constru
iesc 1181 grajduri, saivane, 
maternități si alte obiective.

Noi ne străduim acum să or. 
ganizăm mai bine aceste ac
țiuni de muncă patriotică pen
tru a mări contribuția tinerilor 
la terminarea la timp a tutu
ror construcțiilor agrozooteh
nice planificate pentru acest 
an.

Comitetul regional de partid 
a inițiat în regiunea noastră 
o largă acțiune pentru valori
ficarea terenurilor de coastă 
neproductive, prin efectuarea 
unor lucrări de terasărl, pen
tru plantații de vie și pomi 
fructiferi. Tinerii au fost mo
bilizați să participe, alături 
de colectiviștii vîrstnici, la 
acțiunile întreprinse în gospo
dăriile colective, pentru valo
rificarea acestor terenuri, efec- 
tuînd lucrări de terasări pe o 
suprafață de 400 hectare. Tot 
în primăvară, tinerii din re
giunea noastră au săpat gropi 
și au plantat aproape 100 000 
de pomi fructiferi și ornamen
tali. Organizațiile U.T.M. din 
Sovata, de pildă, au plantat în 
primăvara acestui an 4 000 de 
pomi fructiferi.

Organizațiile U.T.M. din re
giunea noastră au mobilizat

partidă șl se aflau )a 
egalitate de coș-ave_ 
rai astfel că a fost 
necesară disputarea 
unui meci de baraj.

In Jocul decisiv.

Madrid. După 
se știe, cele 
echipe cîștfga- 
fiecare cile o

basc M (halii Oi sovie
tici au condus cu
66—49 in minutul 21 
și cu 77—53 In mf-

un număr mare de tineri și la 
lucrări de desecări care s-au 
făcut pe o suprafață de 656 
hectare.

Au fost luate măsuri pentru 
generalizarea experienței do- 
bîndite si de stimulare a or
ganizațiilor de bază U.T.M. și 
a tinerilor evidential în mun
ca patriotică. Sute de tineri

evidential în munca patrioti
că au participat la excursiile 
organizate de comitetul regio
nal U.T.M., vizltînd centrele 
industriale și locuri pitorești 
din țara noastră. O atenție 
mai mare au acordat organi
zațiile U.T.M. popularizării ti
nerilor evidențiați în munca 
patriotică, în cadrul adunări
lor generale U.T.M., la gazete
le de perete etc. Numai în a- 
cest an peste 10 000 de tineri 
din regiune au primit insigna 
de „Brigadier al muncii pa
triotice". De curînd, primilor 
200 de tineri li s-a înmînat in-

• La Vichy a început turneul 
final al competiției de tenis 
„Cupa Galea”. După prima zi în 
meciul U.R.S.S.—R. S. Ceho
slovacă scorul este egal 1-1. O 
mare surpriză a furnizat ceho
slovacul Koudelka care la în
vins cu 6-3 : 6-4 pe Metreveli. 
Iuska (U.R.S.S.) a cîștigat cu 
9-7 î 4-6 ; 6-1 partida cu Holicek. 
Italia conduce cu 2-0 în par
tida cu Belgia. Bologna l-a în
vins cu 9-7 : 1-6 ; 6-1 pe Kai- 
sin, iar Maioli cu 6-1 ; 6-4 pe 
Gronckel.

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Cambrai, 
Michel Jazy a egalat recordul 

nutul 32. Cel mai bun 
realizator al echipei 
T.S.K.A. a fost Voi
nov cu 26 de puncte 
marcate. Ț. S. K. A. 
Moscova cucerește' 
pentru a doua oară 
cupa oferită de zia
rul parizian „L'Equi- 
pe". De altfel toate 
cele 6 ediții ale a- 
cestei competiții au 
fost ciștigate
echipe sovietice ■ 
S.K.A., Riga de 3 
ori, Ț.S.K.A. de două 
ori 9 Dinamo Tbilisi 
odată.

de

signa de „Brigadier fruntaș în 
acțiunile de muncă patriotică*.

Rezultatele obținute în co
lectarea fierului vechi (2 221 
tone în primele 6 luni), cu 
toate că reprezintă jumătate 
din angajamentul nostru a- 
nual. nu ne mulțumesc.

Desigur, rezultatele puteau 
fi si mai bune dacă biroul co- 

Vom spori contribuția tineretului
la acțiunile de muncă patriotică

mi te tul ui nostru regional, co
mitetele raionale ?i toata or
ganizațiile U.T.M. ar fi acor
dat toată atenția mobilizării 
tineretului la îndeplinirea a- 
cestor sarcini, organizînd mai 
bine si mai multe acțiuni 
pentru colectarea tuturor can
tităților de metale vechi exis
tente. atît în întreprinderi cît 
Si în mediul rural. Puțină 
preocupare au dovedit în a- 
ceastă direcție comitetele ra
ionale U.T.M. Gheorghîeni și 
Odorhei care nu și-au îndepli
nit angajamentele asumate la 

mondial pe care-1 deține în 
proba de 2 000 m. El a parcurs 
distanta în 5*01'6/10.
• în meci retur contînjl pentru 

preliminariile turneului olim
pic la fotbal, la Helsinki, echi
pa U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 4-0 (2-0) echipa Finlan
dei. în primul joc desfășurat la 
Kiev fotbaliștii sovietici repur
taseră victoria cu scorul de 7-0.

• în ultima zi a campiona
telor de atletism ale orașului 
Budapesta echipa de ștafetă 
4x100 m, alcătuită din Mihalfy, 
Csutoras, Gyulai și Rabai, a 
stabilit un nou record maghiar 
cu timpul de 40*'4/10.

• Zece echipaje din U.R.S.S. 
vor participa la „Raliul celor 
1 000 de lacuri", tradiționala 
cursă de automobile care se 
desfășoară în fecare an în Fin
landa. Printre concurența so
vietici se află campionul mon
dial Serghei Tenișev, Nicolai 
Sucikov și Viktor Saveliov. 
Automobiliștii sovietici vor pi
lota mașini „Volga" și „Mosk- 
vici**.

Metode tehnologice moderne 
producție mai mare de țiței
(Urmare din pag. 1) 

circulație a amestecului — prin 
folosirea unui număr sporit de 
agregate de cimentare) au con
tribuit în egală măsură la mo
bilizarea oamenilor în scopul 
punerii la punct a Întregului 
proces tehnologic de injecție 
cu nisip. Rezultatele au fost 
din cele mai bune.

Foarte multe sonde — 214, 
187, 184, 461 ș.a. — care înain
te stăteau datorită înnisipării, 
au fost redate pe această cale 
In exploatare.

Au fost sonde care, după a- 
ceastă operație au pornit cu 
producții mult mai mari decit 
cele pe care le dădeau înainte 
de consolidare. Bunăoară, la 
sonda 214, după consolidare, 
producția s-a dublat, iar la 
sonda 206 este de patru ori mai 
mare.

