
pentru creșterea

de un lucru deosebit de im
portant. Măsurile tehnico-or- 
canizatorice își dovedesc cu 
atît mai mult eficacitatea cu 
cît ele sînt aplicate mai ope-

Ce căi ați folosit

Duminică 4 august 1963

anului viitor

Foto: AGERPRES

Extind sudura automată si semiautomată

(Agerpres)

C PBIESCV

(Ageipres)

productivitate

Cluj

(Agerpies)

Geografii romi ni întocmesc In 
prezent .-Harta populației fi «•- 
«i- r* de pqțFUație d-a R. P. Ro- 
—care fi prezentată anul 
T^tcr la cel de-*l XX-'.ea Congres 
latemaucual da geografia de 1*

: 11 de ringuri de la Filatura Rommeasca de 
<Ln Capitală

productivității muncii ?
zina „Hidromecanica" din Brașov, cunoscută în 
toată țara pentru, produsele pe care le execută, 
a încheiat cu succes primul semestru al anului. 
Planul producției globale a fost îndeplinit în 
proporție de 102,2 la sută iar cel al producției 
marfa cu 100,6 la sută. Productivitatea muncii a 
crescut cu 0,9 la sută față de sarcina planificată,

iar prețul de cost al produselor a fost redus cu 2,5 la sută, 
ceea ce reprezintă o economie de 4 087 000 lei. în luna iulie, 
uzina și-a consolidat aceste succese. E important de mențio
nat faptul că în obținerea acestor rezultate, un rol deosebit 
l-a avut creșterea productivității muncii.

Pentru a afla care au fost căile prin care acest colectiv de 
muncă ?i-a croit larg drumul spre aceste succese, am avut o 
convorbire cu tov. DUMITRU NISTOR inginerul șef al 
uzinei:

— Știm că la începutul a- 
nului, pentru a asigura înde
plinirea planului, uzina și-a 
fixat un cuprinzător plan de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Cum s-a reflectat în produc
ție, în lunile care s-au scurs, 
îndeplinirea acestora și ce e- 
fect au avut ele asupra creș
terii productivității muncii ?

executarea operațiilor de fre
zară la mașina de copiat hi
draulică. Rezultatul ? Norma 
de timp s-a redus pe barată, la 
această operație, de la 30 de 
minute, la numai 5 minute.

Specificul uzinei impune, de 
asemenea, folosirea unuj nu
măr mare de calibre inel file
tat Operația de rodare a a- 
cestor piese se făcea oină uz 
de mult manual si era. evi
dent, foarte costisitoare. Mă
sura aplicată a fost confecțio
narea. cu ajutorul fondurilor 
de mică m eram za re, a unei 
instalații pneumauee de roda
re. In acest fel. pe lingă o îm
bunătățire simțitoare a calită
ții. s-a realizat P o reducere 
cu 50 la sută a timpului de 
rodaj. Unele din măsurile a-

— Trina „Hidromecanica’1 
laereaxă, ca ți alte uzine, în 
mal multe gchimburi. Realiza - 
rea ritmici a «arcinii de creș
tere a productivității muncii 
e ■trim legată ți de randa- 
meatal fiecărui schimb. Ce 
a-a lint pentru aaigurarea 
■■wi hu randament in toate 
m himhnrilr 7

Prolefairi din toate țările, uniți-vă!

rinererului
Muncitor
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Vești din

— Uzinei noastre I s-au în
credințat în acest an sarcini 
mari și mobilizatoare — ne-a 
spus tov. Nistor. Productivita
tea muncii trebuie să crească, 
de pildă, cu 4,5 la sută. înde
plinirea acestui indicator de 
bază al olanului a dus în fata 
noastră sarcina de a lua toate 
măsurile Dentru valorificarea 
cît mai deplină a rezervelor 
interne. Ne-am dat de la în
ceput seama Că, pentru a pu
tea îndeplini acest indicator al 
planului, este necesar ca cea 
mai mare narte din sarcina de 
creștere a productivității mun
cii să fie asigurată pe baza 
aplicării unor judicioase mă
suri tehnico-organizatorice. 
Iată de ce, din totalul măsuri
lor stabilite, 32 din ele urmă
resc nemijlocit acest obiectiv. 
Ne-am convins, de asemenea, 
din experiența anilor trecu ți

Interviul nostru cu tovarășul 
Dumitru Nistor, 

inginer-șef la Uzina ^idrorneeanzca"-Brașov

rativ. Termenele de aplica
re a acestora au fost de 
aceea astfel eșalonate Incit ma
joritatea să fie aplicate ei* 
mai repede. Din cele 32 de 
măsuri tehnico-organizatorice 
stabilite ne întregul an. 21 au 
fost adicate în primul semes
tru- Eficacitatea acestora o 
pot ilustra foarte bine prin ci- 
teva exemple.

Una din piesele care coftd- 
mă cea mai mart manageri 
la produsul turbosuEante «te 
rotorul turbină- Coebclj d^- 
tr-un număr mare de puete. 
care se obțin din bare pătrate 
prin prelucrări mecanice. «- 
ceste avea un dchi de fabri
cație foarte lung. Un* din mă
surile tebnjco-arpuuxatmce a 
urmărit înlăturarea acestui 
neajuns. S-a trecut astlei la

CB BQ « 90

8 m. Aa

iCoshft'^re f* pag- a III--)

In construcția instalații
lor pentru foraj și rafi
nării a fost extinsă anul 
acesta sudura auto mată 
ți semiautomată cu mai 
mult de 60 la sută.

întocmirea hărții populației și așezărilor 
de populație din R. P. Romînă

Londra. Această lucrare este ela
borată în cadrul atribuțiilor ce re
vin țării noastre ca membră a 
îlnînnîi geografice Internaționale 
ți a comisiei de elaborare a Hărții 
popriației lumii.

Modernizări 
de drumuri

ECONOMII LA PREȚUL
DE COST

Cadre calificate 
pentru industria grea

motive Diesel electrice, construc
tori de televizoare etc.

De ia un an la altul, școlile pro
fesionale, tehnice fi de maiștri din 
industria metalurgicâ fi construc
toare de mașini pregâtesc toi mal 
miile cadre pentru industria grea. 
Jn anul școlar recent Încheiat 
aceste școli au fost urmate de a- 
proape 40.000 de elevi, cu circa 
10.000 mai muiji deci! In anul pre
cedent.

Creșterea produc
tivității muncii, in
troducerea în pro
ducție a tehnicii 
înaintate, reducerea 
consumurilor spe
cifice de materiale 
și materii prime, 
aplicarea în pro
ducție a unui în
semnat număr de 
inovații și raționa
lizări etc, au per
mis colectivelor în
treprinderilor in
dustriale și unită
ților economice din 
regiunea Argeș să 
realizeze, în prima 
jumătate a anului, 
economii suplimen
tare la prețul de 
cost în valoare de

39 400 000 lei și be
neficii în sumă de 
peste 32 056 000 lei.

Minerii din ba
zinul carbonifer 
Schitu - Golești, de 
pildă, au înregis
trat în această pe
rioadă ca urmare a 
depășirii planului 
de producție cu 62 
la sută a extinderii 
mecanizării lucrări
lor în exploatările 
miniere, introduce
rii șl extinderii sus
ținerii metalice In 
abatajele frontale, 
o reducere a prețu
lui de cost pe tona 
de cărbune mai 
mare cu 4 la sută 
față de prevederi.

Economiile obținute 
de mineri se ridic* 
la peste 4 250 000 
lei. Petroliștii trus
tului de extracție 
Argeș, ca urmare a 
depășirii planului 
de producție, a cre
șterii productivității 
muncii ți reducerii 
timpului ne prod uc - 
tiv au redus ți ei 
prețul de cost la ți
ței față de plan cu 
2 la sută. însemna
te economii au rea
lizat întreprinderile 
din cadrul Direcției 
regionale a econo
miei forestiere Ar
geș. Uzinele sodice 
Govora etc_

tr*j eerJiu a azEoașJe 
Îs ii ncl peisaje,
wf coîjL’uchi isdnstriaJe- 
Pe VcJen Fra«ovei sau Va
lea la Biczu sau pe

’'■? O.-.eșhu-’uj ele
vii exazrsjomști petrec 1” 
această vaccnîâ xJe de 

neuitai

Fo.'o GR PREPELIȚA

(Agerpresl
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zootehnic

L’ Tivește încă odată 
r fotografiile de pe 
I, panoul de onoare 
I al unității. Din ele 
jy-K.-----------

Grupajul
VACANȚA STUDENȚEASCA
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Pentru dezvoltarea sectorului

îngrijitori calificați, bază furajeră 
abundentă, adăposturi 

corespunzătoare

Concomitent cu celelalte lucrări din cam
pania de vara, numeroase unități agricole so
cialiste din regiunea Hunedoara efectuează 
lucrări de fertilizare a terenurilor destinate 
însămîntărilor de toamnă. In numai cîteva 
zile, colectiviștii din comuna Baia Romînă au 
transportat la cîmp peste 100 vagoane de 
îngrășăminte naturale, Folosind, alături de 
atelajele proprii, și remorci de la S.M.T., gos
podăriile agricole colective din Simeria, Tîm- 
pa, Băcia și Sîntandrei au transportat mai 
mult de 2 000 tone de îngrășăminte naturale.

Colectiviștii din comuna Romos, raionul O- 
răstie, încorporează în sol, o dată cu efectua
rea arăturilor de vară, amendamente calea1- 
roase pe terenurile acide. Pentru combaterea 
acidității solului, numeroase alte unități agri
cole socialiste din regiune au transportat a- 
mendamente provenite din prelucrarea calca
rului și dolomitei ce intră în procesul de 
elaborare a metalului, la Combinatul siderur
gic Hunedoara.

Crește numărul 
animalelor de mare

In prima jumătate a anului, în regiunea 
au foit modernizați aproape 30 km de drumuri 
regionale, precum ți o serie de drnmuri comu
nale. La aceite lucrări, colectivul secției de 
drumuri ți poduri a sfatului popular al regiunii 
a folosit cu auccea balastul hituminizat la cald, 
introdus pentru prima dată în acest au, care Bfl 
■ seamănă foarte mult cu asfaltul. In afara ailor 
avantaje, prețul de cost al unui km de drum mo
dernizat a «căzut simțitor.

In această perioadă, în cadrul Direcjiel regio
nale de drumuri ți poduri Cluj, a-au executat 
pe drumurilo naționale de pe raz* regiunilor 
Crițana, Maramureș, Cluj ți Hunedoara, lucrări 
de reparații pe o lungime de peste 180 de km.

/ .

Gospodăriile colec
tive din regiunea 
Crișana sînt ajutate 
îndeaproape de consi
liile agricole în îmbu
nătățirea raselor de 
animale și în ridica
rea productivității a- 
cestora. în acest an, 
numărul centrelor de 
insămînțări artificiale 
s-a dublat față de 
anul trecut, asigurin- 
du-se monta la peste 
40 000 de vaci și la 
aproape 60 la sută din 
efectivul oilor de 
prăsită. Berbecii pen
tru reproducție sint 
asigurați din rasele 
merinos transilvă
nean fi țigaie.

Pentru cunoașterea 
calităților fiecărui a- 
nimal în parte și se
lecționarea de repro
ducători de mare va
loare economică, s-au 
introdus registre ge
nealogice in peste 60 
de gospodării colec
tive, care au ferme 
de animale bina dez-

voltate. Multe gospo
dării ca cele din 
Sîntana, Diosig, Va
lea lui Mihai, Sălacea, 
Mădăraș, Salonta și 
altele au realizat de 
la loturile de vaci de 
selecție producții în- 
\re 2 900—3 000 litri 
lapte într-o perioadă 
de lactație. Față de 
anul trecut, în aceste 
gospodării producția 
pe *cap de vacă fura
jată a crescut cu 200- 
350 litri.

Toate aceste mă
suri au dus la creș
terea numărului de a- 
nimale cu producții 
mari și la îmbunătă
țirea raselor. în pre
zent, mai mult de 70 
la sută din numărul 
vacilor și junincilor 
existente în gospo
dării sînt din rase de 
mare productivitate, 
în raioanele de șes 
mai mult de 90 Ig 
sută din numărul 
oilor sînt de rasă me
rinos.

(Agerpres]
(Agerpres)

20 de aporia-

(Agerpres)

fruntașă
unitate. în a- 

el a 
multe con-

viciu in această 
cest interval de timp 
instruit ți educat 
tingente de militari, a învățat
și și-a perfecționat pregătirea, 
a parcurs consecvent treaptă 
cu treaptă drumul spre măies
trie. Anul acesta toți militarii 
din subunitatea pe care o co-

(Agerpres)

Moment solemn — ridicarea pavilionului pe navă

Folosirea maselor plastice în construcții
Muncitorii Trustului regional 

de construcții Maramureș ex
tind tot mai mult lolosirea ma
selor plastice ca Înlocuitoare 
ale diferitelor materiale. La 
executarea instalațiilor elec
trice. de pildă, ei folosesc in 
prezent numai tuburi din ma
terial plastic, iar pentru iinîsa-

ful fațadei blocurilor întrebuin
țează vopsele pe bază de vina- 
cet combinat cu terasit. Au 
Început, de asemenea, să se în
locuiască cu mase plastice 
plăcile de faianță, diferite con
ducte ți unele parchete. Folo- 
tirea maselor plastice contribuie 
la îmbunătățirea calității lucră

rilor, precum și la o reducere 
substanțială a prețului de cost.

