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nt. BMlăiăZa tehnica ca sa pot 
aplica ia producție. Mumei in 
primul Mutilru al anului au fost 
semnalate 37 de noutăți cu poâ- 
bilitiți da aplicare.

Astfel, pa baza cercetării bi- 
Uicpufice întocmite din revistele 
da specialitate- s-a proiectat și 
e«*/eepaMt o matriță specială 
pentru plădls răcitoarelor și 
pastenrixatoarelor. Noua matriță 
a mărit efectul caloric al unei 
plici da la 500 kilocolorii pa 
m p, 2a 900 kilocolorii ps mp. 
O altă problemă rezolvată cu a- 
pstorul documentării a fost lus
truirea electrolitici a pieselor 
din oțel inoxidabil. Noul proce
deu, pe lingă Îmbunătățirea cali
tății lustruirii, a dus la creșterea 
productivității muncii de 2,5 ori.

Aș putea da și alte exemple.
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Muncitor

Joi 8 august 1963

i la noi, la fel ca 
în alte uzine, lupta 
pentru introducerea 
tehnicii noi în pro
ducția se află în 
centrul preocupări- 

; lor întregului colec
tiv de muncă. Faptul este cit se 
poate da firesc. Uzina ^ehno- 
frig” Cluj — creația a regimului 
democrat-popular — este înzes
trată cu mașini și utilaje da înal
tă tehnicitate. Ea însăți produce, 
la rîndul ei, 12 agregate frigori
fica dintre cela mai moderne. 
Dar activitatea pentru continua 
înzestrară tehnică a uzinei noa
stre. pentru mecanizarea fi auto
matizarea procesului ei de pro
ducție nu sa oprește aici. Pe 
baza lucrărilor de investiții, în 
curs de execuție, uzina iși va 
dubla și tripla producția in anii 
următori.

Întreaga activitate de utilare și 
modernizare a uzinei este, evi
dent, îndreptată spre realizarea 
unor instalații agregata frigo
rifica la nivelul tehnicii celei 
mai înaintate. Atingerea acestui 
abiectiv cere, desigur, pe iingă 
a înzestrare tehnică corespun
zătoare, fi cunoașterea temeini
ca a cuceririlor tehnicii în con
strucția unor astfel de produse.

Pornind de la o asemenea na- 
eesitat», la noi tn uzină s-a pus 
nn mare accent pe studierea fi

folosirea maierialstlxi daeismea- 
tar tehnic. .Ye-01 străduit ea 
documentarea tehnici si fie ast
fel organizați îndt tâ ne permi
tă si comparăm produsele noa
stre cu cele mai buna realizări 
similara existenta în lume. Dacă 
cu zece eni in urmă biblioteca 
uzinei dispunea doar de âtei'a 
cărți tehnica (numărul lor nu 
trecea peste 100), în prezent ea 
posedă 16100 volume (cărți, re
viste, buletine științifice etc.). 
Acest bogat fond documentar a 
ajutat nemijlocit cadrele noastre 
tehnice etit la proiectarea produ
selor frigorifice, dl fi la perfec
ționarea fi modernizarea tehno
logiei lor.

Cum se realizează acest lucru 
tn uzina noastră ? Două sînt, 
după părerea mea, căile prin 
care activitatea de documentare 
contribuie la introducerea tehni
cii noi. Este vorba, în primul 
rînd, de răspîndirea operativă, 
în producție, a metodelor și a 
procedeelor avansata pe care le 
oferă documentarea tehnică.

Mijloacele prin cară nai am 
făcut această man ci «înt multi
ple. Vreau si mă opresc doar 
asupra unora dintre ele. Am or
ganizat cu cîlva timp în urmă 
un ciclu de conferințe referitoare 
la metodele avansate fi tehnolo
giile moderne pe meserii („Pre
lucrarea la rece a pieselor prin

presare firi matrișara'" , ar
marea prin prenu« a piesclar 
di a aluminiu", „CăUrea prin ca
rtați de ÎMÎfă freexanța pro
cedee moderne de exploatare a 
instalațiilor de iluminat etc.).