O altă metodă tehnologică 
nouă, aplicată cu succes la 
schelele de extracție Tg. Jiu, 
care a contribuit la ridicarea 
producției de țiței, este trata
mentul cu substanțe tensioacti- 
ve. Emulsiile care se formează 
între apă și țițeiul din strat fac 
ca straturile productive să se 
blocheze, ceea ce duce la mic
șorarea cantității de țiței ex
tras sau chiar la oprirea son
dei. Foiosindu-se substanțele 
tensioactive, în cazul de față 
dezemulsionat — D5 — aceste 
emulsii se sparg, mărind foar
te mult afluxul din strat spre 
gaura de sondă. La schelele 

o producție a studioului P. Dovjenko” din Kiev

anunț

se 
Ia

legătură cu 
întîmpinat 

unor între- 
Faptul că

planificate a 
acest an sînt 
zeci de kilometri 
populate necesită 
transport a tine-

începutul anului, decît în pro
porție de 15—20 la sută.

Greutăți am întîmpinat pe 
această linie și din partea or
ganelor locale ale I.C.M., care 
nu organizează operativ ridi
carea si transportarea metale
lor vechi adunate de tineret. 
Din această cauză, sute de 
tone de fier vechi, adunate cu

luni în urmă, în comune șl 
sate, nu au fost încă ridicate 
și trimise spre oțelăriile pa
triei. Numai în raionul Tg. 
Mures au rămas nepreluate 35 
tone de fler vechi.

Nesatisfăeătoare 
zultatele obținute 
zarea tineretului 
de împădurire. Deși, pînă în 
prezent tinerii au plantat pu- 
ieți pe o suprafață de 299 hec
tare. au executat lucrări de 
îngrijire a arbore tel or pe 400 
hectare, și de combatere a dă
unătorilor De 300 hectare, noi 
considerăm că se putea face

sînt si re
in mobili- 

la acțiunea

Informație
Vineri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Varșovia, 
o delegație a U.T.M. care, la 
invitația Uniunii Tineretului 
Socialist Polonez, va face o 
vizită în R.P. Polonă pentru a 
cunoaște experiența muncii 
U.T.S. în domeniul construc
țiilor. Delegația este condusă 
de tov. Bucur Radu, activist 
al C.C. al U.T.M.

------•------

Studenți la practică
La fabrica de postav din 

Buhuși, reg. Bacău, fac prac
tică anul acesta, 40 de stu- 
denți din anul V al Facultă
ții de industrie ușoară de la 
Institutul politehnic din Iași. 
Muncitorii i-au primit pe stu- 
denți ca pe niște uechi prie
teni, împărtășindu-le din ex
periența lor, invitindu-i să 
participe la consfătuirile de 
producție, unde se dezbat pro
bleme de organizare și bunul 
mers al producției. Studenții 
au stabilit pe toată durata 
practicii un program comun 
de activitate cu organizația 
U.T.M. din întreprindere. Ei 
vor lua parte la întreceri cul
turale și sportive, simpozioane 
literare, excursii prin regiune.

MIHAI CHIRIAC 
corespondent

trustulul din Tg. Jiu se fac în 
medie 40—50 asemenea opera
ții pe an, obținîndu-se impor
tante cantități de țiței în plus. 
Astfel, la sonda 292, se fac tra
tamente periodice la 10—12 
zile ; după fiecare operație 
sonda pornește cu o producție 
de 2—3 ori mai mare decît 
producția dinaintea operației.

La schela de extracție Țicleni 
s-a aplicat cu bune rezultate 
perforarea cu jet abraziv. Son
dele 283, 336, 156 A ș.a., la 
care s-a încercat inițial perfo
rarea cu metodele obișnuite de 
perforare, dar fără rezultate, 
după aplicarea acestei metode 
au fost redate in producție. 
Din sonde inactive, au devenit 
sonde active, obținîndu-se în 
felul acesta importante cantită
ți de țiței în plus.

în schelele Trustului Tg. Jiu, 
sint folosiți pe scară largă izo
topii radioactivi la controlul 
proceselor tehnologice. Pe baza 
carotajelor radioactive, făcute 
după injecția cu izotopi radio
activi la sonde, s-au putut de
termina proveniența apelor la 
o serie de sonde, spărturi de 
coloane, eficacitatea cimentări
lor etc.

Aplicarea acestor metode 
tehnologice de extracție a fost 
însoțită peste tot de ridicarea 
pregătirii profesionale a lucră
torilor din schele. Atît în sche
la de extracție Țicleni, cît și la 
Craiova s-au organizat cursuri 
de calificare, de ridicare a ca
lificării și specializare, la care

mult mai mult. In 
îmnăduririle am 
greutăți din partea 
prinderi forestiere. 
suDrafetele 
împăduri în 
distante de 
de centrele 
mijloace de 
rilor. iar întreprinderile fores-

tiere nu asigură transportarea 
tinerilor la aceste șantiere în
depărtate.

Care sînt cauzele acestor de
ficiente din munca noastră ? 
In multe cazuri ne-am ocupat 
de mobilizarea tineretului nu
mai la acțiunile de muncă pa
triotică cu caracter de campa
nie. Planurile ne care le-am 
întocmit în acest sens nu în
totdeauna au fost urmate de 
măsuri politice, organizatori
ce concrete, neexplicînd în 
toate cazurile pe larg tinere
tului importanta economică și 
politică a acțiunii la care ur-

Visele au contururi 
precise"

de MIHAI DIACONESCU

HI ■H
funda- 
roma- 
debut 
Mihai

în primul rind, 
să completeze un 
al literaturii noa- 

aici, și relevabil

uprinsă fericit în 
titlu, ideea 
mentală a 
nulul de 
al tiparului 
Diaconescu este că 
visele au sau, mai 

precis, pot avea „contururi 
precise' numai dacă iți pui în
treaga ta capacitate creatoare 
în slujba unui ideal înalt, dacă 
— renunțind la egoism și in
dividualism ce contravin pa
siunii autentice — te dărui oa
menilor, muncii constructive, 
creatoare.

Meritoriu, 
fiindcă vine 
gol tematic 
stre și, de 
pentru îndrăzneala de a abor
da o temă nouă, romanul (am 
clasifica totuși lucrarea în spe
cia povestirii sau nuvelei) își 
propune să înfățișeze debutul 
profesoral al tinerilor Traian 
Petrescu si Mihai Olteanu. In
voluția versonajelor, îndeosebi 
a celor principale, este însă a- 
proape nesesizabilă. Traian 
Petrescu, absolvent al facultă
ții de istorie, pleacă, în urma 
repartizării primite, ca profe
sor în comuna Piatra de lingă 
Făgăraș. Urmează în continu
are contactul cu oamenii din 
Piatra, cunoașterea corpului 
profesoral și, în sfîrșit, inte
grarea tinerilor in cotidianul 
muncii din sat, maturizarea 
lor, din păcate, afirmată de au
tor si nesusținută artistic prin 
fapte revelatorii, prin observa
ții adinei, convingătoare. Pro- 
punîrtdu-și înfățișarea intr-o 
confruntare de antiteza a idea
lului lui Traian Petrescu cu 
acela al tinărului profesor de 
engleză Basil Popescu (pe care 
îl ridiculizează sentențios Șl 
căruia pe alocuri, prin inter
mediul unor scene vulgare, ti 
desființează concepțiile, „filo
zofia de viață', viciată de idei 
sarbede, de atitudini cosmopo
lite) autorul găsește încă un 
suport demonstrativ, pe lingă 
evoluția finală, cu perspective 
pozitive, a Dianei Patrașcu. 
Disputa dintre dorința ardentă 
Si necesitatea totodată „de a fi 
folositor" și aceea de „a trăi 
cît mai ușor' este, evident, re
zolvată în favoarea celei dinții. 
Cum era firesc, personajele 