Prin folosirea Înlocuitorilor 
din mase plastice, constructorii 
maramureșeni au realizat anul 
acesta economii egale cu prețul 
de cost a peste 
mente.

într-o unitate
militară

zîmbesc marinari 
' iHil căliți in lupta cu

valurile, îndrăgo
stiți de meseria lor și pătrunși 
de profundă dragoste de pa
trie. Sint numai dțiva dintre 
cei mulți care au obținut re
zultate foarte bune la pregă
tirea de luptă și politică. Dar 
se cuvine să vorbim nu numai 
despre, ei, ci despre întregul 
nostru colectiv, de tradițiile, 
realizările și aspirațiile lui.

Tinerețea a fost și rămîne 
principala caracteristică a co
lectivului nostru. Chiar și se
cretarul organizației de partid, 
subofițerul Popescu Teodor, și 
locțiitorul politic al unității, 
ofițerul Mitu Georgia, care ar 
putea fi categorisiți după ani, 
în rindul vîrstnicilort sînt 
plini de tinerețe.

Misiunea noastră este să 
participăm la apărarea grani
țelor maritime ale patriei. 
Marea ne este dragă, așa cum 

sint dragi munții și cimpii- 
patriei/ minunatul nostru

popor constructor al socialis
mului. Iubim marea cu nease
muitul său albastru, chiar ți 
atunci dnd vîntul năpraznic o 
răscolește în valuri cu creste 
înspumate. Am străbătut-o de 
nenumărate ori atunci dnd 
fața îi era lucie ca o oglindă 
pură, dar și atunci dnd valu
rile năpraznice se abateau cu 
vrăjmășie asupra navelor. Do
rința noastră a rămas mereu 
aceeași, de a ne ridica cit mai 
mult nivelul de pregătire și a 
răsplăti prin rezultatele obți
nute în muncă, încrederea ce 
ni s-a acordat. Suecesele obți
nute sînt strîns împletite și cu 
lupta pentru cucerirea „Stea
gului roșu" al C.C. al U.T.M.

Comuniștii au fost pentru 
noi întotdeauna un exemplu 
viu pe care l-am urmat cu în
credere. Ei ne-au însuflețit 
permanent în muncă. Anul 
1957 ne-a adus primele rezul
tate importante, primele satis
facții. Nava comandată de 
locotenentul major Munteanu 
Ion a obținut titlul de ifNav& 
de frunte". Pe pieptul a peste 
o treime din militarii unității 
a strălucit insigna „Militar de

frunte". Munca neobosită a tu
turor militarilor conduși de 
comandanți pricepuți mobili
zați de organizația de partid, a 
fost răsplătită prin decernarea 
pentru prima oară unității 
noastre a „Steagului roșu” 
al C. C. al U. T. M. Mare 
a fost bucuria care a cuprins

atunci pe militarii unității 
noastre. Printre ei se aflau 
loniță Gheorghe, Data Ion, 
Pirvan Nicolae, Ene Gheor
ghe, care muncesc astăzi cu 
elan pe șantierele construcției 
socialiste ale patriei noastre. 
Ne amintim cu drag de ei. La 
această primă mare bucurie a 
participat și ofițerul Spandole 
Gheorghe. Activitatea ofițeru
lui Spandole Gheorghe este 
strîns legată de unitatea noa
stră. Anul acesta și-a aniver
sat cel de-al 10-lea an de ser-

mandă sînt fruntași în pregăti
rea de luptă și politică. Comu
nistul Spandole Gheorghe a 
fost întotdeauna apropiat de 
subordonați, i-a instruit cu pri
cepere le-a Împărtășit din boga
ta sa experiență. Acum se poa
te mindri cu subordonații care 
obțin în pregătirea lor numai 
rezultate foarte bune și bune.

lată-i pe militarii de la pa
nou.

Sergentul Baboi Constantin 
este torpilor la una din nave. 
El mînuiește cu precizie teh-

nica de luptă pe care o deser
vește... „Alarmă de luptă, atac 
cu torpila" !... Mîinile sergentu
lui Baboi aleargă grăbite pe 
manete pregătind toate meca
nismele pentru lansare. în 
cîteva secunde tehnica este gata 
pregătită. Lansarea la care 
nava sa a obținut calificativul 
„foarte bine" a încununat și 
munca lui.

Caporalul Ganea Mihai și 
soldatul fruntaș Pătruț Mihai 
sînt motoriști. De mîinile lor 
sînt strunite miile de cai pu
tere. Faptul că pînă acum teh
nica dela posturile de luptă

unde sînt servanți a funcțio
nat ireproșabil, dovedește pe 
lingă pricepere și muncă sus
ținută, control, revizie atentă 
și exploatarea rațională a tu
turor agregatelor și mecanis
melor.

Sergentul Mogoș Marin este 
boțman pe o navă de frunte. 
De curînd a fost primit în rîn- 
dul candidaților de partid. 
Postul său de luptă a fost în

locotenent major
CHIRA ȘTEFAN

(Continuare în pag. a
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ADRIAN DOHOTARL’ (<

Seara ei ies din schimb îmbrățișați 
De flăcări, ca pădurile de toamnă. 
Apoi coboară-H somn visind
Fim în tul cum dospește ea o pîine.

Prin rituaJnri de mitologie 
înalță sacii grei in piramide 
Șl mîngîind amurgul Iar rotund 
Presimt in miini căldura moale-a plinii 
Și inima bilindu-le-n afund.

Li te revarsă zorile pe chipuri 
Iți potrivesc rămasa ca la joc 
String brisl, ca un drum, la cingătoare 
Și clitinind văzduhul in priviri. 
Vin prin cimpii dind strălucire lumii ; 
tn fața holdei ei tresar ca iarba 
Rămln o clipă muți iu priveliște, 
îmbrățișează spicele timizi 
Ca mijlocul unor adolescente, 
Apoi așteaptă ora cind văzduhul 
Răsună ca un imn ți tind combina 
Va secera cimpiile de zoare 
Cu grinele Înalte ca lumina...

I v smiom
la casele de cultură si cluburile dm: l 

I 
i 
i

La tabara de odihnă a stu
denților de la Costinești

Foto : AGERPRES

Arta plastică 
romînească 

peste hotare
Tot mai mult peisajul ro- 

mînesc, chipuri de oameni, via
ța nouă din țara noastră 
transpuse pe pînză, dăltuite 
în piatră sau turnate în bronz, 
poposesc în sălile de expoziții 
din diverse țari, făcînd cunos
cută arta plastică romînească 
peste hotare.

In acest an de exemplu, ca
pitala Austriei, Viena, a găz
duit o expoziție de pictură și 
sculptură cuprinzînd lucrări 
de C. Brîncuș, Boris Caragea 
și Al. Ciucurencu. Lucrări ale 
graficienilor noștri au figurat 
în cadrul bienalei de grafică 
de la Ljubljana, iar o expozi
ție de artă plastică contempo
rană este deschisă la Dresda.

In Belgia va fi deschisă în 
curînd o expoziție cu lucrări 
da pictură ale lui C. Baba iaj 
în R,P. Polonă cu lucrări de 
pictură, sculptură și grafică 
semnate de Al. Ciucurencu, Bo
ris Caragea, I. Irimescu. Vida 
Geza si Mariana Pătrașcu. Bu
dapesta va cunoaște opera lui 
Jiquidi. Expoziții de grafică 
romînească contemporană vor 
putea fi vizionate cu prilejul 
zilei de 23 August la Lenin
grad și Havana, iar alte lu
crări ale graficienilor noștri, 
vor figura în expoziții la Kiev, 
în Vietnam și Indonezia. La 
cea de-a VII-a bienală de artă 
plastică de la Sao Paolo (1963) 
țara noastră va participa, 
asemenea, cu lucrări de 
fică.

(Agerpres)

Cinematografe
La Fayette — film pentru 

ecran panoramic ; Patria (9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19; 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), Grădina 13 septembrie 
(20,15). Viață fără chitară • ru
lează Îs cinematografele I. C. 
Frimu (10; 12; 14; 16; 18; 20
— grădină 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 
Cablriei : Tineretului (10; 12;
14). Concertul mult visat: Ti
neretului 
Doctor în 
(10; 12,15; 14,30;
20,30), C. David 
20,30), Moșilor (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 La 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 între 
popoare (16; 18.15; 20.30). Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Pro
gram de filme documentare : 
rulează în continuare de la 
orele 10 Ia orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. Cum
părări un balon : rulează Ia 
cinematograful Maxim Gorki 
(11; 16,15; 18,30; 20,45). Estra
da, estrada: Giulești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20.45). 30 De
cembrie (16; 18; 20) Pe urmele 
bandei : Cultural (11; 16; 18;
20). Tăunul : rulează la cine
matograful Alex. Popov în 
continuare de la orele 9.30 la 
orele 21. Camelia : 8 Martie 
(16; 18,15; — grădină 20.30). 
O perlă de mamă : Gri vi ța 
(10; 12; 16; 18; 20), Flacăra 
(15; 18,15; 20.30), Stadionul
Giulești (20,30). Mamelucul : 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia (16; 18; 20). Noua
prietenă a tatii : Unirea (11; 
15; 17; 19; — grădină 20,30). 
Mărul discordiei: rulează la 
cinematografele T. Vladimire- 
6cu (16; 18 : 20).

(16; 18,15; 20.30).
filozofie : Victoria 

16,30; 18,30; 
(16; 18,15;

DIN POSTA DE IERI
Expoziția a „Portului 

romineic"
în incinta Casei de cultură 

din orașul Sinaia s-a deschis 
o expoziție a „Portului roml- 
nesc". Expoziția cuprinde cele 
mai frumoase costume naționa
le din toate regiunile țării.

Zilnic numeroși oameni ai 
muncii aflați la odihna, turiști, 
vizitează expoziția, admirînd 
măiestria artei populare.

CONSTANTIN D GOIA
electrician

In comunele llinova, Izvorul 
Rirzei și Căzăneșii s-au crea! 
noi unităli cinematografice să
tești înzestrate cu țoale apara
tele necesare.

Astfel colectiviștii pot vizio
na săptămînal trei filme. Cu 
deschiderea acestor trei unități 
noi în raionul Turnu Severin 
funcționează 25 de cinemato
grafe sătești.

NICOLAE C. MARIN 
activist cultural

Cartea in sprijinul product ei
în schela Gura 

Ocnlfel, recrea 
Ploiești, 
șoaiă o ir.fe&îă 
muncă de populari- 
zare și difuzare a 
cărții tehnice. De ta 
incepu-.ul anului a 
plnfi acum au 
înregistrați peste 
1200 rfr .oii. Prie-

re de atuntJL s-a: 
peste VK) d~

-dorului' citit ta 
colectiv în ce'rta 
condus de lovziitt* 
Vasile Duță. re-a 
ajutai mult ta 
că.

MOLDOVEANA 
iGrrspondent

Prin muncă patriotică
inițiativ? comitetului 
din comuna Coarnele 

tinerii 
prin

Din
U.T.M 
Caprii. raionul Hirlău, 
de aici au transportat,
muncă patriotică, 40.000 cără
mizi necesare construcției noii 
școli de 8 ani din comună, au 
ajutat efectiv la săpatul și 
turnatul fundației. La sediul

gospodăriei. !< grajduri, tineri! 
au amenajat alei, au pus flocx 
Ci nd miri în curtea gospodă
riei. poți recunoaște cu ușu
rință mina unor pricepu ți gos
podari.

NICOLAE RACHIERt' 
corespoMteni roiawxsr

r ier vechi -
uțelariilor

Organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile raionului P. 
Neamț acordă o atenție de
osebită colectării metalelor 

I vechi. Datorită muncii bine 
organizate de către fiecare 
organizație U.T.M.. tinerii 
âu -nlectat și trimis oțelli- 
riîlor în primul semestru. 
1678 tone fier vechi, 248 
tone fontă și 58 tone metale 
neferoase.

S-au evidențiat în această 
I acțiune organizațiile U.T.M 

de la întreprinderile Re
construcția, UF.S. „Stea
gul ro$u”. „Comuna din Pa
ris" și altele.

Acțiunea de colectare 
fierului vechi continuă 

însuflețire.
CU

TEODOR STAVAR 
mecanic

i
I

I

«
~inărul Ion Cosmescu, cocă- 
•or fruntaș la întreprinderea 
ce paniiicafie „Pionieruf •

' cL.7 Capitală isi iubește mult • 
■esena. £/ realizează numai ’ 
gliile de calitate superioară, 
oe măsura cerințelor consu- * 

maiorilor

I
I
I

avizierele din 
întreprinderile un
de fac practică stu. 
denții, în holurile 
facultăților și ale 
căminelor poate fi 
consultat în aces

te zile programul Casei de 
cultură a studenților din Ti
mișoara Și. deși preferințele 
sînt atît de variate, studenții 
pot găsi, seară de seară, o ac
tivitate pe plac, în stare să-i 
ajute să se recreeze, să-și îm
bogățească cunoștințele în
tr-un domeniu ori altul.