Conducerea uzinei, la reca- 
m an dar ea comitetului Wa partid, u 
stabilit ca fiecare din acesta con
ferința să fie însoțiți da un plan 
da măsuri care si asigura apli
carea in practici a noutăților 
tehnica transmise da ale.

Această măsuri « «rut nrmă- 
rile dorite. S-au arat astfel 
condiții ca metodele fi procedee
le noi si fie aplicata neinărust 
in fiecare din sectoarele respec
tive «le uzinei, iar efectul lor 
n-a întirziat să se arate. Sarcina 
de creștere a productivității 
muncii, revenită uzinei pe 7 luni, 
a fost depășită cu 2 la sută.

Un alt rezultat al introducerii 
tehnicii noi îl constituie ți faptul 
că produsele asimilate în acest 
an posedă caracteristici construc
tive ți funcționala mult superioa
ra celor din anii treasți.

Documentarea tehnici a mijlo
cii uttrodaearea celor mai noi 
soluții tehnice mai ales în mun
co de concepție. 23 da ingineri 
din uzina noastră (majoritatea 
tineri din cei care cunosc limbi 
străine) au primit sarcina să stu
dieze fiecare cite 1—2 reviste fi 
sâ semnaleze, pa bază da refe-

Ing. GEORGINA BRATU 
responsabila cabinetului tehnic 
al Uzinelor „Tehnofritf*-Cluj

Succese 
ale muncitorilor 

forestieri
Muncitorii întreprinderilor 

forestiere Borșa și .Vișeu, care 
au dobîndit o experiență va
loroasă £n valorificarea supe
rioară a masei lemnoase, au 
înregistrat în aceste zile un 
nou succes în muncă. Ei au 
îndeplinit de pe acum planul 
la producția globală și marfă 
pe primele 8 luni ale anului. 
Acest rezultat a fost posibil 
datorită folosirii mai judi
cioase a mijloacelor mecani
zate la doborît, secționat și 
scosul masei lemnoase, precum 
și faptului că peste 60 Ia sută 
din lemnul dat în exploatare 
a fost doborît de brigăzi com
plexe cu plata în acord global.

Succese însemnate au obți
nut și celelalte întreprinderi 
forestiere din regiunea Mara
mureș ceea ce a făcut ca pla
nul producției globale și marfă 
pe primele 7 luni ale anului 
pe întreaga direcție să fie de
pășit cu 10 772 000 lei și res
pectiv 6 079 000 lei.

(Agerpres)----•—,
Modernizări 

de mașioi-unelte 
și utilaje

Constructorii de mașini au ob
ținut anul acesta noi succese în 
acțiunea de modernizare a mați- 
nilor-unelte ți utilajelor cu care 
sînt înzestrate uzinele din îndu- 
stria metalurgică și constructoare 
de mașini. Din datele centrali
zate la minister a reieșit ci în 
prima jumătate a anului în acea
stă ramura de producție au foit 
modernizate 736 de mașini- 
unelte și utilaje. Colectivele uzi
nelor de tractoare ți „Steagul 
roșu" din Brașov, „Semănătoa
rea” ți „23 August’, din Capi
tală. „Progresul” din Brăila. 
Fabricii de rulmenți din Bîrlad 
au ohti nut cele mai bune rezul
tate în această acțiune.

Pînă la sfîrțitul anului se pre
vede modernizarea unui număr 
și mai mare de mașini ți utilaje 
cu eare BÎnt înzestrate întreprin
derile industriei metalurgice ți 
constructoare de mașini, sarcinile 
de plan pe întregul an în acest 
domeniu întrecînd cu 38 la sută 
pe cele din anul trecut.

(Agerprtes)

TELEGRAME
Excelenței Sale 

Domnului GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele Republicii Arabe Unite

Cafea 
egiptene, 
Rorotne,

Cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a revoluției 
In numele Consiliului de Stat al Republicii Populara 
al poporului romîn și al meu personal, adreaez Excelenței Voa
stre, cordiale felicitări și cele mai calde urări de pro^eiuta 
61 pace poporului Republicii Arabe Unite.