au participat muncitori, maiștri, 
tehnicieni — o mare parte din
tre ei fiind tineri. Amintim cî- 
teva din formele cele mai im
portante de îmbogățire a cu
noștințelor tehnice și profesio
nale ale lucrătorilor, organiza
te în schelele Trustului Tg. 
Jiu : curs de specializare a 
maiștrilor și tehnicienilor de 
la extracție și intervenții, curs 
de specializare în meseria de 
sondori-extracție intervenție, 
curs de specializare în meseria 
de mecanici întreținere echipa
ment extractie-intervenție, curs 
de ridicare a calificării la son
dori, curs de ridicare a califi
cării la electricieni și alteia.

înarmarea muncitorilor, a teh
nicienilor, a maiștrilor cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii în acest domeniu este 
unul din factorii care au deter
minat în ultimă instanță apli
carea procedeelor amintite mai 
sus.

Promovarea cu curaj a me
todelor tehnologice moderne 
de extracție a permis schele
lor de extracție din cadrul 
Trustului Tg. Jiu ca în semes
trul I să depășească planul pro
ducției globale cu 5,3 la sută, 
iar cel al producției marfă cu 
4,1 la sută. Sintem hotărîți 
ca în viitor să acordăm o și 
mai mare atenție aplicării pe 
scară tot mai largă în schelele 
petroliere a metodelor tehnolo
gice moderne de extracție, 
care constituie o sursă impor
tantă de sporire a producției 
de țiței.

mau să participe. De asemenea, 
nu în toate cazurile s-a orga
nizat bine locul de muncă, 
uneori nu s-au asigurat unel
tele si îndrumarea tehnică 
necesară.

Avlnd în vedere specificul 
regiunii noastre cu condiții 
corespunzătoare creșterii unui 
număr mare de animale, la 
care sînt chemați să-și aducă 
contribuția tinerii, în Derioada 
următoare, o acțiune de o deo
sebită importanță economică 
este însilozarea furajelor. Toa
te forțele tineretului de la 
sate vor fi mobilizate, în zilele 
următoare, la recoltarea, trans
portarea și însilozarea tuturor 
nutrețurilor timpurii, a frun
zarelor. lăstarelor verzi etc. 
Paralel cu aceasta, vom spri
jini înfăptuirea măsurilor 
luate în fiecare G.A.S. și 
G.A.C., pentru amenajarea 
gropilor vechi de siloz, pentru 
construirea celor noi, si înda
tă ce porumbul furajer va a- 
junge în faza de coacere lap- 
te-ceară, tineretul va fi antre
nat în acțiunea de însilozare.

Comitetul nostru regional 
U.T.M., analizînd aceste nea
junsuri, a luat acum măsuri 
pentru ca angajamentele lu
ate să fie realizate 51 depășite. 

care dau replica decisivă sint 
numeroase in raport cu apă
rătorii celei de a doua con
cepții. Autorul asigură pentru 
aceasta toate premizele teore
tice necesare, conduce acțiunea 
după o logică întrutotul ac
ceptabilă. Nicolae Săraru. pre
ședintele sfatului popular, ac
tivistul Ion Pumnea. profesoa
ra Lucia Sorea, „toată numai 
suflet' (personaj căruia, deși 
nu îndeajuns urmărit de autor, 
o undă de poezie îi conferă fru
musețe morală și autenticita
te) se înscriu printre apărătorii 
si realizatorii neobosiți ai unui 
ideal de viață frumos, nobil. 
Lor li se adaugă cu personali
tate distinctă, Dumitru Urzi
că, urmărit atent de 
comportarea acestuia 
iuindu-i pagini izbutite,
bătute de un filon umoristic 
de calitate. Nu lipsită de 
unele urme de ingenuitate 
St candoare, cu atît mai preg
nante cu cît acestea se comple
tează cu conștiința precisă a 
datoriei, cu hotărirea de a nu 
renunța la nimic din idealul 
făurit, de a nu respecta păreri
le învechite îi împovărătoare 
ale familiei, este Dagmar. 
Muller, profesoara de sport.

autor, 
prile- 
Stră-

Cvwica

Dar cele mai realizate perso
naje din punct de vedere ar
tistic sint cei trei preoți care 
se dușmănesc și disprețuiesc 
reciproc : părintele catolic An
ton Birăuțiu, om cult dar des
compus sufletește, păstrînd cu 
regret încă necicatrizat încre
dințarea că într-o vreme „îl 
așteaptă o carieră strălucită', 
pastorul Halbmann, cu o rece, 
aristocratică Si răutăcioasa su
perioritate spirituală, și -părin
tele ortodox, Cîndean, bă- 
trîn ramolit șl incapabil de 
gindire profundă, totuși înzes
trat cu o doză de realism și 
bun simt, dominat spirituali
cește de malițiozitatea cultă Și 
prețioasă a lui Birăuțiu. Sînt 
multe pagini izbutite, cu dia
loguri subtile și observații 
realiste cele în centrul cărora 
se află aceste personaje.

Am insistat mai mult a- 
supra personajelor romanului 
pentru că una din calitățile 
scriitoricești ale lui Mihai Dia- 
conescu o descoperim în putin
ța de a portretiza, de a creiona 
(e adevărat timid) tipuri uma
ne. Deficitară în roman rămîne 
viziunea generală Mire izvo
răște din felul cum a fost con
cepută acțiunea, construcția e- 
pică. Conflictele, inspirate din 
realități ale zilelor noastre, 
sînt simplificate, netransfigu
rate artistic, artificios prezen
tate. Observațiile asupra evo
luției personajelor pe par
cursul desfășurării acțiunii 
sînt adesea nesubstanțiale, de 

O vom revedea pe N. Rumeanțeva în noul său film

Scenariul: P. Lubenski 
Regla : A. Mița rin, N. Litus

In alta roluri: A. Sova, A. Kojevnikov, L Belov, 
V. Belokurov, V. Miagkj

In completare documentarul : 
TROTUȘUL Șl OAMENII

• producție a studioului cinematografic „Al. Sahia 

Scenariul șl regla : Gheorghe Horvat 
Imaginea : Gheorghe Petre 
Aranjament muzical : Mihai Vîisoreanu

Institutul Politehnic București, calea Gri viței nr. 132, raion 
30 Decembrie, telefon 13.94.40 sau 16.40.00, anunță Începerea 
cursului de pregătire — seria a n-a de la 5 august—1 sep
tembrie 1963.

La aceste cursuri pot participa toți absolvenții școlii me
dii sau școlii echivalente.

Pentru înscriere, candidați! vor prezenta dovada de absol
vire a școlii medii sau școlii echivalente șl buletinul de 
identitate.