Ținînd seama de faptul că 
In timpul verii Timișoara es
te gazdă și pentru studenți 
din alte centre universitare, 
casa de cultură le oferă prile
jul să cunoască orașul și îm
prejurimile sale, bogata sa 
viață economică și culturală, 
pe harnicii muncitori timișo
reni. Mijloacele de realizare a 
acestui obiectiv sînt variate. 
Astfel, în program a fost pre
văzut turul orașului, vizitarea 
întreprinderilor „Bela Brel- 
ner“. „Ambalajul metalic". U- 
zinele Mecanice și Electromo
tor, cunoașterea laboratoare
lor Institutului politehnic, etc. 
în același scop, vor fi organi
zate reuniuni cu tinerii mun
citori de la diferite uzine, pre- 
-----reuniunea cu tema : 

î noastră de 
azi" Evident, la aceste mani
festări participă și studenții 
timișoreni ; concursul lor este 
indispensabil reușitei fiecărei 
acțiuni vizitele. întîlnirfle cu 
tinerii muncitori fiind activi
tăți îndrăgite și așteptate și 
de ei.

Un capitol bine reprezentat 
în programul activității de 
vară a casei de cultură sînt 
excursiile. Pe itinerarii diferi
te. studenții din Timișoara vor 
face turul regiunii Banat, vor 
vizita Reșița, băile Lipova șl 
Herculane, Caransebeșul și 
Oțelul Roșu, precum și alte 
centre industriale, localități 
Istorice, puncte turistice. Și 
pentru că studenților le sînt pe 
plac manifestările în aer liber, 
am încadra tot aici activitatea

Timir<»ara

Irum și rcuniun 
„Prin Timișoara

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

sportivă care — spre regretul 
lor — nu’ se anunță la fel de 
bogată. Pentru luna Iulie, de 
pildă, au fost prevăzute un 
concurs de șah, trei de tenis 
de masă și unul de șubah, un 
meci de fotbal șl unul de 
handbal și... atît. Evident, cam 
puțin pentru o lună de vară, 
într-un oraș cu mii de stu- 
denți și largi posibilități pen
tru practicarea a numeroase 
discipline sportive.

Cu mici excepții, ziua de 
vineri a fiecărei săptămîni a 
fost în bună parte rezervată 
în programul casei de cultură 
pentru iubitorii muzicii. Vor fi 
audiate simfoniile lui Beetho
ven arii din opere în inter
pretarea lui Nicolae Herlea. 
canțonete, muzică populara și 
ușoară etc.

In program sînt prevăzute 
și alte manifestări menite să 
contribuie la educarea esteti
că a studenților : vizite la 
Muzeul regional al Banatului, 
o seară de pictură cuprinzînd 
o expunere despre pictorul 
Nicolae Grigorescu și proiecții 
din opera acestuia, reuniuni 
pe tema cum să dansăm, să 
învățăm dansul popular etc., 
organizate cu concursul unor 
maeștri coregrafi, expuneri 
privind arta populara în dife
rite regiuni și altoie.

Conducerea casei de cultură 
a studenților din Timișoara a 
urmărit ca unele acțiuni, care 
s-au bucurat de succes în 
timpul anului, să fie continua
te și vara. Din categoria aces
tora fac parte, expunerile pri
vind actualitatea politică in
ternă și internațională, sim
pozioanele, conferințele pe te
me științifice, serile de poezie 
etc. Am cita dintre ele simpo
zioanele „Actul eliberării pa
triei în creația scriitorilor bă
nățeni1', „Munca de concepție 
și proiectare" conferința „De 
la abacul roman la mașina e- 
lectronică de calcul", seara 
de poezie „Arghezi".

Cele enumerate pînă acum 
nu epuizează lista manifestă
rilor interesante, cu un bogat 
conținut educativ, care le vor 
fi oferite în vara aceasta stu
denților timișoreni. La acestea 
se adaugă numeroasele filme 
de bună calitate programate 
în medie de două ori pe săp- 
•■ămînă. activitatea permanen

I
’anima, atu vita uee pcilliailCIJ- — 
tă de club prezența activă a I 
bibliotecii, nu numai cu nu- ■ 
mărul mare de volume ci și cu « 
acțiuni de prezentare și popu- 1 
larizare a cărții. I

Astfel gîndit. programul ca- ■ 
sei de cultură oferă studenți- I 
lor posibilitatea ' "
ce o parte 
ței într-un 
resant.

din 
mod

de a-și petre- ■ 
timpul vacan- 
plăcut și inte-

M. ANDREI

Roman

I 
I

omanul, pitorescul | 

oraș moldovean.
a devenit gazdă a I 
peste 300 de stu- |
denți. Unii (cei 
din localitate), au 
venit acasă să-și 

petreacă vacanța ; cei mai 
mulți, însă, sînt aici în practi
că, la I.M.R.. la Fabrica de 
țevi, la Stațiunea experimen
tală Trifești, la Spitalul de stat. 
Faptul că orașul a devenit ad- 
hoc .centru universitar" a ri
dicat probleme noi în fața or
ganelor locale. Comitetul oră
șenesc U.T.M., secția de învă- 
țămîot a Sfatului popular oră
șenesc au luat toate masurile 
ca studenții să se simtă bine, 
sa participe la numeroase ac
tivități distractiv-educative. 
să facă excursii, sport etc. 
încă din primele zile, îh lo
calul Scolii de meserii a fost 
deschis clubul studenților. | 
Aici zilnic se joacă șah și te- I 
nis de masă, se încing discuții *

I
I 
I
I 
I
I

Galați

flata

T^nSFUZIl
rjunde prrvtsfr la 
noi. ÎRîi/neîfi r*- 

exemple 
de so*Mtar«i4te. 
iTerbsa/j ca

OMenMscă-
Mai frumos «j mal 

însemnat de cit orice 
mi se pare faptul că fre
care dintre aceia cure întind 
altuia o puternică mină de a- 
țulor, a lost și el ajutat de un 
altul, că a învălat pentru tot
deauna o nobilă lecție de 
comportare în viată și socie
tate. lată aici două ilustrări 
ale acestei idei, pe care mi-a 
fast dat să ie cunosc la oa
menii printre care lucrez.

In toamna anului 1958, pe 
cînd se inălfau zidurile combi
natului nostru, i s-a Intîmplat 
lui Gheorghe Vădineanu, un 
tînăr de statură potrivită și cu 
ochi seînteietori. să fie victi
ma unui accident. O găleată, 
din acelea folosită de zidari 
la transportul morfarului. a 
căzut de pe schelă. L-a izbit. 
lăslndu-1 în nesimțire. Duz 
grabnic cu salvarea la spital. 
Gheorghlță s-a desmelicit abea 
a doua zi dimineață. A privit 
bandajele împurpurate, bîiqu- 
ind:

La 1—taiăianra. iJMuale <ta 
părăsirea spitahihii. tiaârul me
dic care il Îngriji» )i«u ad-i 
spund. în vreme ce H sffjngea 
nîna-

— Flăcăule, »ă nsuliiimești 
donatorilor de singe. Ei te-asi 
salvat Că altfel—

Sensul cuvintelor și expre
sia de pe chipul doctorului l-au 
urmărit multa vreme pe Mcd- 
tușul Gheorghe Vădîneanu. 
Fără să aibă habar, prin ur
mare, avusese niște excelenti 
prieteni necunoscuți. De atunci 
înainte le era îndatorai, pentru 
totdeauna, cu o parte din pro
priul singe.

Așa ceva nu se uită. Cind, 
mai deunăzi, la seefia cartoane 
din cadrul C.C.H. Brăila a ve
nit cineva de 
recoltare a 
acest dar 
s-a trecut 
donatorilor 
zentat cu dragă inimă la cen-

ta Centrul de 
singelui să solicite 
prețios, Vădineanu 
cel dintîj pe lista 

A doua 2i s-a pre-

Premieră cu piesa 
O singură viață

tru : 256 de grame drâ siagele 
fed vor ajuta tsuAaAtoșirii unui 
g®- Cum il cheuta 7 Nu știe, 
oar ce are atace 2 E ua tovarăș 
de-al adu. a final ad le-o
^xiaă fi altora.

Urmarea .- nouă Ucătuși din 
eeețta » i au urmat
exemplul Vădineanu. in-

COMTRSLL

neațâ; ai uca ed. ta atafier, 
zgomotul șr-ar fi stilai uripOe.

Chiar rărâ aceasta. insă, Nf- 
colae Tureac. un băiat de vreo 
19 ani, nu aude amic altceva 
declt cuv bilete prietenului taki 
Vasffe Mirea. rostite do^ol fi 
totuși grele ca știricite. Mtrea 
e cu 5—0 ani maj ta virata de-

c 
c c 
c 
c c
8
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NOSTRU
trînd In rîndurile donatorilor 
de singe din combinatul nostru.

La prima vedere, celălalt caz 
ta care mă opresc în aceste rin- 
duri, nu are nimic comun cu 
primul. De astă dată organis
mul nu prezintă nici un tel de 
răni aparente și nici nu se vin
deca prin introducerea sînge
lui recoltat dintr-un corp sănă
tos. Și totuși...

Pe trunchiul de metal al unei 
pompe centrifuge, reparată azi, 
stau, tafă în fafă, doi tineri. 
Doi lăcătuși. De cînd a sunat 
sirena a trecut aproape un sfert 
de ord șl freamătul e mai scă
zut deci! în schimbul de diml-

șubah, tenis) iar in
tre orele 17—21 re- 
mi, șah, șubah, te
nis.

Duminică 7 iulie : 
orele 9—13 program 
de ctab (fah, șubah) 
ovele 17—21 activi
tate ta club ți triri- 
onurea programului 
ta televizor.

Aceasta ar fi ac
tivitatea unei săp-

Avem în față 6 
pagini dactilografi
ate corect, ta un 
rînd, fiecare pagină 
fiind împărțită in 
rubrici bine delimi
tate. Material «1 se 
latituieazd . ..Pro- 
j-omwl entHldtiJor 
caltvral - educative 
pe perioada 1 iulie- 
30 august 1963 la 
„Clubul Centrului 
universitar Galați", tămini. Studenții au 
Cu alte cuvinte, din 
el putem afla ce li 
s-a oferit pînă a- 
cum studenților pe 
plan evltural-edu- 
cetw, ta ce activi
tăți vor putea par
ticipa în continuare 
cei peste 800 stu- 
denți oftați in prac
tici seu in vacanță 
in oraptl de pe ma
lul Dunării.

Să începem deci. 
Marți 2 iulie : In

tre orele 9—13 ac
tivități de 
(vemi, șah, 
șvbah). Intre orele 
17—19 activitate de 
club (țah, tenis), iar 
de ta orele 19—21 
vizionarea progra
mului la televizor.

Miercuri 3 
orele 9—13 
tete de club 
șah. țubah, 
intre orele 
șubah ți tenis ți vi
zionarea programu
lui ta televizor.

Joi 4 iulie .' între 
orele 9—13 
tate de dub 
pah, țvbah. 
de ta orele 
vmi. jah. tenis p

club 
tenis,

talie: 
activi- 
(remi, 
tenis) 

17—21

arttvi- 
fremi, 
tenis) 

13—21

putut alege între 
șah și tenis, șubah 
și remi. 
vizitat în 
tămlnd, 
nuim că 
greu să 
cînd să Joace șu
bah ? *
9—13 
amiază între orele 
17—21 ? Și cînd e 
mai bine să o fa
că ? Marțea ori du
minica 7

— A fost prima 
săptămînă din acti
vitatea de vară a 
clubului - 
spune unii, 
chestiuni de 
nizare, lipsă 
periență—

De acord, 
ăm deci alta săptă- 
mfnd.

Marți 16 iulie .* o- 
rele fi—13. Program 
de club (remi, șah, 
țubah, tenis) orele 
17—21 program de 
club (sesizați deo
sebirea ?!) hand
bal pe terenul In
stitutului 
nic fi 
programului 
levizor.

Miercuri 17 
erele •—13 
gram de club 
»A, șubah.

Nu i-am 
acea săp- 
dar bd- 
le-a fost 

opteze :

Intre orele 
ori după

vor 
Știți- 
orga- 

de ex-

Să Iu

politeh- 
vizkmarea 

ta te

iulie .* 
pro- 

fremi, 
tenta)

pe marginea unor cărți intere- | 
sânte; iubitorii de muzică I 
participă ia audiții interesan- ■ 
te sau urmăresc emisiunile te
leviziunii.

Dar unde sînt tineri este și 
dans. Serile de dans organiza
te în flecare marți, joi și sîm- 
bătă, sînt mult îndrăgite de 
studenți. în ziua cînd am vi
zitat clubul, un mare afiș — 
așezat la intrare — anunța 
programul unei asemenea seri 
de dans, organizată împreună 
cu tinerii muncitori de la Fa
brica de țevi : „o audiție mu
zicală pe discuri cu tema 
„Compozitorii romîni cîntă 
Moldova de astăzi", un con
curs pentru cel mai bun reci
tator al serii, un concurs ghi
citoare și... dans.“ Seara, gră
dina clubului fremăta de voio
șie și tinerețe. Invitația crai
nicului 
ficare : 
ților" a 
rîndui r—___  ______
densMtor a primit cite un car
tonaș pe care era trecut nu
mele eroului unul roman, sau 
al unei piese de teatru. Cîțiva 
studenți deveniți — numai 
pentru un dans — „Pândele" 
..Andrei", „Mihai" etc. Iți cău
tau (unii dintre ei puși In ma
re încurcătură) partenerele. 
Colegii rîdcau. se amuzau...