GHEORGHE GHEORGHTT-DEJ 
Președintele Ccniillnlai de Stat 
al Republicii Populare Ramfaae

Excelenței Sale 
Domnulai GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prețedlntele Consliialui de Sial 
al Republicii Populare Domine 

finea r«yti
Mulțumesc dv., precum și Consiliului de Stat a* RcpuhJcil 

Populate Romine pentru amabilele felicitări exprimate cu pri
lejul sărbătorii revoluției și vă adresez cu plăcere cele mai bune 
urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre fi pentru 
prosperitatea poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER

Colectarea fructelor de pădure
In region** Hune

doara ce desfățoară 
din plin acțiunea da 
valorificare a fructelor 
de pădure. ‘ Prin cele 
8fi centre de achiziții 
ce . . funcționează la 
poalele munților Rete
zat, 
în 
din

Paring. Setei ti 
diferite localități 

apropierea păduri- 
s-au colectat 
20 vagoane de

imenrS, afine $i mure. 
La Or&jLie ti Sebeș 
ran dat recent in 
funcțiune noi centre 
de prelucrare și semi* 
industrializare a fruc
telor de pădure, do
tate cu filtre pentru 
sucuri, zdrobitoare și 
prese mecanice, moto- 
potnpe, budane pentru 
omogenizatul struguri
lor ți alte utilaje. 
Prin cele 7 centra de

SUCEAVA — Minele din Bc- 
tl.iul Domelor «a tzimta udemr- 
giftllor plnA aa» peste earctniie 
de plan 2 270 tone minereu ae 
mangan eu a concentrație de me
tal de 20.1 la jutd. Valoarea eco
nomiilor realizate peste plan la 
primul semestru ol anului prin re
ducerea prețului de cost se ridică 
la 917.000 lei. Fruntași In Între
cere sini minerii de la minele An- 
derca. Arșița ți Dealul Rusuluj.

nfiintatft acum aproximativ cinci 
ani prin cumpărarea a 70 de vaci 
pentru lapte și a 24 de juninci, 
ferma de taurine a gospodăriei 
noastre colective număra la în- 
_____________ i an 1 100 de ca
pete, din care numărul vacilor de 

lapte ajunsese la 352. In mai puțin de 4 ani 
gospodăria a construit pentru sectorul taurin 
două grajduri pentru tineret cu o capacitate 
de 150 capete fiecare, două grajduri pentru 
juninci și alte patru pentru vacile de produc
ție. Am dezvoltat în mod corespunzător baza 
furajeră, iar sectorul este deservit de oameni 
care au o experiență bogată în creșterea ani
malelor și sporirea productivității lor.

Pentru anul 1963, obiectivele propuse pri
vitor la dezvoltarea acestui sector diferă în
trucâtva de cele din anii precedenți. Vom mări 
In continuare numărul taurinelor pînă la 1 300 
de capete din care cel al vacilor pentru lapte 
m va apropia de 600, dar accentul principal 
cade acum pe ridicarea producției de lapte 
■ media depășind 2 000 de litri pe cap de vacă 
furajați), și pe îngrășarea unui număr mai 
mare de animale ce urmează a fi livrate, pe 
bază de contract, statului.

O mare atenție acordăm creșterii tineretu
lui taurin, fiindcă de felul în care este crescut 
fi întreținut acesta depinde îmbunătățirea 
continuă a nucleului de vaci pentru lapte cu 
exemplare valoroase, ca si livrarea către stat 
a unei cantități tot mai mari de came. Sarci
na principală este asigurarea unor sporuri 
r.diciîe la creșterea în greutate vie. Aceasta 
se rei—zfază prin aplicarea unor măsuri. lată 
cum procedăm.

In primele 20 de zile după fătare, vițeii sînt 
ținuți în padocuri în grajdurile vacilor pen-

||| noastre colecth
||| ceputul acestui

Dezvoltăm
pe baze științifice
ferma de taurine

(Aferprcl) I

•e Elevi aflațl In taberele de pe Valea Pra- <
5 hovel In vizită la Muzeul Peleș din (

Sinaia i
Foto : S. VIOREL |

Prin
In întrecerea pentru în

frumusețarea localităților, 
cetățenii din orașele și 
satele regiunii lași au 
efectuat anul acesta prin 
muncă patriotică diferite 
lucrări a căror valoare se 
ridică la 27 700.000 lei.