Înscrierile se fac în localul Institutului pol’tehnîc Bucu
rești, la centrul de îndrumare din str. Polîzn nr. 5. pînă la 
data da 4 august inclusiv.

Orele de funcționare a centrului sînt 0—14.
Institutul politehnic București asigură cazare și masă 

contra cost, în limita locurilor disponibile,
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suprafață. Este, de pildă, bine 
surprinsă de autor — deși in
suficient motivată — căsătoria 
și rămînerea Dianei pătrașcu 
în București. Dar, în final, ple
carea ei la țară ca profesoară, 
renunțînd la munca de redac
tor la o revistă de specialita
te, nu este firească, mai ales 
că de aici se desprinde și con
cluzia falsă a nerealizării în 
prima profesie deși, tot în 
final, ea scrie cel mai frumos 
reportaj, semn simbolic al în
ceputului apropierii adevărate 
de oameni, al pasiunii profe
sionale.

Eroii principali ai cărții, 
exemplari în viziunea autoru
lui. nu au suficiente date epi
ce personale, rămîn. în parte, 
la stadiul de concepte, de fișe 
pentru un roman viitor, popu
lat cu caractere complexe, nu 
lineare. Rezolvările sînt facile, 
idilice (nu ne referim la frec
vența prezenței lor în realita
te, ci la modul în care sînt 
reflectate artistic în carte). Că. 
în sat într-un an se construieș
te un cămin cultural după pro
iectul unui profesor de isto
rie, si nu după un proiect tip, 
cd experiența de a descoperi 
un ierbicid duce la un rezultat 
valoros, că într-un an de 
zile, țînărul profesor de is
torie scrie și îi apar în vo
lum „Studii de arhitectură 
populară' (primit de specialiști 
ca un document etnoarafic în
drăzneț și prețios), că. o colec
tivistă ajunge artistă de film 
sau că cei doi tineri profesori 
sînt primiți în rîndurile parti
dului — toate acestea sînt po
sibile. însă senzația de nefi
resc vine in carte din aglome
rarea cu asemenea înfăptuiri 
în dauna transfigurării artisti
ce a realității. Dar într-o lu
crare literară ele trebuie inte
grate artistic, trebuie să fie re
zultatele prezenței active într-o 
autentică luptă și muncă pa
sionantă pentru realizarea lor, 
a unor personaje autentice. In 
„"Visele au contururi precise' 
nu se răspunde acestor cerințe, 
elementul reportericesc (disi
mulat în pagini de literatură, 
pierzînd deci vibrația autenti
cității faptului), ca și unele 
lungimi, momente străbătute 
de sentimentalism sau repeta
rea acelorași epitete, compa
rații, modalități în caracteriza
rea diferitelor personaje anu
lează valoarea emoțională, su
gestivă a multor pagini.

Demonstrația ideii de bază a 
cărții pe care 0 aminteam ta 
început este particularizată. în 
concluzie, de autor prin inte
grarea unei acțiuni simple dar 
uneori didacticiste, teziste (nu 
atît la modul ostentativ, ci 
prin ordinea desfășurării fap
telor), unilaterală Și pe alocuri, 
schematică. Fiindcă în defini
tiv prea se rezolvă totul ușor, 
aproape idilic. Cu toate acestea, 
cartea lui Mihai Diaconescu 
(acest volum reprezintă debu
tul său scriitoricesc) rămîne 
un început de drum pentru o 
anumită temă și o promisiune 
de lucrări mai realizate în 
viitor.

NICOLAE DRAGOȘ



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

/T PRfAim SEumn Lucrările Consiliului 
de Securitate

TRATATULUI TRIPARIIJ
Guvernul R. P. Polone

este gata să adere la Tratat
Consultări 

Intre puterile 
occidentale

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Polone 
a dat publicității o declarație 
în care se arată că guvernul 
R.P. Polone a salutat cu pro
fundă satisfacție încheierea în
tre Uniunea Sovietică, Statele 
Unite și Marea Britanie a Tra
tatului cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, in spațiul 
cosmic și sub apă, și este gata 
să adere neîntîrziat la acest 
Tratat.

Guvernul R.P. Polone consi
deră că prin acest Tratat s-a 
făcut un pas important pe ca
lea spre noi acorduri" în inte
resul păcii și securității po
poarelor.

încheierea unui pact de nea
gresiune între statele partici
pante la Tratatul de la Varșo
via și cele ale N.A.T.O., la fel 
ca și realizarea propunerilor cu 
privire la o serie de măsuri 
parțiale recomandate de preșe
dintele Consiliului de Miniștri

al U.R.S.S. la 19 iulie, ar con
tribui la întărirea încrederii 
intre state și la slăbirea încor
dării internaționale.

Acordul cu privire la inter
zicerea exploziilor nucleare ex
perimentale va înlesni, de ase
menea, tratativele cu privire la 
planul propus de R-P. Polonă, 
care prevede crearea unei zone 
denuclearizate in Europa cen
trală.

Guvernul R.P. Polone ex
primă speranța că încheierea 
Tratatului cu privire la înceta
rea experiențelor nucleare ro 
crea o atmosferă mai favora
bilă tratatirelor în legături cu 
încetarea oricăror experiențe 
nucleare, distrugerea tuturor 
tipurilor de arme de extermi
nare în th axă fi realizarea 
scopului principal care frămin- 
tă omenirea in epoca contem
porană — lichidarea totală @ 
armei nucleare distrugătoare și 
încheierea tratatului ca pri
vire la dezarmarea genearld p 
totală.

Declarația C.C. al P.C.
din Germania

DUSSELDORF. — In legătu
ră cu parafarea Tratatului tri
partit de la Moscova cu privi
re la interzicerea experiențe
lor nucleare, Comitetul Central 
al Partidului Comunist din 
Germania a dat publicității o 
declarație în care se spune că 
„încheierea acestui tratat este 
un succes înregistrat de for
țele păcii din lumea întreagă, 
printre care și cele din Repu
blica Federală. C.C. al P.C. din 
Germania salută încheierea a-

cestui tratat ți cere ca Repu
blica Federală să i se alăture".

C.C. al P.C. din Germania 
adresează printre altele tutu
ror sindicatelor, tuturor so- 
cial-democraților, tuturor oa
menilor iubitori de pace apelul 
de a cere în mitinguri publice, 
în adunări din întreprinderi ți 
sindicate ca guvernul Repu
blicii Federale să adere la
Tratatul tripartit de la
cova.