Mult interes au trezit în rin- 
dul studenților ți numeroasele _ 
excursii organizate de club în I 
împrejurimi. împreună cu ti- _ 
nerll muncitori de la T.M.R I 
(și cu mașinile I.M.R.-ului) au ( 
fost de curînd la Mîrcești — 
unde au vizitat casa memoria
ls „Vasile Alecsandri", au fă
cut un popas în luncă (aici cei 
mai ta lenta ți dintre ei au reci
tat dîn versurile marelui nos
tru poet) : pline de farmec au 
'—1 vi excursia la Piatra I 
Neamț, și serbarea cîmpeneas- I 
că organizată la ștrandul din 
afar“ «rasului. Dar cite nu vor 

teiul comisiei cult»- maj nyea de văzut! In progra
ms o Consiliului mul ciobului sînt prevăzute — 

din centrul pentru săptămînile următoare 
Hnwersitar Galați) “ o excursie la Bicaz, una la 
ta alcătuirea căruia Lacul Roșu, vizitarea BacăU- 
au obosit destul. e^C- 
Doar nu este ușor Nu peste mult timp practica 
să repeți de aproape va lua sfîrșit și studenții — 
60 de ori <
euCTnte, ocnpind 6 
pagini iertai 
mărind 1

17—21 program de 
club, vizionarea 
programului la te
levizor. (Miercurea 
televiziunea nu 
transmite în gene
ral programe, poatt 
Inaă ta cererea con
ducerii clubului gă- 
Idțean a făcut o ex
cepție), și.,., surpri
ză-! De la orele 21— 
23 vizionarea colec
tivă a unui film. 
(Nu se specifică ce 
film. S-a ales unul 
care rula la unul 
din cinematografe 
Sn acea săptămlnă).

Joi 18 iulie ore
le 9—13 program de 
club, orele 17—21 
seară de dans.

Vineri... Dar sd 
mai continuăm ? Și 
așa credem că am 
supus ta grea în
cercare răbdarea ci
titorilor. Studenți
lor însă nu avem 
ce le face. Ei vor 
continua să aleagă 
între șubah și tele
vizor pînă la sfirși- 
tul vacanței. Cel 
puțin din respect 
pentru cei care au 
semnat programul 
(inginer P. Dina- 
che, președinte și 
Georgeta Noiman,

de la stația de amp’i- 
.Dansați cu eroii căr- 

trezit un viu interes in 
studenților. Fiecare

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I

I
I

I 
I 
I

aproape va lua surșii și siuueiiyi •- a 
aceleași cel mai mulți dintre ei — vor I 

părăsi orașul. Vor duce însă cu " 
ei impresii de neuitat dintr-o ■ 
minunată vacanță studențeas- | 
cft.

ta

M. VIDRAȘCU ADRIAN VASILESCU |
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cii Tureac. Nu-i vine prea la 
îndemină sd vadă, pe alătură 
ce vorbește, cum pe fruntea ce
luilalt se ivesc boabe sclipitoa
re de sudoare. Dar, se gîndește 
el, altfel ar fi rău.

— Purtarea ta ne întunecă pe 
toți. Sîntem 11 lăcătuși, nu 7 
Toți te știam harnic, priceput, 
corect. Unde li-e dragostea de 
muncă ? Iți dai seama pe ce 
drum ai apucat in ultima vre
me 7 De ce lipsești nemolivat 
de la lucru ?

— Mai sînt si motivate, în
cearcă celălalt lără nici o con
vingere.

— Luna asta ai lipsit de două 
ori fără nici un motiv Uneori

vorbim 1 Garnitura pe ctxre 
pus-o ia fierbătorul nr. 1 — 
văzut-o î Moi bine n-o puneai.

— Ei. o dată, s-a intimplat.„
— Să nu se mai întimple. Șl 

mri o singură dată. N-ai strins 
de fel piulifeie de la persistupd 
pe unde țișnea lefia ca 
dinfr-o fintină arteziană. Des
chide ochii 1

Celălalt tace. 1 se par, desi
gur, prea aspre toate acestea. 
Mde. Lui Mirea II dă mina. El 
n-o li fost niciodată intr-o o- 
semenea situație. Ca și cum 
i-ar fi ghicit qîndurile, Mirea 
continuă :

— Ca tine, Nicule, cu un pi
cior în prăpastie și altul pe

ai 
ai

buia rlpei, om loot fi eu odată. 
Ce te uiți aaa aural f Ia uită-te 
aici paha. Citește. Și dintr-un 
buzunar lAcu ad apară o iăie~ 
ttxrd de ziar îngălbenit, dar îm
păturit cu dnjd- Pradă unei 
irdminldri auiJeiești ne mai În
cercate pind

Alta aaiiel 
ctaci ani, pe 
tierul Naval 
Începuse sd _ 
Mcuae prieteni de băutură și 
duul. pierdea nopți, dădea re
buturi. nesocotea sfaturile vîrst- 
nirikir Pînă cind un corespon
dam al ziarului brăilean înain
te" j-a iacul „neplăcuta surpri
ză" de a acorda spațiu și tipar 
acestor jalnice acte de bta-“ 
vină.

Tureac îșî privi cu uimire 
prietenul. Nu-i venea sd creadă: 
cd doar înaintea lui ie afla un 
cun pe care combinatul se poate 
oriei nd bizui, aer eu a eviden
țiat ta Întrecerea socialistă 
susținută de celuiozaiii brăi- 
lenL

— Ei da, asta a lost începu
tul cotiturii. Asia, maț arătă 
Mirea tăietura din ziar, Înainte 
de a o ascunde din nou. Nu 
mă despart de ea niciodată. Iar 
pe cele care mi s*au spus. Sără 
sâ mai si apară, le

Tureac înțelese 
privea de aici.

Discuția aceasta,

aciua, Tureac cili, 
că ia urmă cu 

cind lucra ta Șan- 
-1 MaT. Mirea 

alunece rău; își

lln minte
ceea ce 11

pe trunchiul

de metal al uneț pompe cenlri- 
iuge, n-a lost singura. Cînd Țu- 
feac a lost chemat să răspundă 
In fala organizației U.T.M., Mi
rea s-o ridicat, printre alți to
varăși.

— Mă angajez să-l ajut.
„însănătoșirea" lui Nicolae 

s-a desâvîrșit astlei pe nebăga
te de seamă. N/a un buletin | 
medical nu a consemnat „trans
fuziile" ce aveau totuși loc. Ml- 
rea nu i-a trecut cu vederea 
nici a abatere prietenului său, 
l-a scuturat cu putere penfru 
fiecare qreșeală. a slîrnit in el 
ambiția pentru cinstea și renu- 
mele colectivului. Propria sa 
evoluție, recunoștința datoiată 
de ei. Mirea societății noastre, 
îl îndemna la aceasta. După o 
bucată de vreme, cînd un re
portaj, difuzat la stația de ra- 
dioiicare a orașului, a amintii 
numele lui Tureac printre ace
lea ale iruniașilor, lăcătușii au 
înțeles că Mirea iși făcuse da
toria. Iar acesta, atent să nil 
piardă vreun cuvînt, în loc să 
cînte. să chiuie și să îmbrățișe
ze primul venit — cum i-ar fi 
îndemnat inima — șra destins 
doar într-un zîmbet fata măsli
nie. Apoi și-o văzut liniștii de 
treburi.

încă o transfuzie reușise.

GHEORGHE MUȘAT
lăcătuș C.C.H.Brăila



PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI ZOOTEHNIC

îngrijitori calificați, 
bază furajeră abundentă,

adăposturi corespunzătoare
se- 

ani- 
acest

pe 
cu
ca

realizat încă din primul 
mestru încărcătura de 
male prevăzută pentru 
an. In aceste unități s-a acor
dat atenție deosebită îndepli
nirii planului de achiziții, cit 
și folosirii raționale a prăsilei 
proprii, pe această cale (prăsi- 
Ia proprie) urmînd să crească 
de acum, aproape în exclusi
vitate, efectivele de animale 
proprietate obștească.

După acest scurt tur de ori
zont, în care s-au marcat pe 
hartă principalele puncte un
de activitatea pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic a 
repurtat succese mai însem
nate, putem trece la o mai a- 
mănunțltă privire asupra prin
cipalelor aspecte ale acestei 
probleme în raionul Rm. Să
rat.

— Ca să realizăm prevederi
le planului în ceea ce privește

In această perioadă ne preo
cupă însămînțarea culturilor 
furajere duble Tn miriști. Ac
țiunea este în curs de desfășu
rare. La G.A.C. Joița s-au în- 
sămînțat pînă acum 102 ha, 
la Tîmboești 105 ha ele.

Totodată, în raion se desfă
șoară din plin munca pentru 
însilozarea furajelor. S-a reali
zat planul de lucerna, borceag, 
iar în prezent se lucrează la 
pregătirea gropilor pentru po- 
rumb-siloz și la însilozare. 
Principala preocupare a gos
podăriilor noastre colective es
te recoltarea Ia timp, fără 
pierderi, în cît mai bune con
diții, astfel îneît nutrețurile 
să-și păstreze întreaga valoare 
nutritivă. Totodată se manifes
tă din plin grija colectiviștilor 
față de valorificarea tuturor 
rezervelor de furaje existente 
în fiecare gospodărie și în îm-

propus 
Avra- 

Sfatulul

entru cine străba
te în goana tre
nului cîmpia de la 
Rm. Sărat, dife- 
ențele de climă 

sînt ca și inexis
tente. La numai

douȘ ceasuri de București, în 
prelungirea Bărăganului, cine 
își poate închipui că aceeași 
cîmpie, cu același pămînt bo
gat, este supusă unui regim 
diferit de umiditate? Cîmpia 
aceasta e așezată în calea vîn- 
turilor celor mari, strangulată 
întră Dunăre și cotul Carpați- 
lor, creînd aici un adevărat 
culoar al vîntulul, care bate 
fără contenire, aducînd iarna 
geruri mari și vara arșiță.

Ca sfi faci agricultură ren
tabilă în această cîmpie, poate 
mai mult decît în alte zone ale 
țării, trebuie să te bizui 
agrotehnică. Trebuie să 
noști bine pfimîntul, iar
să-1 stăpînești trebuie să-ți iei 
ajutoare de nădejde. Mașinile, 
semințele selecționate, îngră- 
șămintele, calificarea ingineri
lor și tehnicienilor — sînt 
principalele arme, și ele, prin 
grija partidului și a statului, 
sînt puse Ia îndemîna colec
tiviștilor.

In cîmpia de la Rm. Sărat 
s-au deschis, astfel, perspec
tivele unor recolte mai sta
bile, în continuă creștere, de 
la an la an. Bazele unor pro
ducții agricole bune au făcut 
să se producă un salt și în 
zootehnie, au creat premize 
pentru o dezvoltare rapidă și 
în acest sector. Recenta Ho- 
tărîre a Consiliului de Miniș
tri privind stimularea crește
rii animalelor a determinat și 
aici, la Rm. Sărat, un nou a- 
vînt, mobilizînd energiile co
lectiviștilor pentru rezultate 
și mai bune.

In acest sens î-am 
tovarășului Nicolae 
mescu, președintele
popular al raionului Rm Să
rat, o convorbire „pe harta 
raionului", pentru a determi
na mai exact etapa actuală în 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic și perspectivele ce se des
chid în acest domeniu.

Tovarășul Avramescu schi
țează cu mîna un gest spre 
harta care se află deasupra bi
roului.

— Să privim, deci harta, 
din punct de vedere ...zooteh
nic. După colectivizare, în toa
te cele 45 de gospodării co
lective din raion s-au pus ba
zele organizării unor ferme 
pentru creșterea animalelor 
în mod științific, spre care, 
prin grija organizațiilor de 
partid, a consiliilor d^ condu
cere ale G.A.C., au fost în
drumați cei mai destoinici si 
pricepuți colectiviști. multi 
dintre aceștia fiind tineri, re
comandați de organizațiile 
U.T.M. Măsurile organizatorice 
luate pe plan raional, sub 
conducerea și cu sprijinul co
mitetului raional de partid, 
măsurile luate local, în fieca
re G.A.C., precum și activita
tea rodnică a colectiviștilor 
repartizați să lucreze în secto
rul zootehnic, au dus la creș
terea, an de an, a efectivelor 
de animale și a productivității 
acestora. Numeroase G.A.C., ca 
cele din Ciorăști, Nicolești, Zi
duri, Dăscălești, Bălăceanu și 
altele, au realizat încă din ar 
cest an încărcătura de anima
le la suta de hectare prevăzu
tă pentru anul 1965. Un număr 
și mai mare de gospodării, 
printre care Salcia Nouă, Mi- 
hălceni, Spstăreasa, Șfiubeiu. 
Puiești, Bălești, Vîlcele au

Convorbire cu tovarășul Nicolae Avramescu, 
președintele Comitetului executiv al Sfatului popular raional 

Rămnicu Sărai

creșterea numărului și a pro
ductivității animalelor — ne-a 
relatat în continuare tovară
șul Nicolae Avramescu — es
te necesar în primul rînd să 
asigurăm o bază furajeră co
respunzătoare.