Cetățenii din orașele Iași, 
Birlad, Huși, Vaslui și

muncă patrioticăV ■

Pașcani au lucrat la în
frumusețarea străzilor, 
piețelor, fațadelor blocuri
lor și altor clădiri, la 
crearea de noi spații verzi 
etc.

Tot prin muncă patrio
tică, colectiviștii din re
giune au redat agricul
turii aproape 600 de ha da

teren, au curățit 2 500 ha 
de izlaz, au contribuit la 
construirea a 70 de km de 
drumuri, poduri fi podețe, 
la înfrumusețarea sediilor 
gospodăriilor colective, 
sfaturilor populare, că
minelor culturale, școlilor, 
unităților medico-sanitare.

(Agerpres)
(Continuare in pag. a III-a)

li caaeer** A* Mase* eroilor 
noștri

tru lapte (fiecare grajd are eîte două padocuri 
pentru viței, cu o capacitate de 20—24 de ca
pete. unde treptat vițeii se învață la biberon). 
Chiar din această perioadă se introduce și 
alimentarea lor suplimentară cu concentrate. 
După 25 de zile, vițeii sinț preluați de îngri
jitorul de tineret taurin si sînt ținuți în graj
duri pentru tineret, in padocuri comune.

Pina la două luni, rațiile alimentare se 
compun din 5 litri de lapte integral, comple
tate cu concentrate la diserație compuse din 
60 la sută uruială de porumb, 30 la sută tâ- 
rîte de orz, ovăz si griu și 10 la sută șroturi 
de floarea-soarelui. Se mai administrează 300 
grame din finul cel mai bun — finul de lu
cerna. Pentru prevenirea cazurilor de indi
gestie, care influențează negativ asupra spo
rului în greutate, laptele se administrează 13 
temperatura constantă de plus 30 de grade. 
Aceasta se realizează fie prin servirea lui 
Imediat după ce a fost muls, fie prin încăl
zire la temperatura amintită cu ajutorul ma
șinilor de încălzit amenajate special la fie
care grajd.

După luna a treia se introduce în alimenta
ție laptele tras, care în luna a cincea înlocu
iește total laptele Integral, iar cantitatea de 
concentrate creste trepat.

La 6 luni vițeii sînt trecuți în stabulație li
beră. Se schimbă și îngrijitorii și se face o 
nouă împărțire a animalelor în loturi de cite 
12 capete pentru fiecare îngrijitor. Hrănirea 
o facem în funcție de vîrstă, respectînd reco
mandările zootehniei moderne.

Preocuparea permanentă a îngrijitorilor 
fată de furajarea științifică a tineretului tau
rin și de îndeplinirea riguroasă a programu
lui de grajd a făcut posibilă creșterea în 
greutate a vițeilor de 6—18 luni cu 0,900—1 
kilogram pe zi.

Desigur, aplicarea furajării diferențiate pe 
categorii de vîrste a cerut o organizare temei
nică a muncii în acest sector, a necesitat o 
îmbogățire continuă a cunoștințelor zooteh
nice ale îngrijitorilor. în același timp, s-au 
luat măsuri de sporire a bazei furajere, în- 
trucît trebuiau asigurate furaje din abun
dentă.

Gospodăria noastră este situată în lunca 
Dunării și are, deci, condiții foarte bune pen
tru cultivarea cerealelor, îndeosebi a porum
bului la care uroducția medie în ultimii ani a 
depășit prevederile planului. Din această cau
ză suprafețele repartizate pentru pășuni și 
finețe au fost mai restrinse : 360 hectare de 
pășune Si vreo 60 hectare de finețe naturale. 
Ele erau slab productive. Prin lucrări simple 
de întreținere, combinate cu lucrări mai com
plexe (desecări, îndiguiri), producția de fînuri 
naturale a crescut cu fiecare an, iar în vara 
aceasta, de De cele 60 de hectare am recoltat 
peste 400 de tone de fin. Am sporit suprafe
țele ocupate cu lucerna la 180 de hectare, iar 
pentru completarea bazei furajere am mai 
cultivat anul acesta 30 de hectare cu bor- 
ceag (de De care s-au recoltat 115 tone de fîn