Moi-

♦

BONN 2 (Agerprci). — Bu
letinul de presa al P S.D.G. chea
mă guvernul vest-german >ă 
adere la Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare ți ■■ na repete 
greșelile politice din trecut. 
Schimbările intervenite pe arena 
internațională ți implicațiile lor 
pentru Republica Federală pun 
din nou guvernul R. F. Germa
ne în fața unei grele încercări, 
declară buletinul.

de neagresiune între 
membre ale NAT.O. și 

oarticipante la Tratatul ae 
Varșovia.

le 
la

țările 
state-

Conferința

HAGA 2 (Agerpres).— Luînd 
cuvîntul în timpul dezbateri
lor în parlament, președintele 

al Partidului Comunist 
de Groot, a 
olandez să 
de la Mos- 
interzicerea

C.C. 
din Olanda, Paul 
chemat guvernul 
semneze Tratatul 
cova privitor Ia
experiențelor cu arma nuclea
ră, să sprijine propunerea cu 
privire la încheierea unui pact

„Un punct

WASHINGTON 2 (Agerpreil. 
— Deaa Rnik, aeeretarul de 
Stat «1 SJL’-A. imeui >ă soaea*  
seă aiahătă la Mokoti. El va 
fi «mat la mai pațin de a ju- 
■■ătate de ari de mîniatral de 
exterae bri La «ie lardul Home. 
I)apâ cna m știe, eî vor lemna 
Tratatul tripartit de interzicere 
■ experiențelor ■■eleare în aer, 
>ah apă ■■ iu Cosmox. parafat Ia 
Meiceva aapLamina trecută.

In preajma convorbirilor pe 
cart cei doi oameni de atat le 
vor avea co membri ai governu- 
loi sovietic ia probleme de in
tere*  taman, in capitalele aca
dea tale k deafâfaarâ a intenaă 
activitate diplamatieă. Ca eîleva 
ore înainte de a părăsi Waahiag- 
laaal pentru a picta la Moacova, 
Raak ■ avat o iatrevedere en 
președintele Kennedv. Potrivit 
relatărilor agenției France Pres
at. întrevedere, la care an luat 
parte William Footer, directorul 
agenției americane pentru dexar- 
mart, Llewellyn Thompson, fost 
ambasador al S.L'A. la Moscova. 
F Avertll Harriman, secretar de 
stat adjunct pentru problemele 
politice S~a axat asupra pruble- 
melar care vor fi dezbătute în 
cadrul convorbirilor de la Mos
cova.

In același timp tonsullări in
tense se desfășoară între di verve 
puteri occidentale. Purtătorul de 
«vint................................... ........
ne Britanic 
guvernele Angliei 
menține o strînsâ legătură 
privire la problemele 
care an făcut obiectul 
sori adresate 
Kennedy fi 
Matmillaua, 
Gaulle.

Cansnltâri 
latre Bonn, pe de a parte. Lon
dra fi Vashing!on. pe de altă 
parte, in problema semnării Tra
tatului de inlerziecro parțiala a 
experiențelor fi a eon vorbirii or 
pe tare Rush k vor
avea la M

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în ședința 
Consiliului de Securitate din 2 
august, Quaison Sackey, repre
zentantul Ghanei, a declarat 
că Republica Sud-Africană nu 
este demnă să fie membră a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Aceasta, a 
Sackey, nu 
africane ar 
Republicii 
pentru că
R. S.A. s-a situat în afara le
gilor, în afara O.N.U. Repre
zentantul Ghanei a adresat un 
apel către reprezentanții ace
lor state care continuă comer
țul și mențin relațiile diploma
tice cu guvernul R.S~A. să 
rupă neîntîrziat aceste relații 
și să înceteze orice livrări de 
armament care este folosit 
pentru reprimarea populației 
africane din această țară și 
pentru a amenința statele afri
cane.

Stevenson. reprezentantul
S. UA, a fost de acord că po
litica de apartheid poate pune 
în pericol pacea și securitatea 
in Africa și că eforturile di
plomatice menite sâ determine 
guvernul R_SA. sâ renunțe la 
această politică nu s-au soldat 
cu

adăugat Qua ison 
pentru că statele 
urmări izolarea 
Sud-Africane, ci 
însuși guvernul

succes. Totuși, el s-a pro-

nunțat împotriva „izolării" 
R.S.A., lăsînd să se înțeleagă 
câ guvernul său nu intențio
nează să rupă relațiile cu gu
vernul Verwoerd.

Stevenson a afirmat că Sta
tele Unite nu au furnizat, chi
purile, Republicii Sud-Africa- 
ne arme care pot fi folosite 
pentru reprimarea populației 
africane, ci doar „armament 
strategic- necesar apărării. El 
i-a încredințat pe membrii 
Consiliului de Securitate că la 
sfirsitul acestui an Statele 
Unite vor înceta definitiv să 
livreze armament R.S.A.

Reprezentantul Braziliei, care 
a luat cuvîntul la sfîrșitul șe
dinței. a declarat că guvernul 
său este solidar cu toți cei care 
luptă pentru dezrădăcinarea 
discriminării rasiale. El s-a 
pronunțat pentru adoptarea 
unor măsuri urgente care să 
pună capăt livrărilor de arma
ment către R.S.A. El a decla
rat, de asemenea, că delegația 
sa sprijină măsurile menite 
_să convingă guvernul R.S.A. 
să-și schimbe politica-.

Consiliul de Securitate va 
continua discutarea problemei 
cu privire la apartheid la ur
mătoarea ședință ce va avea 
loc la 5 august

SESIUNEA CONSILIULUI 
ECONOMIC Șl SOCIAL 

AL O N U. SI-A ÎNCHEIAT 
LUCRĂRILE

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Și-a încheiat lucrările sesiunea 
Consiliului Economic ți Social al 
O.N.U. La lucrări au participat 
reprezentanți din 18 țări memhre 
ale Consiliului, observatori din 
partea U.N.E.S.C.O., O.I.M,,
F.A.O. ți ai altor organizații in
ternaționale. La lucrările Consi
liului a participat U Thant, se
cretarul general al O.N.U.

In cadrul acestei sesiuni, care 
a durat aproape 5 aăptămîni, s-au 
discutat probleme de cea mai 
mare importanță, cum sînt : si
tuația economică mondială, ten
dințele sociale mondiale, proble
mele dezvoltării comerțului mon
dial, urmările economice și so
ciale ale dezarmării, dezvoltarea 
industrială, ajutorul tehnic acor
dat țărilor slab dezvoltate.

Consiliul Economic și Social a 
hotărît ca în martie anul viitor 
să fie convocată la Geneva Con
ferința O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare.

La cererea unor țări africane, 
Consiliul a exclus din Comisia 
Economică pentru Africa Portu
galia ți Republica Sud-Africană, 
ale căror guverne duc o politică 
rasistă ți colonialistă.

In ședința de încheiere. Con
siliul a adoptat o rezoluție pre
zentată in comun de U.R.S.S., 
S.U.A., Cehoslovacia și Colum
bia, în care se exprimă speranța 
că guvernele tuturor statelor îți 
vor spori eforturile în vederea 
realizării unni acord cu privire 
]a dezarmarea generală ți totală.

Următoarea sesiune a Consi
liului Economic ți Social al 
O.N.U. va avea loc în var» anu
lui 1964.
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BELGRAD. — In continu
area turneului pe care îl în
treprinde in R.S.F. Iugoslavia. 
Ansamblul Sfatului Popular al 
Capitalei a dat în zilele de 28, 
29, 30 și 31 iulie spectacole la 
Banja Luka, Zagreb, Opatija 
și respectiv Rijeka.

Spectacolele s-au bucurat de 
succes.