Problema aceasta are pentru 
noi o importanță cu atît mai 
mare, cu cît, în aceeași măsu
ră ca celelalte plante cultiva
te, culturile de nutrețuri au 
de suferit din cauza gerurilor 
aspre și a căldurilor excesive. 
Pentru că este economic ca 
în timpul verii animalele să 
fie crescute la pășune, ne-am 
orientat asupra unor măsuri 
practice de întreținere a a- 
cestora, în scopul creșterii 
producției de Iarbă. Să privim 
din nou harta raionului. Aici, 
unde se văd întinse porțiuni 
colorate în verde, sînt pășuni
le, care au fost date în folosin
ță gospodăriilor colective. In 
primăvara acestui an, noi am 
desfășurat o mare campanie 
de curățire a islazurilor la ca
re au luat parte toate gos
podăriile colective din raza 
raionului. S-au curățit și s*au 
boronît toate suprafețele de 
islaz. La Sihla. Obidiți. Știu- 
beiu, Măcina. Fleva, Bogza și 
în alte gospodării, suprafețele 
de islaz au fast îngrășate cu 
must de grajd și îngrășăminte 
organice. Vreau să subliniez 
că și în anul acesta, ca și în 
ceilalți ani, la întreținerea 
pășunilor o contribuție însem
nată au adus-o tinerii, mobili
zați de organizațiile 
prin acțiuni de mare 
economică.

S-au luat în același timp 
măsuri pentru combaterea e- 
roziunii și întreținerea pășu
nilor din zonele cu pante. 
S-au făcut astfel amenajări, 
reînsămințări. plantări pe ra- 
vene. îngrășări pe o suprafață 
de circa 600 de hectare — nu
mai in acest an. Am organizat 
de asemenea, experimental, o 
pășune artificială cu graminee 
și leguminoase, Ia G.A.C. CIo- 
răștl, care a dat rezultate bu
ne pe care le vom extinde șl 
în alte gospodării. Am mărit 
totodată loturile de lucernă 
seminceră. pentru a extinde a- 
nul viitor suprafețele cu aceas
tă cultură îndeosebi pe terenu
rile în pantă, care nu permit 
mecanizarea lucrărilor. La fel 
s-a procedat pentru necesarul 
de măzârlche. Iarbă de Su
dan etc.

lăs- 
gră-

ală-

prejurimile ei: frunzare, 
tari verzi, resturile de la 
dinile de zarzavat etc.

Privind harta raionului, 
turf de punctele care reprezin
tă sate și comune, se văd fer
mele, așezări moderne, apărute 
în ultimii ani. Ne interesează 
să știm în ce măsură vor fi a- 
sigurate condițiile de adăpos- 
tlre a animalelor în acest an, 
în ce stadiu se află lucrările 
Ia construcțiile pentru sectorul 
zootehnic.

— Anul acesta, ne spune to
varășul președinte al sfatului, 
în gospodăriile noastre colecti
ve a continuat munca pentru 
asigurarea adăposturilor nece
sare animalelor. Sînt în con
strucție încă 31 de grajduri a 
cîte 100 capete, ce vor putea 
găzdui nu mai puțin de 3 100 
de animale. 4 maternități pen
tru scroafe, 9 crescătorii pen
tru porci, o îngrășătorie, 7 pu- 
iernițe, 7 colete pentru păsări, 
8 saivane pentru oi și altele. 
Dacă în ceea ce privește preo
cuparea față de valorificarea 
tuturor resurselor locale de 
materiale se pot da numeroase 
exemple bune, nu stăm tot așa 
de bine cu ritmul lucrărilor la 
construcții. Cunoscînd această 
situație și finind seama de 
timpul destul de înaintat, în 
ultima vreme, prin grija corni? 
tetului raional de partid și a 
sfatului popular raional au fost 
luate o serie de măsuri (organi
zarea mai rațională a muncii 
pe șantiere, mal «Ici

după seceriș, completarea mai 
operativă a necesarului de ma
teriale) astfel îneît încă înain
te de sosirea zilelor friguroase 
să fie asigurate toate condițiile 
pentru adăpostirea animalelor 
proprietate obștească.

Creșterea numărului și a 
productivității animalelor de
pinde însă într-o mare măsură 
de cel în grija cărora sînt date 
acestea. Ca răspuns la această 
importantă problemă, tovară
șul Nicolae Avramescu ne-a 
relatat :

— Așa cum am amintit, 
preocuparea principală a fost 
și este îndrumarea spre acest 
sector a unor oameni cores
punzători, îndrăgostiți de me
seria de îngrijitor de animale, 
interesați și dornici să-și com
pleteze cunoștințele profesio
nale. In G.A.C. unde s-a acor
dat atenția cuvenită califică
rii acestora și, in general, bu
nei organizări a întregului pro
ces de producție din sectorul 
zootehnic, rezultatele sînt e- 
vidente. La G.A.C. Bogza, de 
exemplu, s-au obținut în pri
mul semestru al acestui an cîte 
1260 litri de lapte pe cap de 
vacă furajată, de la un lot de 
227 exemplare. La Dărîmati 
1079 litri, la Joița 1018 etc. Dar 
oameni harnici și pricepuți se 
găsesc pretutindeni. Cu prilejul 
concursului „Cine știe zooteh
nie, ciștigă" organizat de con
siliul agricol raional în colabo
rare cu biblioteca raională, 
s-au remarcat zeci și zeci de 
crescători de animale, care au 
dovedit efi stăpînesc temeinice 
cunoștințe. Ne-am gîndit ca 
experiența acestora s-o popu
larizăm larg, în toate gospodă
riile colective, prin vizite re
ciproce, să ne ocupăm mai te
meinic. în toamna care se a- 
propie, de încadrarea tuturor 
crescătorilor de animale la în- 
vățfimîntul agrozootehnic, de 
organizarea 
conferințe 
practice, de 
zării în mai 
cărților și broșurilor de specia
litate în rîndul crescătorilor de 
animale. Vom insista în mod 
deosebit asupra pregătirii în
grijitorilor de tineret taurin și 
porcin, deoarece de munca a- 
cestora depinde în mare mă
sură dezvoltarea fermelor. La 
înfăptuirea acestor măsuri o 
contribuție importantă a adus 
și va aduce comitetul raional 
U.T.M., deoarece majoritatea 
îngrijitorilor de animale din 
gospodăriile colective din raio
nul nostru sînt tineri.

periodică a unor 
șl demonstrații 
organizarea difu- 
bune condiții a

Comod, confortabil, rapid, sînt doar cîteva din atributele Pe 
care pasagerii le acordă elegantului vas „Săgeata". i
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• Astăzi de la ora 

10 pe pista stadionu
lui Dinamo din Capi
tala, va avea loc 
concursul molocicllst 
de obstacole la care 
participă unii dintre 
cei mai valoroși aler
gători reprezentjnd 
cluburile sportive Stea
ua. Dinamo. Metalul. 
Voința și altele. Pe 
lista partîcipantilor fi
gurează numele aler
gătorilor ; Traian Ma- 
carie, Mihai Pop, Mi
hai Danescu, Stefan 
Iancovici, Gh. Ion. 
Programul cuprinde în-

treceri pentru clasele 
de 125 cmc, 175 cmc, 
250 cmc și 350

durald lntr-un 
d* tenia.

ine ei

cmc.

• In finala 
europene a 
Davls" echipa 
conduce cu 2—i în 
fața Suediei. La dublu, 
jucătorii englezi Sang- 
sler fi Wilson au în
vins eu 22—20 ; 6—4 j 
fi—3 perechea suedeză 
Lundquisl-Schmidt. De 
remarcat cd primul 
set al acestei partide 
a durat 95 de minute 
ceea ce constituie un 
adevdral record de

zonei 
„Cupei 
Angliei

• După prima si a 
întllnirij de natație 
dintre echipele mixte 
ale R. D. Germane ți 
Angliei «cotul este de 
70—50 puncte în fa
voarea gazdelor, lată 
cîteva rezultate: 100 m 
liber : Gregor (R.D.G.) 
56”8/10 i 400 m li
ber : Wiegan (R.D.G.) 
4‘29"3/10 i 
Pfeifer
510’ 6/10 »
4 r 100
Anglia

400 m mixt: 
(R. D. G.) 

Btafeta 
liber femeim

417-2/10,
(Agerpreal

Adunarea festivă consacrată 
Zilei Marinei

La Casa de cultură din orașul 
Mangalia a avut loc sîmbătă 
după-amiază adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi Zilei ma
rinei R.P. Romîne.

Au participat general-locote- 
nent Ion loniță, adjunct al mi
nistrului forțelor armate ale 
R.P. Romîne, reprezentanți ai 
organelor regionale și locale de 
partid și de stat, atașați militari 
acreditați în țara noastră, gene-

R. P. Romlne
fn-rali, ofițeri și alți militari, 

vitați.
Despre semnificația Zilei ma

rinei și succesele cu care ma
rinarii flotei noastre maritime 
militare și civile au întîmpinat 
această sărbătoare, a vorbit 
contraamiralul Gheorghe Sandu, 
comandantul marinei militare.

(Ager preș)

PAUL ANGHEL

Expoziție de fotografii

U.T.M. 
valoare

(Urmare din pag. 1)

Sosirea la București a secretarului 
pentru agricultură al S. U. A.

Sîmbătă la amiază a sosit în 
Capitală Orville Freeman, se
cretarul pentru agricultură al 
Statelor Unite ale Americil, 
împreună cu soția, care va fa
ce o vizită în țara noastră la 
invitația vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Alexandru Moghioroș.

Oaspetele este însoțit de un 
grup de cercetători științifici, 
specialiști în agricultură.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, unde erau arborate 
drapele de stat ale R. P. Ro
mîne și S.U.A., O. Freeman ■ 
fost întîmpinat de Mihai Da
lea, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Ni
colae Giosan și Bucur Șchiopu, 
prim-vicepreședințl al Consi

dului Superior al Agriculturii, 
Mircea Malița. adjunct al mi
nistrului 
Ludovic 
ministrului economiei 
tiere. și specialiști din 
cultură.

Au fost de față W.
ford, ministrul S.U.A. în R.P. 
Romînă, și membri ai lega
ției.

Oaspeților le-au fost oferite 
flori.

Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Mihai 
Dalea, a urat oaspetelui bun 
sosit în' Romînia.

Secretarul pentru agricultu
ră al S.U.A.. O. Freeman, a 
mulțumit pentru primirea fă
cută.

afacerilor externe, 
Negrea, adjunct al 

fores- 
agri-

Craw-

■* *

gn Editura politică

a apărut:

V. I. Lenin

Sîmbătă, a avut loc în sala 
„Nicolae Cristea" din strada 
Brezoianu nr. 23—25 din Capi
tală, vernisajul expoziției 
„Bucureștiul* văzut de fotore
porteri-, organizată de ziarul 
„Informația Bucureștiulul” cu

prilejul împlinirii a zece ani de 
la apariția primului său nu
măr. Fotografiile din expoziție 
înfățișează aspecte din între
prinderi, cartiere, precum și 
din activitatea culturală și 
sportivă i orașului București.

(Agerpres)

Cronica. /iterară
Ha c t u r a poeziei 

practicată de To
ma George Maio- 
rescu nu înlesnește 
întotdeauna plă- 
.erea de a cita pe 
dinafară cutare 

sau cutare fragment din ea. E- 
motia estetică izvorăște aci maj 
ales din contemplarea activă 
a întregului. Versurile, intr-un 
fel voit prozaice, dar nu și 
plate, nu mai au cantabilita
tea clasică, nu se constituie 
numaidecît în unități strofice 
precis delimitate etc. ; expre
sivitatea lor sta în mod obiș
nuit in ansamblu și aproape 
nicicînd în fragmente. De re
gulă un asemenea poem ne a- 
pare ori în întregime izbutit, 
ori ratat în substanța lui. In 
acest din urmă caz fragmen
tele realizate pot da cel mult 
o idee de ce ar fi putut ti a- 
cesta Chestiunea se pune aci 
aproximativ ca în artele plas
tice și. mal cu seamă, ca în 
arhitectură, unde izbînda nu 
stă în frumusețea detaliilor 
luate separat, ci în subsuma
rea lor funcțională axului ge
nerai al lucrării Nu-i vorba 
de superioritatea artistică a 
unei formule, ci de registre, de 
game diferite, dar perfect com
patibile în care ni se trans
mite mesajul și care presu

pun, evident, țl o anumita fa
miliarizare a cititorului cu 
ele.

In acest context cea mai 
reușita piesă din volumul lui 
Toma George Maiorescu ni se 
pare acea care-i dă șl titlul — 
Ochit Dantelei. Viziunea gran
dios ODtimistă a unei lumi iz
băvită de molima războaielor, 
avertismentul grav dat mania
cilor atomici ai imperialismu

vor mina hergheliile valurilor, 
calde sau reci, / după necesi
tățile noastre (pag. 125). Cen
trarea poemului pe una dintre 
cele mai grave probleme ale 
contemporaneității — acea a 
păcii și războiului, schițarea 
marilor contradicții ale aces
tui secol, al cărui fiu iși lan
sează, / din acest miez de 
veac. / rațiunea Snveșmtntatd 
In duralumfniu / spre alte

mul amplu, de larga cuprin
dere a zonelor investigate, sa 
concretizează în volum și prin 
alte cîteva piese : Amintiri in- 
sîngerate, un bun poem anti
războinic, ca șl cel intitulat 
Tăcerea, poeme notabile dar 
insuficient elaborate artistic. 
Despre partid. Omul care a- 
duce bucuria — o altă iposta
ză a activistului de partid cîn- 
tat și în Omul și liliacul.