MARIN SEGARCEANU 
președintele G-AC. Rast, regiunea Oltenia 

ing. ION KORODI
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Mina Lonea. Pr/nlre brigăzile fruntașe 
In depășirea planului de producție se 
numără și cea condusă de Ion Corn- 
podi. In primele 7 luni din acest an, 
brigada a dat peste plan 70 tone de 

cărbune.
Fota : 'AGERPRES

300 DE SCRISORI
LA O ANIVERSAR

lAl

La G.A.S. Buzău a Începu! amendarea teren'Milor podiolice 
cu iosiogips. Pînă In prezent, brigada nr. 9 condusă de Mthai 
Ciobotaru a administrat In sol amendamente pe a supra lată de 

100 ha de pe care a fost recoltat griul
Foto : AGERPRES

VLATIU MDC

toate colțurile țării. Este desi
gur o mare fericire sâ te simți 
înconjurat cu simpatia, cu a- 
tenția și prietenia unui ase
menea buchet de tovarăși ,.ne- 
cunoscuți". Cine sînt ei ?... 
Să vedem ’

Arătîndu-ne aceste mesaje 
de prietenie. tînărul loan Ho- 
morodean n-a făptuit nici de 
cum o indiscreție, coaside- 
ri“du-le ca pe nișie mărturii 
despre ginduriie $i năzuințele 
unei generații. Sînt. in fond 
in imensa -or majoritate, măr
turii despre genersția ae ti
neri care a împlinit va îm
plini 11 ani 1

-Feti citări pentrn cele 18 
primăveri. «rări pemtrw aaî 
uaeccie ia 0ueă O la invă- 
titari ip dame tovarășii de 
irrrafi vinci de la 
-JdetaJargiea" Bacă a

..Spar la mnneă șl 
■rări de fericire, din 
elevelor din c1m< a 
C.S.B.-Birlad"-.

Uzina

Nu, cei 18 ani n-ar fi fost 
numai ei îndeajuns pentru o 
asemenea manifestare de prie
tenie, n-ar fi justificat exu
berantele mesaje primite din 
atîtea părți. Cei 18 ani ai ti
nărul ui nostru reprezintă încă 
de pe acum încunun«rea unei 
munci iar corespondenții de 
departe subliniază, in ri rid uri
le lor. tocmai această semni
ficație.

Iată. ;r. âfiăât sens, o scri- 
’W-are *re exprimă mai de
plin tîIcul acestei sărbători :

„Stimate prieten necunoscut, 
Am aflai despre succesele 

taJe in producție și la în
vățătură, din ziarul nostru, 

Sein tei > tineretului”. Iți măr
turisesc cinstit, exemplul tău 
mă pune la ambiție. Sînt 
li ea strungar și am rezultate 
basc în muncă. Dar de ce 
□ -aș deveni și eru inginer ? 
Oare terminarea școlii profe
sionale $1 obținere* diplomei 
de muncitor calificat si fie

totul pentru mine ? Tu n-ai 
procedat așa. șl bine ai făcut. 
Dat fiindcă n-am împlinit 18 
ani, cred că nu e timpul pier
dut. Nu-i prea tirziu să-mi 
revizuiesc multe din punctele 
mele de vedere de pînă aYum.- 
Iți urez numai succes,

Adrian ~ “ 
Galați.

Ni se 
de-a face 
re de felicitare, ca multe din 
maldărul primit de tînărul de 
la Atelierele R.M.R., ci cu un 
început de confruntare între 
tînărul corespondent, și între 
sărbătoritul nostru. Strunga
rul din Galați a găsit în 
prietenul necunoscut de la Si- 
meria un exemplu, drumul 
lui dindu-i prilejul să medi
teze asupra propriului drum, 
îndemnîndu-1 să și-l revizu
iască de aici înainte.