(astro
cu delegațiile țărilor lalino-aiiieriraiie
HAVANA 2 (Agerpres). — 

Răspunzînd la o serie de între
bări referitoare ia situația in
ternațională, puse cu prilejul 
întâlnirii pe care a avut-o cu 
delegațiile țărilor laiino-ameri- 
cane care au participat la săr
bătorirea zilei de 26 iulie, Fidel 
Castro, primul ministru al 
Cubei, prim-secietar al condu
cerii naționale a Partidului 
unit al revoluției socialiste, a 
declarat, printre altele, că Cuba 
sprijină politica de coexistență 
pașnică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite.

In prezent, cînd omenirea 
dispune de arme nucleare cu o

uriașă foiță de distrugere, a 
spus el, este deosebit de nece
sar să se manifeste grijă pen
tru menținerea păcii. Trebuie 
luptai pentru pace, spre a evi
ta războiul. Trebuie folosite 
Loate mijloacele pentru a îm
piedica pe imperialiști să dez
lănțuie un nou război.

Relevînd că un război termo
nuclear ar aduce uriașe neno
rociri întregii omeniri, Fidel 
Castro a subliniat că lagărul 
socialist luptă pentru pace și 
coexistență pașnică. Lupta pen
tru pace, a spus el, este strîns 
legată de lupta pentru elibera
rea poparelor asuprite.

Conferința miniștrilor de externe ai țărilor
membre ale Organizației Lnității Africane

DAKAR 2 (Agerpres) — La 
august în capitala Senega- 

deschis conferința
2 
lului s-a 
miniștrilor de externe ai țări
lor membre ale Organizației 
Unității Africane.

Aceasta este prima conferin
ță la nivel ministerial a state
lor africane după conferința de 
la Addis-Abeba care a pus ba
zele unei colaborări strînse 
între țările africane.

Deschizînd lucrările confe
rinței. președintele Senegalu
lui, Leopold Senghor a chemat 
ne miniștrii de externe ai țări
lor membre ale Organizației 
Unității Africane să propună 
„căile și mijloacele cele mai 
eficiente- centru realizarea o- 
biectivelor unitatii africane.

Cele două luni care au tre-

SilveTman, John Rankin, Emrys 
Huges, și alții și-au împărtășit im
presiile asupra acestei vizite. El 
au declarat reprezentantului agen
ției „Press Association", că cel 
mai mult au fost uimiți de rapidi
tatea cu care poporul cuban lichi
dează analfebetismul. O mare im
presie a produs asupra lor con
strucția de locuințe în localitățile 
sătești.

u

a președintelui Kennedy
WASHINGTON 2 (AgerpreiL 

Agențiile xmencine ae presâ 
anunță că, li 1 august, preșe
dintele Kennedy a ținut o con
ferință de presă, care s-a axat 
în principal pe problema tra
tatului nrivind încetarea ex
periențelor nucleare. Președin
tele a declarat că parafarea 
Tratatului de la Moscox-a pri
vitor la interzicerea experien
țelor nucleare in atmosferă, în 
spațiul cosmic șl sub apă ..dă 
unele speranțe în instaurarea 
unei păci mai trainice pe pâ- 
mînt".

în favoarea
pacn

PARIS. — „Un punct In favoa
rea păcii" — astfel a apreciat Tra
tatul parafat fa Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare in atmosferă, in Cosmos 
șl sub apă fostul ministru al Fran
ței, Jules Moch, unul din liderii 
Partidului 
consacrat 
înserat 
gnage Chretien*.

Jules Moch consideră că însuși 
faptul realizării unui acord cu pri
vire la acest Tratat este mai im
portant decît cuprinsul iui. „Jn 
viilor, scrie Jules Moch, peste 50 
de state se vor alătura cu entu
ziasm acestui Tratat...". Ei și-p ex
primat convingerea că acest Tra
tai va fi urmat de alte acorduri 
limitate : cu privire la nerăspîndi- 
rea armei nucleare, la pactul de 
neagresiune înire țările membre 
ale N.A.T.O. șl statele participan
te la Tratatul de la Varșovia, la 
schimbul de misiuni militare între 
Est și Vest, la prelntîmpinarea 
unui atac prin surprindere, la diie-

rile forme ale reglementârii 
tale sau regionale ele.

★

frep-

socialist francez. El a 
Tratatului un articol 

în săptămânalul „Temoi-

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
Federația oamenilor de știință 
americani a dat publicității o 
declarație în care salută Tra
tatul privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare parafat 
la Moscova. „Încercăm o mare 
satisfacție în legătură cu reali
zarea acestui acord și conside
răm că poporul american tre
buie să-l sprijine neîntîrziat. 
Există toate temeiurile să se 
presupună că și alte țări vor 
semna în curînd acest acord 
privind interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare".

„Întreaga omenire, supusă 
pericolului infectării radioac
tive, va cere cu insistență gu
vernelor să semneze acest Tra
tat".

RlapnnTf-d la • _tn 
cu ran* carta aceatoz 

Tratat de către SU.A. ei a de
clarat ci, dupâ părerea sa. 
Tratatul va fi ratificat de câ- 
tre Senat. Cred ci neratif:- 
carea lui ar fi o mare greșeală.

Răspunzind la o altă între
bare. președintele a anunțat 
câ S.UA. vor continua expe
riențele nucleare subterane, a- 
supra cărora Tratatul nu se 
extinde.

„Consider că este important, 
a sdus președintele, să avem 
cea mai largă participare posi
bilă a țârilor la Tratatul eu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare*.

Referindu-se la atitudinea 
Statelor Unite fațâ de posibili
tatea încheierii unui pact de 
neagresiune între țările 
N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
Kennedy a declarat, după cum 
relatează corespondentul agen
ției U.P.L, că „Statele Unite 
intenționează să continue ne
gocierile pentru încheierea 
unui pact de neagresiune, in
diferent 
dintelui 
El a 
că va 
aliaților

de atitudinea preșe- 
francez de Gaulle-*,  
spus, de asemenea, 
continua consultarea 
în această problemă.

Dezbaterile
din Camera Comunelor

Funcționarii belgieni din Bruxelles. Anvers și alte orașe bel
giene continuă greva In sporirii salariilor lor. In fo
tografie : Demonstrația de • ■ - se de fa Bruxelles la care au 

participai peste 2 000 de greviști

LONDRA. — Un grup de depn- 
tați laburiști englezi s*au  Înapoiat 
din Cuba unde au participat la 
solemnitățile cu prilejul celei de-a 
zecea aniversări de Ia începerea 
luptei poporului cuban împotriva 
regimului dictatorial.

Laburiștii, printre care Sydney
Foto : ZENTKALBILD-Berlin

Autoritățile diemiste au baricadat străzile ca sirmă ghimpată pentru a opri demonstrațiile bu- 
diștilor care se opun guvernului sud-vietnamez. In fotografie : Demonstranți budiștj șmulgînd 

cu mîinile goale sirma ghimpată în ciuda polițiștilor care stau de strajă.

Reproducem mai jos fragmente din notele de 
ale ziaristului sovietic M. 
cent Kenya. Aceste note au 
vietica „Nedelea”.

călătorie 
Domogațkih care a vizitat re- 
fost publicate in revista so-

tiți ce este astăzi 
Kenya ? M-a în
trebat Sekale Mu
kono. Și fără să 
mai aștepte răs
punsul mi-a spus : 

— O flacără care
mocnește sub cenușă. Ea va 
răzbate la suprafață dacă noi 
nu vom izbuti să obținem 
independența.