Se cuvin menționate și poe
mele din ciclul Arborii 
Volgogradului care au o sea
mă de contingente (uneori

„OCHII DANIEL
de Toma George Maiorescu

lui mlndrla de a fi cetățean 
al unei țări aflate în plină e- 
fervescențâ constructivă, punc
tate cu sugestive schite de at
mosferă cotidiană conferă 
poemului o vibrație șl un su
flu remarcabil Vom înconju
ra cu liziere de «mbrd ulti
mele hectare de pahare / pâs- 
trîndu-le co o curiozitate a 
trecutului nentru turiștii de 
mtine / Vom Empinzi albia 
marilor fluvii cu cascade de 
lumină I «om dura baraje m 
drumul curenților oceanici si 
puternice pompe helicoidale !

planete, șl tot el zace — o prin 
cite regiuni ale Terrel ?/ în 
bezna erei de ptatrd, tendința 
spre puritate, spre un climat 
creator — fac ca acesta să 
aibă un ecou neîndoielnic în 
inima cititorului. Dacă dise- 
carea amănunțită a poemului 
ar putea evidenția unele in
congruențe. o seamă de ver
suri de un prozaism Si o di
lute verbali, lesne detec

tabile ansamblul are însă e- 
chilîbru cert și dimensionare 
adecvată Vocația lui Toma 
George Maiorescu pentru poe

foarte directe) cu reportajele 
poetului despre acest oraș pu
blicate în volumul Unde se 
întorc cosmonauții. Unele sur
prind nuanțat cum îndrăgosti
ți! caută întunericul / prea 
plini de propria lor lumină 
sau trecerea materiilor prima
re în civilizația, șl care în a- 
cest Droces. uneori, se zbat 
și se contractă / scrîșnesc, 
țipă / ți hohotesc / încrîncena- 
te ! convulsionate contorsio
nate.. (Cum se naște Oțelul) 
pînă să ajungă la prospeți
mea grădinilor înflorite.

Sîmbătă după-amiază Ale
xandru Moghioroș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R P Romine, a primit la 
Palatul Consiliului de Miniștri 
pe secretarul pentru agricultu
ră al Statelor Unite O. Freeman, 
împreună cu specialiștii care-1 
Însoțesc.

La primire au fost de față

Mihai Dalea, președintele Con
siliului Superior al Agricultu
rii, Nicolae Giosan și Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședințl ai 
Consiliului Superior al Agri
culturii, Ludovic Negrea, ad
junct al ministrului 
Forestiere.

A fost 
ministrul 
mină

Economiei

prezent W.
SU.A. în

Crawford,
R P Ro

♦ a

în cursul după amiezii, oaspe- 
fil au vizitat la Institutul de 
cercetări pentru cereale ?l 
plante tehnice de la Fundulea, 
loturi experimentale, unități 
ale sectorului zootehnic, și ale

celui de _______ _
gricole. în timpul vizitei ei au 
primit explicații în legătură cu 
dezvoltarea agriculturii în tara 
noastră și activitatea de cerce
tare științifică în acest dome
niu.

tractoare șl mașini a-

★
seara, ministrul 

R. P Romînă W. 
a oferit o recepție 

în Romînia
pentru agricul-

SîmbătS
S.U.A. în 
Crawford, 
cu prilejul vizitei
a secretarului 
tură al Statelor Unite ale Ame- 
ricii O. Freeman.

La recepție au luat parte 
Alexandru Moghioroș, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mlrcea Malița,

adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Nicolae Giosan și 
Bucur Șchiopu, prim-vicepre- 
ședinti ai Consiliului Superior 
al Agriculturii, Ludovic Negrea, 
adjunct a] ministrului Econo
miei Forestiere, funcționari su
perior] din Ministerul Afaceri
lor Externe, cercetători științi
fici din domeniul agriculturii, 
ziariști romîni si americani.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★

D-na Jane Freeman, soția 
secretarului pentru agricultură 
al S.U.A. a vizitat sîmbStă 
după-amiB2â cîteva din noile 
cartiere de locuințe ale Capita*

lei. Galeria națională din Mu
zeul de artă al R.P. Romlne șl 
Institutul de geriatrie din Bucu
rești.

(Aqerpies)

Intr«o unitate militară

permanență printre cele frun
tașe. Sergentul Mogoș Marin 
cunoaște două specialități la 
nivelul calificativului de „foar
te bine".

în mare, printre radiogra
mele primite sau transmise la 
alte nave se numără și cele 
transmise de caporalul Ciurcă 
Nicolae — specialist radiotele
grafist. Caporalul Ciurcă se 
pregătește cu sîrguință și la 
lecțiile politice. Este o ade
vărată plăcere si-l as
culți vorbind despre obiective
le industriale create in anii 
regimului democrat-popular, 
arătîndu-le pe hartă ți de 
multe ori apun în d amănunte 
care nu sînt cuprinse în lecție, 
dar pe care le cunoaște din 
studiul atent al presei, sînt 
mulți ca el. lată, la una din 
lecțiile politice care trata tema 
industrializării socialiste, sol
datul fruntaș Omet Alexandra, 
comunist, fost muncitor la șan
tierul naval Oltenița, a vorbit 
cu mtndrte despre întreprin
derea sa, de navele fabricate 
aici ți care străbat Dunărea 
în lungul ei. Mult s-a bucurat 
comunistul Omet cînd coman
da unității a trimit organiza
ției de partid unde a muncit, 
o scrisoare de mulțumire pen-

tru modul ireproșabil cum fși 
satisface serviciul militar.

Colectivul nostru este un co
lectiv bine închegat. Despre 
fiecare militar se poate vorbi 
mult și frumos.

O dorință comună a echipa
jelor este ca toate navele să 
devină nave de frunte. Anul 
trecut titlul de „Navă de frun
te" l-au obținut patru nave din 
unitatea noastră. Anul acesta 
luptăm ca familia navelor de 
frunte să se mărească.

fruntașă
Tot anul trecut am cucerit 

pentru a patra oară „Steagul 
roșu" al C.C. al U.T.M. Anul 
acesta, pină in prezent, toate 
misiunile de pregătire le-am 
predat cu calificative bune, iar 
din misiunile de foc peste 50 
la sută au fost îndeplinite cu 
calificative foarte bune. Pe ti 
ce trece succesele se înmul
țesc. Marinarii muncesc cu 
elan tineresc pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le-au fost 
încredințate.

Ce tâi a|i folosit pentru crederea 
productivității muncii ?

(Urmare din pag. 1)

Colectiviștii din brigada vi
ticolă a G.A.C. „Plaiul Vii- 
lof din comuna Călărași, 
raionul Corabia stropesc 
pentru a patra oară vifa cul
tivată pe 685 de hectare pe 
nisipurile de lingă malul 

Dunării
Foto : AGERPRES

O Ipostază mai nouă a poe
tului o constituie ciclul Fețele 
dragostei. EI așteaptă o dra
goste înaltă și pură / flacăra 
albă, lacrimă albă, ' a iubire 
magnetică / unde cuvintele 
sînt de prisos, ‘ unde fiecare 
nuanță și mișcare e subînțe- 
leasă I în șoapte nerostite,* în 
gesturi imperceptibile * în 
freamătul buzelor și al pleoa
pelor lăsate... 1 unde totul e fi
resc și curat / ca și ploaia, pri
ma zăpadă și vîntul ' ca și îm
brățișarea i după lunga noap
te a despărțirii ' între soare

El"
și mare. Minus unele excen- 
trltăți (ca un sinucigaș mă a- 
runc/ în apele ochilor tăi etc), 
abordarea mai consecventă ■ 
liricii erotice (cele cîteva pie
se publicate în volum consti
tuie recolta ultimilor zece ani) 
l-ar putea duce pe poet la 
bune rezultate.

Cîteva încercări de pastel, 
dintre care una, crelonlnd o 
înserare, Iarna, în Carpațl, ci
tabilă în întregime, relevB 
noi disponibilități : Amurgul, 
iată, are un ochi însîngerat1 cu 
fumuri mari și roșii ei trema-

ră pe creste / și ultimele raze 
se culcă triste peste ’ covoare
le de alb ți de poveste I Amur
gul, iată, are un ochi însînge- 
rat (pag. 73).

Cum însă axul fundamental 
•1 volumului e dat de poezia 
cetățenească, combativă, mili
tantă la modul cel mai direct, 
am mai adăuga, că, date fiind 
reușitele poetului din acest vo
lum, el ar trebui să mediteze 
la un efort mai serios de con
centrare, la un control mai se- 
ver al expresiei, căreia, ar 
trebui să-1 valorifice și mal 
mult parfumul, nuanța evoca
toare : capacitatea sugestiva a 
limbii noastre fiind practic 
inepuizabilă. Cînd transferul e- 
moțiel către cititor nu are loc, 
versul devină uneori pustiu, 
cum zice într-un loc autorul.

Mal mult decît cele anterioa
re (întoarcerea în patrie, Ed. 
tineretului 1955 șl Ritmuri con
temporane. ESPLA IflflO) volu
mul ultim al lui Toma Geor
ge Maiorescu relevă dezvolta
rea lui în direcția unei poezii 
ce se hrănește din problema
tica si cuceririle acestui veac. 
Volumul evidențiază, prin con
trast, și necesitatea unei aten
ții sporite ca solemnitatea gra
vă a versului sfi nu ajungă 
retorică, zvtrlltă-n vfnt ea as
pectul oratoric al unor poeme 
să nu devină gongorism.

GEORGE MUNTEAN

mai recent îndrumarea com
petentă a producției (rezolvarea 
mai operativă a eventualelor 
mici defecțiuni lg mașini, indi
cații tehnologice pe faze de lu
cru etc.) face 
pe schimburi 
mai mult.

Ag vrea să 
sens ajutorul 
l-am primit din partea orga
nizației U.T.M. Majoritatea ca
drelor noastre tehnice o for
mează tinerii. Cînd a fost vor
ba sfi întărim asistența tehni
că în schimburile II și III, or
ganizația U.T.M. ne-a sprijinit 
pentru a numi In această mun
că pe cei mai buni dintre in
gineri, care să facă față func
țiilor de tehnologi, dispeceri șl 
șefi de schimb.

— Mișcarea de inovații con
stituie, de asemenea, ana din 
căile oare contribuie la creș
terea productivității muncii. 
Cum apreclați contribuția tine
retului în acest sena ?

— în primul semestru al fi
nului. în uzina noastră au fost 
aplicate 200 de inovații — ma-

ca randamentele 
să se apropie tot

apreciez în acest 
direct pe care

j ori ta tea avmd o mare efica
citate asupra creșterii produc
tivității muncii. Cele 71 din 
inovațiile aplicate, venite din 
partea tinerilor (cele mai multe 
din ele urmăresc îmbunătățiri 
constructive și tehnologice ale 
producției) au o eficacitate e- 
conomică de circa 320 000 lei. 
Inovația tînăruluî inginer Ga- 
vril Turzu (dispozitiv de acțio
nare pneumatică pentru g&url- 
rea corpului pompelor de un
gere) a dublat productivitatea 
In operația respectivă. Inovații 
cu efect direct asupra produc
tivității muncii au realizat ți 
tinerii muncitori Ion Duță, Ni
colae Ardsleanu, ton Brusa, 
Pavel Dumitru și alții. Cred 
însă că în această privință t- 
forturile organizației U.T.M sa 
cer sporite. Cultivarea siste
matică. pe toate căile, in rin- 
du] tinerilor, a pasiunii pentru 
studierea cărți j tehnice, va 
duce ca aceștia să-și ridice 
permanent calificarea, să rea
lizeze inovații cît mai eficien
te, să vină cu soluții noi în 
cele maj complicate probleme. 
Este ceea ce noi așteptăm și 
mai mult în viitor de la tinerii 
uzinei noastre.

MINISTERUL IDU8TRIE1 UȘOARE 
ȘCOALA PROFESIONALA DE UCENICI A 

ÎNTREPRINDERII «FILATURA ROMINEASCA DE 
BUMBAC

Bucureyti, atr. V. Kuîbișev 38, raionul 30 Decembrie 
telefon 16.S4.38

ANUNȚ1
Școala profesională de ucenici a întreprinderii „F.R.It” 

din București, atr. V. Kuîbișev, nr. 38, aduce la cunoștință 
celor interesați ci primește candidați, fete și băieți, ia exa
menul de admitere din anu] I pentru următoarele meserii :

1. Mecanici pentru întreținerea utilajului (strungari, fws- 
«orl, ajustorl etc.)

2. Sculeri-matrițeri
3. Tricotaje
4. Confecții din țesături |1 tricotaje (croitorie)
5. Filatură
8. Țes ătorie
7. Finisarea produselor textile.
Condițiile pentru înscriere sînt :
—* să aibă Buletinul de Identitate de București
— virata Intre 14—16 ani împliniți la 1 septembrie 1068
— examenul de admitere va consta din probe scrise *1 

urile la limba romînă și matematică.
La înscriere trebuie sS se prezinte următoarele aote :
— certificat de națtere (copie)
— certificat de absolvire a 7 clase (origina!)
— certificatul de sănătate în care se va specifica rezulta

tul analizei sîngelui și al radloscnplel pulmonare.
Elevii școlii se bucură de toate drepturile stabilite de le

gile în vigoare pentru școlile profesionale de ucenici.
Pentru informații suplimentare doritorii se vor adresa Ia 

școală, telefon 15.54.38.
Înscrierile se primesc zilnic ta secretariatul școlii.
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In preajma semnării Tratatului privind Tratativele de Ia Manila

încetarea experiențelor nucleare

Dean Dusk si lordul Home Declarația Biroului

au sosit la Moscova Politic al C. C.
MOSCOVĂ 3 (Agerpres). — 

In cursul zilei de sîmbătă au 
sosit la Moscova Dean Rusk, 
secretarul Departamentului de 
stat al S.U.A. și lordul Home, 
ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, împreună cu 
persoanele care îi însoțesc, 
pentru a semna Tratatul cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară. Pe ae
roportul Vnukovo, ei au fost 
întîmpinați de Ivan Spiridonov, 
președintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Andrei Gromîko, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști so
vietici și străini.