SAN JOSE. — Ziarul coatari- 
can „Prenaa Libre” a publicat 
un articol redacțional în care 
arată că proiectul de lege CU 
privire la schimburile comerciale, 
care se discuta în prezent în 
adunarea legislativă din Costa 
Rica, este menit aă contribuie la 
dezvoltarea comerțului cu țările 
socialiste. Ziarul scrie ca este in 
ia te recul statului Costa Rica •*  

ne succesul acestui proiect 
cge |i să înceapă acest co-

NEW YORK. — Ministrul de 
externe al Portugaliei, Alberto 
Franco Nogueira, a refuzat să 
se întâlnească cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, pen
tru a discuta traducerea in 
viață a rezoluției adoptate de 
Consiliul de Securitate în pro
blema coloniilor portugheze 
din Africa. După cum se știe, 
aceasta rezoluție, care con
damnă politica de represiune a 
autorităților colonialiste portu
gheze împotriva popoarelor a- 
fricane aflate sub dominația 
Lisabonei, a fost adoptată în 
Consiliul de Securitate fără 
nici un vot împotrivă abținîn- 
du-se de la vot numai princi
palele puteri colonialiste: 
S.U.A., Anglia și Franța.

ATENA — La 1 august peste 
40 000 de muncitori constructori 
au participat la greva constructo
rilor din Atena.

In aceeași zi a avut loc un 
mare miting. In cadrul căruia vor
bitorii au protestat împotriva ho- 
Uririi autorităplor de a reduce 
salariile muncitorilor constructori.

în fața amploarei greviste, aulo- 
ritățile au făcut concesii. In par
lament a fost depus un proiect de

cut de la crearea Organizației 
Unității Africane la Addis- 
Abeba au demonstrat efica
citatea acțiunilor Africii inde
pendente în lupta pentru eli
berarea coloniilor portugheze 
din Africa și a populației afri
cane din Republica Sud-Afri- 
cană. Conferința miniștrilor de 
externe este chemată să întă
rească colaborarea țărilor afri
cane în toate domeniile. Mi
niștrii de externe vor adopta 
o serie de hotărîri practice în 
problemele structurii organiza
torice a Organizației Unității 
Africane. Ei vor examina, de 
asemenea, o serie de probleme 
politice si adoptarea de noi 
măsuri în vederea îndeplinirii 
hotărîrilor conferinței de la 
Addis-Abeba.

PE SCURT
lege, care prevede să se mențină 
actualele salarii ale muncitorilor 
constructori.

Comitetul de grevă a declarat 
că dacă parlamentul nu va aproba 
neîntîrziat acest proiect de lege, 
la 6 august va începe o nouă gre
vă a muncitorilor constructori.

BAGDAD. — La 1 august, 
Tribunalul militar din Bag
dad a condamnat la moarte 
trei militari și un civil sub 
pretextul că au participat ia 
încercarea de a organiza o lo
vitură de stat în Irak, la 3 
iulie.

Ce-i neliniștește 
pe guvernanții 
vest-germani

BONN. — Joi iu început Ia 
Bonn tratativele prilejuite de vi
zita ,Q Republica Federală Ger
mani a președintelui Republicii 
Italiene, Segni. în prima zi au 
avut loc întrevederi separate în
tre Segni și Adenauer la reședința 
acestuia din urină și între mi
niștrii de externe ai celor două 
țari — Piccioni și Schroeder.

Oficial s-a anunțat numai că 
au fost discutate „probleme de 
interes comun pentru cele două 
țări”, însă agenția France Preaae 
relatează că, în cnrsul discuțiilor 
dintre miniștrii de externe, re
prezentantul guvernului vest- 
german a căutat să sublinieze 
„rezervele ți neliniștea” Bonnu
lui fa(ă de parafarea la Moscova 
a Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare. 
In geest sens, după cum reiese 
din relatările agenției citate, 
Schroeder a căutat să exercite 
presiuni asupra colegului său ita
lian cu scopul de a-J împiedica 
să sprijine o eventuală apropiere 
între Est și Vest în problema 
germană.

TOKIO. — Balanța de plăti a 
Japoniei pe luna iulie ac. a în
registrat un deficit de 25 milioane 
dolari. Rezervele de valută străină 
din țară s-au redus la 1.900.000.000 
dolari. Aceasta este cea mai mare 
scădere înregistrată în ultimele 
cinci luni.

LONDRA 2 (Agerpres). — In 
ședința din 1 august a Camerei 
Comunelor, mai mulți deputați 
laburiști au cerut guvernului 
să se folosească de încheierea 
cu succes a tratativelor de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară și să întreprindă noi 
măsuri care să contribuie la 
destinderea încordării interna
ționale.

Deputatul K. Zilliacus a ce
rut primului ministru Macmil
lan să comunice Camerei Co
munelor ce schimbări va face, 
guvernul în politica militară și 
în politica ce determină co
merțul dintre Est și Vest, in 
lumina noii situații. Zilliacus a 
insistat ca Anglia să renunțe la 
politica care pină acum a slu
jit drept bază pentru războiul 
rece.

Macmillan a refuzat să răs
pundă la această întrebare, li- 
mitîndu-se doar la declarația 
că, datorită parafării Tratatu
lui de la Moscova, au apărut 
noi posibilități.

Laburistul Driberg i-a cerut 
lui Macmillan să precizeze ce

măsuri intenționează să între
prindă pentru a convinge 
Franța să se abțină de la pro
ducerea și experimentarea ar
mei nucleare. „Intenționează 
oare primul ministru să între
prindă noi eforturi pentru a 
contribui la dezarmarea gene
rală și intenționează el oare să 
propună crearea unor zone de 
dezangajare în Europa centra
lă, în Orientul Apropiat și Mij
lociu sau în orice altă regiune 
a lumii și crearea unei zone 
denuclearizate pe continentul 
african?", a întrebat Driberg.

Deoarece Macmillan s-a es
chivat să răspundă la această 
întrebare, laburistul Hender
son i-a propus primului minis
tru să declare clar președinte
lui de Gaulle că guvernul en
glez ar saluta participarea 
Franței la măsurile ce se iau în 
prezent în vederea slăbirii în
cordării dintre Est și Vest și a 
realizării unui progres în do
meniul dezarmării generale.

Macmillan a declarat că gu
vernul englez speră să discute 
toate aceste probleme cu gu
vernul francez.

I
I Sekale Mukono este m 

bru al partidului Uniunea 
țională a africanilor din ‘

Inya (KANU) care este cor 
de cunoscutul conducător 
mișcării de eliberare Jomo !

I
I 
I

.............. ....
Din multe puncte

Kenya este o țară a

I — spun 
nunată, 
tinderi

Isînt prelucrate din c 
ficientei umidități.

conține nrnhahil mu

mem-
1 na

țională a africanilor din Ke
nya (KANU) care este condus 
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— KANU vrea să pună ca
păt colonialismului în Kenya. 
§i noi vom dobîndi aceasta ! 
spune el.

însă nu le revin decît firimi
turi jalnice.

în prezent, fiecărui fermier 
european îi revin în medie 
2.240 de acri de pămînt (un a- 
cru = aproximativ 0,4 ha) adi
că de 470 de ori mai mult de- 
cit fiecărui african. Europenii 
ocupă faimosul podiș și regiu
nea Rift-Valley, pămînturile 
cele mai roditoare situate

cedeze pămintul _în 
în mod practic gra- 
mai tirziu printr-un 
regelui Angliei, în 

stabilit că termenul

cat“ și -East African Land 
Developpement Company*.

Europenii au silit pe africani 
să-și
arendă", 
tuit Iar 
ordin al 
1915 s-a
arendării pămîntului de la a- 
fricani, este pe o perioadă de 
999 de ani. Aceasta a însemnat 
acapararea fățișă a pămînturi- 
lor din Kenya.

Parcele imense au fost îm
părțite drept cadouri și răspla
tă din partea companiilor pen
tru anumite persoane- Astfel

KANU „pămînt și lucru !“ a 
devenit lozinca întregului po
por. Acum 11 ani, după pu
ternicul avînt al luptei de eli
berare națională din Kenya, 
autoritățile coloniale au intro
dus starea de asediu. împotri
va insurgenților au fost trimi
se detașamente de pedepsire, 
care au inundat Kenya cu 
singele patrioților. In anii 
stării de asediu au fost uciși 
peste 14 mii de africani. Peste 
1 milion de locuitori ai Kenyei 
care trăiau in regiuni unde 
lupta pentru independența na
țională se desfășura deosebit

care nu aveau dreptul să iasă 
pină la o anumită oră.

După ridicarea stării de ase
diu viața muncitorilor nu s-a 
îmbunătățit. Numărul șomeri
lor din Nairoby este acum de 
două ori mai mare decît cu 
zece ani în urmă, iar întreaga 
armată de șomeri depășește 
cifra de 400 de mii de oameni, 
adică un sfert din populația 
capabilă de muncă.

— Am avut într-un rînd 
prilejul să-i cunosc pe munci
torii din portul Mombasa — 
spune Sekale Mukono. O ade
vărată muncă de ocnaș ! Com-

DRUMU!
*

Bloc-notes-ul meu este plin 
cu însemnări în urma convor
birii cu Sekale Mukono.

j de vedere 
----- w-------- --- țară a viitorului 
— spune el. Avem o climă mi- 

1, un sol roditor, dar în
tinderi imense de pămînt nu 
sînt prelucrate din cauza insu-

. Subsolul 
conține probabil multe bogății 
dar ele nu au fost încă desco
perite. în fiecare an Kenya 

I exportă cafea, bumbac, pirită, 
migdale și produse rezultate 

Idin creșterea animalelor în 
sumă de aproape 40 milioane 
de lire sterline. Africanilor

INDEPENDENT
partea centrală și 
țării. Treptat, pas 
Ionii i-au alungat 
de pe pămînturile 
silit să se retragă 
de podișuri seci, sau în jungle 
de nepătruns.

In urmă cu 60 de ani, în 
Kenya existau în total 13 co- 
Ioni europeni, acum aceștia 
sînt în număr de aproape 
3.000. Și deși numărul lor se 
pare că nu e prea mare, bogă
țiile și pămînturile acaparate 
de ei sînt colosale. Suprafețe 
imense au fost acaparate și 
sînt speculate de companiile 
engleze „East African Sindi-

apuseană a 
cu pas, co
pe africani 
natale i-au 
în regiuni

urmașii lordului Delamer, li
nul dintre primii colonialiști 
din Kenya, posedă 100 000 de 
ha. din pămînturile cele mai 
bune. 80.000 de ha. aparțin lui 
Edward Grohan. Printre marii 
proprietari funciari nu poate 
fi găsit nici un singur african.

Lipsa de pămînt a devenit 
o adevărată catastrofă pentru 
populația băștinașă. Se știe că 
agricultura și vînătoarea au 
fost dintotdeauna principalele 
mijloace de existență ale po
porului din Kenya. Alungați 
în rezervații ei visează acum 
să-și recapete pămintul și de 
aceea chemarea partidului

de intens, au fost închiși în 
lagăre de concentrare.

Represiunile cele mai grele 
au fost îndreptate împotriva 
clasei muncitoare, partea cea 
mai conștientă a populației din 
Kenya. Muncitorii numeroase
lor plantații din podișul alb și 
R:ft Valley, docherii din Mom
basa. muncitorii întreprinde
rilor prelucrătoare din Nai
roby au devenit primele victi
me ale colonialiștilor. Pentru 
cea mai mică vină, considera
tă ca nesupunere, ei erau con- 
cediați. In orașe, mai ales la 
Nairoby, africanii au fost în
chiși în cartiere închise din

pania din port se poartă cu 
muncitorii africani mai rău

Munca este 
nici un fel de 
ce să se chel- 

mecanîzarea,

muncitorii 
decît cu vitele, 
grea. Nu există 
mecanizare : de 
tuiască bani cu 
dacă muncitorul negru nu cos
tă mai nimic ? ! Salarii de mi
zerie. condiții de viață îngro
zitoare — iată situația munci
torilor africani.

★
— Partidul nostru — spune 

Sekale Mukono, — nu vrea să 
accepte constituția ca un dar 
din mîinile colonialiștilor. En
glezii vor să ne împartă țara 
în 7 provincii — fiecare avînd

un guvern nesubordonat gu
vernului central. Este lesne de 
înțeles că acestea vor fi gu
verne dependente de colonia
liști. Iar guvernul din Nairoby 
va fi doar pentru decor. Colo
nia ar rămîne colonie,

...Partidul lui Jomo Kenyatta 
s-a pregătit cu încredere de a- 
legeri, elaborînd un program 
care să corespundă intereselor 
naționale ale țarii îndreptat 
spre crearea unei Kenyi libere 
și independente. „Noi vrem ca 
țara noastră să-și ocupe locul 
său printre țările cu adevărat 
libere din Africa. Vrem ca să 
dobîndim o independență de
plină, iar nu un paravan în
dărătul căruia să se duca ace
eași veche politică a colonialiș
tilor", așa scria revista „Pan 
Africa".

La 1 iunie, Malcolm McDo
nald, guvernatorul englez al 
Kenyei, a primit jurămîntul 
lui Jomo Kenyatta, noul prim- 
ministru al Kenyei. Partidul 
KANU a obținut o victorie 
convingătoare, el a cucerit ma
joritatea locurilor din parla
ment și în adunările din pro
vincie. Este doar primul pas 
spre independență întrucît Ke
nya primește numai așa-zisa 
„deplină autodeterminare in
ternă". Ea rămîne în sistemul 
Commonwealth-ului britanic 
și deocamdată guvernatorul 
englez deține o autoritate mai 
mare decît noul guvern. în
săși componența guvernului 
trebuie confirmată de guver
nator.

Acum poporul Kenyei luptă 
pentru ca țara lui sa devină 
republică. Locuitorii Kenyei 
doresc să obțină deplina inde
pendență încă anul acesta.
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