Pe aeroport Dean Rusk, a 
făcut o declarație în care a 
arătat că încheierea Tratatului 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, spațiul cosmic și 
sub apă este un eveniment de 
seamă. Tratatul, a declarat 
Rusk poate deveni un eveni
ment istoric. Aceasta depinde 
de ceea ce va urma după el”.

„Putem aprecia acest Tratat, 
numai ca o primă măsură după 
care trebuie să urmeze alte 
măsuri. Nu este obligatoriu ca 
în fiecare caz acestea să fie

mari, dar suma lor trebuia să 
se poată transforma intr-un 
adevărat efort cu scopul ca 
situația pe această planetă să 
devină mai puțin periculoasă, 
și în cele din urmă pașnică”.

La rindul său lordul Home a 
declarat :

„Sînt foarte fericit, că am 
sosit aici pentru a semna cu dl. 
Gromîko și dl. Rusk, Tratatul 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară — 
lucru care va aduce foloase 
atît poporului englez cit și ce
lui rus, precum și tuturor po
poarelor lumii. Am făcut un în
ceput bun.

Vom semna un tratat impor
tant și sperăm să progresăm st 
in ce privește rezolvarea altor 
probleme pentru a se lărgi 
domeniul înțelegerii între no< 
în Anglia există proverbe! ,Cu 
o floare nu se face pnsăvară'. 
A apărut prima floare și spe
răm că pe viitor vom raesi *ă 
obținem o asemenea sîttiatie 
Incit relațiile noastre să se îm
bunătățească Așteptăm ca ia 
aceste cîteva ale sâ desfășu
răm o activitate construcrivâ. 
bună".

al P. C. Francez
(Agerpres). — Bi-

,au creat condiții pentru slăbirea încordării
internaționale

PARIS 3 _ _
roul Politic a! C C. al Parti
dului Comunist Francez a dat 
publicității o declarație în 
care arată că Tratatul privitor 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară a trezit în 
Franța, ca de altfel și în în
treaga lume, mari speranțe.

în cadrul recentei sale con
ferințe de 
declarație 
Frantei.de 
categoric __ _ 
Tratat si s-a pronunțat împo
triva unui pact de neagresiu
ne intre țările membre ale 
N’AT.O. si statele participan
te la Tratatul de Ia Varșovia.

Biroul Politic al CC. al 
PC. Francez subliniază că ni
tric nu noate justifica această 
do’ițiră a guvernului francez, 
care încearcă de fapt să tor- 
Dtieze orimele botăriri menite 
«s Deimitj înaintarea in eon- 
tiBuare ne calea unei păci 
trainice S- îndelungate, pe ca
lea dezarmării

Partidul Comunist Francez 
cheamă ue toți oamenii mun
cii demodați să-și dubleze 
efort urile pentru a determina 
guvernul francez să adere la 
Tratatul de la Moscova.

Dresă — se arată în 
— președintele 
Gaulle, a refuzat 

să adere Ia acest

OSLO 3 (AgerpresL — In
tr-o convorbire cu un redactor 
al ziarului „Arbeiterbladet**. 
primul ministru al Norvegiei 
Gerhardsen a declarat că uri- 
mic nu poate oferi Nor.e^e. 
o mai mare securitate decit 
îmbunătățirea relațiilor din
tre UJț.S.S. șl AmerâEQ13- OJe 
trei guverne care au parafat 
tratatul a spus Gerharchen, au 
lăsat să se înțeleagă clar că 
ele îl consideră numa: _n prim 
pas. Ele au declara: că vor mi
lita pentru obținerea ur.ui 
acord cu privire la dezarmarea 
generala și totala sub cr. strict 
control internațional. în tcr.-

„Primul pas important 
pe calea coexistenței 

pașnice
LAGOS 3 (Agerpres). — Gu- 

vermd Nigeriei aprobă și spri
jină întru toiul Traialul privi
tor M tnlerzicerea experiențe
lor cu arata auclearâ in aimos- 
îeră. ia Cosnos și x_tb apă pa- 
taior recent h Moscova de că
tre reorezen:xa;-.i U. R. S. S.. 
SILA, ii Ar.gWei si 
că prin acecsta a fost iăcu- 
pr/2zu: pas ;s£-?:;anf pe calec

„Un succes al politicii de coexistență pașnică
RABAT 3 

Ir-un articol 
lot „Acordul 
un succes 
coexistență 
marocan 
cd Tratatul parafat de guver
nele U.R.S.S., S.U.A. și Angliei, 
cu privire la interzicerea par
țială a experiențelor nucleare, 
are o mare Însemnătate isto
rică.

Ziarul subliniază marile 
transformări petrecute în lume 
datorită uriașului progres în
registrat de sistemul mondial 
socialist. „Tratatul de la Mos-

(Agerpres i. — în- 
red-acțior.â ir.hti*- 
de ia Moscova — 
al politicii de 
pașnica , ziarul 

„Al-Mukalih* arată
TUNIS 3 I Agerpres1. — Se

cretariatul de Stat pentru 
Afaceri Externe al Tunisiei a 
dat publicității un comunicat 
prin care se anunță că „guver
nul tunisian a hotărit adera
rea Tunisiei la Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare, 
în atmosferă, în spațiul cos
mic si sub apă".

împotriva represiunilor

antidemocratice din Irak
RABAT 3 (Agerpres). — O- 

pinia publică marocană con
damnă represiunile împotriva 
forțelor democratice din Irak 
și războiul dezlănțuit de gu
vernanții reacționari de la 
Bagdad împotriva poporului 
kurd. Ziarul „AL Mukafih” 
scrie că astăzi în Irak s-a 
instaurat o dictatură sîngeroa- 
să. Ignorînd protestele opiniei 
Dublice mondiale, guvernanții 
Irakului continuă represiunile, 
urmărind exterminarea fizică 
a tuturor forțelor vii ale po
norului irakian. Patrioții fiînt 
supuși unor crunte persecuții 
numai pentru faptul că sînt 
exDonenti ai adevăratelor in
terese ale patriei și poporului 
lor.

Paralel cu aceste represiuni

însîngeroase, se subliniază 
articoL guvernanții irakieni 
continuă politica de extermi
nare a poporului kurd, bom- 
hardînd si distrugînd regiuni 
întregi din Kurdistan ul ira
kian.

Ocinia Dublică internaționa
lă. scrie ziarul, nu poate 
rămînă impasibilă față de e- 
venimentele din Irak. Nici o- 
pinia Dublică marocană nu 
poate să rămînă indeferentă 
fată de asasinarea în masă ■ 
democraților irakieni și de ex
terminarea poporului kurd. 
wAl Mukafih’1 își exprimă 
convingerea cft acțiunile unite 
ale forțelor democratice din 
lume pot nune capăt acțiuni
lor actualului regim reacțio
nar din Irak.

ti

MANILA 3 (Agerpres). — La 
2 august la Manila a avut loc 
cea de-a doua Intîlnire a pre
ședintelui Indoneziei, Sukarno, 
a primului ministru al Malayei, 
Abdul Rahman, și a președinte
lui Filipinelor, Macapagal.

Cei trei șefi de slate au exa
minat mesajul adresat de secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, ca răspuns la cererea lor 
cu privire la consultarea prea
labilă a popoarelor din terito
riile din Borneo de nord inclu
se, potrivii acordului de la 
Londra, in Federația znalayeză. 
După cum se știe, acest acord 
urmează să intre In vigoare la 
31 august.

In mesajul său, secretarul ge
neral al O.N.U. a făcut cunos
cut conducătorilor celor trei

Președintele Italiei
și-a încheiat vizila

la Bonn
BONN 

ședințele 
cheia! 
RF.G. unde a dus tratative cu 
președintele RLF.G. Lăbke și cu 
cancelarul Adenauer. Paralel 
au avut Ioc tratative Intre mi
niștri afacerilor externe ai Ita
liei și R-F.G. — Picciomi șJ 
Schroder.

în legătură cu problemele 
discutate nu s-a adoptat Ins* 
nici o ho țări re concret*. Dup* 
mm reiese din comentariile 
presei In cursul tratativelor 
s-au ivit divergențe Simpioare. 
Ziarul „Stultgarter Zeitumg" 
scrie fără ocol că delegația 
italiană „s-a pronunțai cu ho- 
tărire împotriva axei Bons-Pa- 
ris*. în schimb reprexenimatii 
Italiei an cerut includerea An
gliei In „Comunitatea Economi
că Europeană*. Împotriva 
fapt, după cum se știe, conti
nuă să obiecteze guvernele 
Franj ei și R-F.G.

în urma tratativelor tio-o- 
vest-germane, cele dou* p*rp 
s-au mulțumit sd adopte formu
lări cu caracter general car» 
nu obligă la nrmic.

3 (Agerpres). 
Italiei, Segni 

vizita de trei

— Pre 
șj-a lă
zile In

state că va putea organiza con
sultarea popoarelor din Bor
neo de nord uimind ca Aduna
rea Generală a O.N.U. care se 
va întruni la 17 septembrie să 
ratifice holărîrea sa.

In declarafia făcută presei, 
ministrul de externe al Filipi
nelor, Salvador Lopez, a subli
niat că conducătorii celor trei 
state au semnat declarația de la 
Manila cu privire la crearea unei 
confederații din care urmea
ză să facă parte Indonezia, Ma
laya șl Filipinele. Această de
clarație, a arătat el, este o de
clarație de principii care expri
mă obiectivele lor comune, și 
hotăririle celor trei șeii de gu
verne de a crea o confederație 
a celor trei slate pe baza unor 
consultări periodice.

în timp ce mesajul secretaru
lui general al O.N.U, a făcui să 
sporească șansele realizării 
unui acord, Anglia continuă să 
nu |ină seamă de progresele 
realizate la Manila și să consi
dere în continuare data de 
august ca dată de intrare 
vigoare a acordului semnat 
Londra.

„Ghanian
asocierea

31 
In 
la

africane la

DON VOAȚA

ltimele numere din 
Buletinul informa
tiv editai de U.I.S. 
furnizează un 
gal material 
privire la cele 

importante evenimente din 
ța și lupta studenților lumii,

în unul din ele aflăm vești 
din Basutoland, teritoriu afri
can aliat sub dominație engle
ză. Studenții au organizat la 
Mosera, capitala Basutolandu- 
lui, o mare manifestație. De
monstranții au protestat împo
triva samavolniciilor autorită
ților colonialiste. Ei au con
damnat cu tărie politica rasistă 
a lui Verwoerd și au cerut or
ganizarea de acțiuni împotriva 
apartheidului.

Poliția a intervenit cu bruta
litate, alacînd pe demonstranți, 
smulgîndu-le pancartele și 10’ 
vindu-i.

Printr-o telegramă adresată 
premierului britanic, U.I.S. a 
protestat Împotriva acestei re
presiuni și a cerut încetarea tu
turor măsurilor arbitrare luate 
în Basutoland.

O știre ne informează despre

bo- 
cu 

mai 
via-

Times‘ despre
celor 18 state
Piața comună

în'ACCRA 3 (Agerpres).— 
legătură cu conferința miniș
trilor afacerilor externe, care 
s-a deschis la 2 august la 
Dakar, ziarul „Ghanian Times", 
Intr-un amplu articol abordea
ză problema semnării de către 
11 state africane a acordului cu 
privire U asocierea la Comu
nitatea Economică Europeană. 
Ziarul rublinuizd ci membrii 
Comunității Economice Euro
pene sînt „acele state care 
timp de multi ani au jefuit și 
oprimat alte țări. Este de ne- 
conoepnf ea popoarele africane 
imediat ce «v scăpat de jugul 
colonial să cadă din nou victi
ma colonialismul» pentru că

LUPTA
NȚILOK.

numeioasele acțiuni organizate 
de studenții sud-coreeni. In ca
drul unei reuniuni de la Uni
versitatea din Seul, peste 3 000 
de studenti au adoptat o decla
rație prin care cereau guvernu
lui Iui Pak Jung Heui „să re
nunțe imediat la politica anti
democratică de extindere a pu
terii militare" și se opuneau ferm 
intervenției străine in treburile 
interne ale Coreei de Sud. Re-

Răsloind Buletinul

LUMII

Piața comună europeană nu 
reprezintă nimic altceva decît 
o cursa. Este posibil ca unele 
țări africane să aștepte avan
taje rapide de pe urma asocie
rii cu aceștia, dar noi nu ne 
îndoim că ii așteaptă o deza
măgire amară".

Ziarul subliniază că țările a- 
fricane care au aderat la Piața 
comună au încheiat o alianță 
cu forte nefaste. Pină Ce nu 
vor crea a viață africană pro
prie, economia continentului 
negru nu va fi decit un apen
dice al puterilor imperialiste, 
scrie încheiere „Ghanian
Times

vernului sporirea creditelor bu- 
getare pentru învățămînt. După 
aceea, în aceleași orașe, stu
denții au organizat zile în șir 
demonstrații pentru a-și susți
ne revendicările și pentru a 
protesta împotriva dezinteresu
lui general al guvernului față 
de învățămînt.

In Venezuela regimul Iul Be' 
tancourt îșl intensifică represi
unile antidemocratice. Alături 
de alți patrioțl, mulți sludenți 
au fost întemnițați sau inter
nați în lagăre de concentrare, 
unde li se aplică un tratament 
inuman. O expresie a samavol
niciei autorităților venezuelie- 
ne o constituie cazul lui Au
gusto Figueroa, secretar pentru 
relațiile externe al Federației 
Centrelor Universitare. El a 
fost arestat și apoi întemnițat 
fără nici o Judecată, fără ca 
împotriva lui să se fi formulat 
vreo acuzație. U.I.S. a organi
zat ° largă campanie pentru 
eliberarea Juj Figueroa șl de 
solidaritate cu Federația Cen
trelor Universitare. H

Tot în legătură cu teroarea și 
samavolniciile antidemocratice 
Buletinul U.I.S. publică o știre 
din Portugalia. Din ea aflăm că 
Jose Bernardino, conducătorul 
studenților portughezi, a ÎQsi 
condamnat la doi ani și jumă
tate închisoare. Aresta! de 
P.I.D.E. (Poliția politică a lui 
Salazar) în mai, anul trecui, el 
a fost deținui timp de un an 
fără judecată. Vreme de 6 Juni 
a fost torturat sălbatec interzi- 
cîndu-i-se să doarmă odată 7 
zile si apoi 9 zile. Judecarea 
sa a lost o înscenare penibilă. 
Acuzațiile ce i s_au adus n-au 
fost prezentate instanței In 
scris, desigur, pentru cd erau 
complet nefondate. Nu i s-a 
dat cuvîntul să se apere. Cînd 
a încercat totuși s-o facă, 6 
agenți au tăbărît asupra lui și 
l-au lovit, rănindu-I grav. Tîrît 
de cei ce-1 maltratau, el a stri
gat totuși în incinta tribunalu
lui „Jos fascismul”.

Cazul lui Bernardino a stîrnit 
un puternic val de 
attf în Portugalia cit 
țări. Studenții din 
au protestat energic 
acestui act de barbarie.

I. D. G.

uniuni asemănătoare au avut 
loc $i în alte universități și 
centre universitare sud-coree- 
ne. Tot la Seul studenții au or
ganizat de curînd pe străzile 
orașului o demonstrație de pro
test împotriva politicii reacțio
nare a clicii lui Pak Jung Heui. 
Studenții participanți la insu
recția din 19 aprilie 1960, care 
a dus la răsturnarea odiosului 
regim al Iui Li Sîn Man, au ti- 
friîrit și răspîndit prin oraș ma
nifeste care, în spiritul celor
lalte acțiuni studențești, pro
testau împotriva revenirii gu
vernanților Ia vechile practici 
lisinmaniste, cerind democrati
zarea țării.

Dintr-o altă tară cu regim 
dictatorial, urli de popor, din 
Vietnamul de Sud, aflăm des
pre recente ciocniri între sfu- 
denți si poliție. La manifestația 
antiguvernamentală organizată 
la 3 iulie la Saigon, studenții 
au fost atacați cu sălbăticie de 
diemiști înarmați cu grenate 
lacrimogene, cu bite si puști, 
76 studenti au fost răniți. De
monstrația fusese organizată in 
semn de protest împotriva uci
derii, la 8 mai, a 9 studenti 
care se pronunțaseră împotriva 
lui Dîem. Demonstranții au ce
rut acordarea de drepturi și 
libertăți democratice pentru 
toți sud-vietnamezii.

Cîteva informații din Buleti
nele U.I.S. se referă la studen
ții latina-americanl.

Studenții de la Universitățile 
din Quito și Loja (Ecuador) au 
declanșat o grevă cerind

indignare 
și în alte 
Lisabona, 
Împotriva

Pakistanului din alianțele militare

•r

încăierare 
între neofasciștii 

italieni DECLARAȚIA
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Demonstrații la Caraci peitn retrag era

CARACI. — La Caraci «■ 
avut loc mai multe dinaonstrs- 
ții la care au participat suta 
de studeoți și cetățeni pakista
nezi cerind retragerea țîru 
lor din alianțele militare. Agen
ția americană United Pr«s In
ternational, relatează că oar- 
denții au organizat o manifes
tație de protest în fata unui 
cinematograf din Caraci la caia 
se prezenta un film american 
de propagandă.

ie zât și un grup ae aasarîe^ni alhi și negri i-au instalat înlr-o
■E_â c Ne» York Ia usa pryzst !=;pclnva faptului că oamenii de cu-
kscre oraș na t.xî ®aga;ax» du i=.;crirori cxuutiuctori. în fotografie :
aspe-ri *z> napKl ae pAZ-ies’.. sa dea de lucru imediaL

tararor ir- - __ _ . . in domeniul construcțiilor.>4

CARACAS 3 (Agerpres). — 
Luînd cuvinlul in cadrul u- 
nui miting organizat de Aso
ciația „Pentru Venezuela* vi
ceamiralul Wolfgang Larraza- 
bal, care candidează la viitoa
rele alegeri prezidențiale, a 
declarat că Partidul Comunist 
din Venezuela și „Mișcarea, 
revoluționară de stingă*, tre
buie să fie admise la partici
parea tn apropiatele alegeri 
prezidențiale.

Vorbitorii care au luat cu- 
cintul la miting, au condam
nat hotărîrea guvernului Be
tancourt de a priva Partidul 
Comunist din Venezuela și 
„Mișcarea revoluționară de 
stingă* de dreptul de a parti
cipa la alegeri, arătînd 
partidele de opoziție pot 
nunța la participarea la 
geri in semn de protest
potriva acțiunilor guvernului.

Participanții la miting au 
condamnat atmosfera de te
roare și persecuții în care se 
desfășoară pregătirea alege
rilor.

ca 
re- 

ale- 
îm-

PE SCURT
• foit

Studenți irakieni din capitala Marii Britanii demonstrează cu pancarte pe străzile Londrei. Pe 
pancarte scrie: „Să Înceteze crimele din Irak !*, „Să se pună capăt războiului de nimicire a 

kurzilor din Irak

I MOSCOVA. — La CoMilinl 
SuDrem al EoMtwexuei naționa
le a U.B S S al Consiliului de 
M aiștri al a avut loc
o consfătuire in problemele 
iscate de elaborarea planului 
ecocozueî naționale si de în- 
fwnurea hît?!or de titluri ale 

I lucrărilor ca pt tale d® anii
1*64—1965. La lucrările con
sfătuirii au luat parte Nikita 
Hrusciov. Leonid Brejnev și 
alți conducători ai partidului 
și guvernului.

LAGOS. — Parlamentul Nige- 
*i a ratificat Carta Organizației 
aitâții africane care a fo«t adop- 
iîă la cccferiața de Ia Addis 

Abeba a șefilor statelor și guver
nelor africane.

Primul ministru al Nigeriei. Ba- 
lewa, care a prezentat propunerea 
cu privire la ratificarea Cartei, a 
arătat că după conferința de la 
Addis Abeba între țările africane 
se stabilesc relații de Încredere 
reciprocă și unitate.

Membrii parlamentului care au 
luat cuvîntul la dezbateri au sub
liniat marea însemnătate a Orga
nizației unității africane în opera 
de decolonizare completă a Afri
cii. Deputății au condamnat acțiu
nile cercurilor reacționare occiden
tale care pun piedici eforturilor 
statelor africane în lupta pentru 
eliberarea completă a Africii de 
sub dominația colonială.

BEXGRAD. —
Scupsc”'*: ortșen®^ Skcpri®- 
B. Popov, a declarat câ numă
rul morților în urma cutre
murului depășește 2 00®. Airo- 
ximativ 2 MO de persoane >u 
fost rănite. întreprinderile i_- 
g06lave iap toate măsurUe 
pentru ca tÂnă la sfirjitul a- 
nului să instaleze in Skoplje 
locuințe tip barăci cu o fu- 
Drafațâ locativ! de un milion 
metri pătrați pentru a asigura 
mutarea locuitorilor din cor
turi. B. Podov a declarat că 
Skoolie va fi reconstruit în 
3—4 ani.

e_=. Viettimsi ce rud au ata
cat mai multe ss- -:txre
irtărtîe ale diescișt::».- —t’_ate 
î- ncașeie din țurul capLta’ei 
SaizccL Agenția V PI subh- 
r_ozâ câ arrrateie d.err_r>e au 
av»-: p eroer. gre> MO de m.- 
hlir. <i râ.-^U- aproape
400 a.-me și -^pcrtartte can- 
x.tâU de <âptura:e de
l-anizaa:

în atețași ump Lrjpeie die- 
auU? operați-n:-
le de repr-r-^re Împotriva 
populați satelor care au dat 
i.utor partizanilor.

în curbul unei aKfoi de o- 
nerat:ur.i. arau agmtția L\PL 
avionul a\*angardă. in care se 
afla un ofițer american și un 
diemist a fost doborit d® pa- 
trioti in sudul nărții centrale 
a Vietnamului de sud. la 42 
de mile de orașul Da Nang.

dentali a luat sfîrțit 'A fost 
dat Dublicității un comunicat 
in leeătură cu tratativele din
tre McNamara și ministrul de 
război >1 R_F.CT_ Kai-Uwe von 
HasseL

Agenția France Presse rele
vi că discuțiile purtate de 
McNamara la Bonn cu oficia
litățile vest-germane s-au re
ferit nnntre altele, la conse
cințele Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nu
cleare care a fost parafat la 
Moscova.

în cadrul tratativelor duse 
Ia Bonn s-au abordat, de ase
menea. nrobleme referitoare la 
strategia N.A.T.O., la extinde
rea forțelor militare 
precum si la alte 
militare.

Intllnire pentru sfîrșitul a- 
ce stei săptămîni, în scopul 
de a discuta adoptarea unor mă- 
■uri concrete împotriva guvernului 
rasist al Republicii Sud-Africana. 
Ei urmeazft să discute, de aseme
nea, rezoluția ce va fi propusă 
Consiliului de Securitate întrunit 
zilele acestea pentru a condamna 
politica de discriminare 
practicată de guvernul 
can.

rasiali 
sud-afri-

noaptea 
distantă 

i-a

N.A.T.O., 
probleme

MONTEVIDEO. — In 
de 2 spre 3 august, la a 
de 11 kilometri de Montevideo, 
produs o catastrofă feroviară. Un 
tren de persoane a deraiat după 
ce a pornit, din!r-o eroare, pe o 
linie secundară apar fini nd unei 
fabrici de superlosiafl. Potrivit da
telor oficial anunțate de direcția 
căilor ferate din Uruguay, numă
rul victimelor se ridică la 40 de 
morți și peste 100 de răniți.

I TOKIO. — La 2 august, in a- 
propierea orașului liolgawa (pre
fectura Niigata), pentru a doua

PNOM PENH. — Agenția Franca 
Preș se relatează din Pnom Penh 
că guvernul regal al Cimhodgiei 
a dat publicității o declarație in 
care subliniază „existența perico
lului unei agresiuni directe" din 
partea Tallandei. Acest lucru, sa 
arată in declarație, este dovedit 
de recentta „dislocare a trupelor 
tailandeze de-a lungul frontierei 
cu Cambodgia". Guvernul regal al 
Cambodgiei a subliniat că vor ii 
luate toate măsurile necesare pen
tru „a asigura apărarea teritoriu
lui național".

SAIGON. — In săptămîna 
care a trecut forțele patriotice

MANILA. — Dup* com reialea- 
lâ agenția France Presse dia Ma
nila. cazurile de holeiâ semnalata 
recent In oraș au cdpdtal coiacta- 
rul unei epidemii. Dnpâ cum a de
clarat Ministerul Ocrotirii Sănă
tății din Filipine, au fost fnregii- 
trate cazuri mortale. Sute de per
soane suferind de holeră au fost 
internate în spitalele municipale.

BONN 3 (Agerpres). — Vi
zita de trei zile a ministrului 
de război al S.U.A., Robert S. 
McNamara în Germania occi-

REDACȚIA gl ADMINISTRAȚIA o BucuregH, Plata .SdntaU”, TeJ, 17.60.10, Tiparul l Combinatul Pollgratta .Casa SetnWi'

REYKJAVIK. — la 
la capitala Islandei, la 
nu a apărut nici un cotidian din 
cama grevei ziariștilor care cer 
majorarea Malariilor.

2 august, 
Reykjavik,

WASHINGTON. — Purtătorul 
d« cuvlnt al Casei 'Ălbe, Plerra 
Salinger, a annn|at că ambasado
rul Statelor Unite In Panama, Jo
seph Farland, și-a dat demisia din 
funcția na. Agenfia Reuter relevă 
cd Farland „a critica! vehement 
programul alianțe! pentru progres 
In America Latină*.

NEW YORK. — Agenția U.P.Î. 
anunți ci reprezentanții statelor 
africane Ia O.N.U. aa organizat o

LONDRA. — La Londra au foit 
anunțate sentințele In procesul 
Intentat organizatorilor exploziei 
de lingă clădirea redacției ziarului 
..Daily Worker”, care a avut loc 
la 26 mai. Trei huligani din orga
nizația fascistă ,,Mișcarea unio
nistă" au fost condamnați la în
chisoare pe termene Intre 15 luni 
11 2 ani.

ROMA. Continuînd acțiunile în
treprinse împotriva organizației 
teroriste Mafia, poliția italiană a 
arestat pînd Ia 2 august 600 de 
membri ai acestei organizații. 54 
dintre el au și fost deferiți justi
ției. Au lost descoperite, de ase
menea, numeroase depozite de 
arme șl muniții ale Mafiei.
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