Mulți tineri sînt preocupați 
să afle cele mai bune metode 
ale fruntașului de la Simeria, 
rezultatele lui în muncă și la 
învățătură, hotărî ți să-i ur
meze exemplul. Astfel, Truș- 
checi Elena, de la Lugoj, îi 
scrie : „Vă scriu această scri
soare pentru că și eu mă aflu 
în pragul majoratului. Sînt 
muncitoare la Industria texti
lă din Lugoj și vreau să ur-

PAUL ANGHEL

Bărănescu, strungar

pare că nu avem 
cu o simplă scrisoa-

(Continuare în pag. a IlI-a)



Scrisori sosite in cadrul concursului:

< i

I PALMARESUL
CELOR

UNSPREZECE
nsprezece chipuri de tineri 
surîd dintr-o fotografie aflată 
centrul panoului de onoare de

îți 
în

_____ _ _______  __ la 
I.S.CJil. Suceava. Dacă privești 
de la oarecare distantă, cu sigu
ranță îți spui : ,A, o echipă de 
fotbal".

Apropie-te, citește și te vei lămuri. Nu, 
deși unsprezece, nu constituie o echipă de 
fotbal. Tinerii sînt membrii echipei de zidari 
condusă de Ilie Bucur : echipă fruntașă pe 
întreprindere. Alte amănunte cuprinse în 
explicație mai arată că lună de lună echipa 
și-a realizat planul cu 115 la sută, a dat 
numai lucrări de calitate și a economisit 2 500 
cărămizi la fiecare bloc construit. Toate a- 
cestea sînt rezultatele unei anumite obiș
nuințe ; aceea de a munci bine, perseverent, 
cu o conștiinciozitate exemplară.

Eu însă, care lucrez pe șantierele de locu
ințe și cunosc cum au fo»t Înfăptuite reali
zările concretizate în cîteva cifre, aș putea 
oricfnd să lărgesc sensul explicației de sub 
fotografiile celor unsprezece.

Mai întîl, faptul că unii dintre ei — ca 
Gheorghe Merlă, loan Oniu, Gheorghe Mie- 
răuț — au venit din satele Sucevei să învețe 
meseria. Și au învățat nu numai meseria, ci 
șt — de la oameni asemenea comunistului 
Aurel Raican — cum să învingă greutățile, 
să se considere luptători pentru 
stării celor ce muncesc.

Se dezvoltă rețeaua mvâțâmintuiuî 
tehnic și profesional

noastră mai există șl 
peste 100 școli teh
nice de maiștri, în 
care sînt admiși ab
solvenți ai școlilor 
profesionale-

Penlru a da posi
bilitate și muncito
rilor din producție 
să-ți ridice califica
rea profesională au 
luat ființă școli teh
nice serale de maiștri, 
frecventate de la un 
an la altul de tot mai 
mulți elevi. Față de 
anul 1955—1956, de 
pildă, numărul ace
stora a crescut co 
peste 4 400.

In viitorul an șco
lar, învățămîntul pro
fesional și tehnic din 
țara noastră va cu
prinde mai mult de 
244 000 de elevi, din
tre care aproapa 
88 000 în anul L

(Agerpre.)’

Bunăoară, în anul 
școlar 1962—1963 au 
existat 473 școli pro
fesionale de ucenici 
și școli de maiștri cu 
peste 170 000 de e- 
levi. Totodată, rețea
ua școlilor medii teh
nice de muncitori ca
lificați și personal 
tehnic, unde sînt ad
miși absolvenți ai 
școlilor medii de cul
tură generală, este 
formată în prezent 
din 157 de unități, in 
care au învățat în a- 
nul școlar trecut 
26 987 de elevi.

Pentru sprijinirea 
agriculturii socialiste 
cu cadre tehnice de 
înalta calificare s-an 
organizat 102 noi 
școli tehnice agricole 
cu durata de patru 
ini ale căror cursuri 
au fost urmate în a- 
nul școlir 1962—1963 
de 22 440 elevi. De 
asemenea, în țara

Avintn] necontenit 
■ 1 dezvoltării econo
miei țirii noastre so
licits creșterea numă
rului de școli |i ca
dre didactice de spe
cialitate, care for
mează tineri munci
tori fi tehnicieni cu 
temeinici pregătire 
profesională.

Dacă în mul 1938, 
școlile cu caracter 
profesional fi tehnic 
din Romînia erau pu
ține fiind frecventate 
de aproape 54 000 de 
elevi, astăzi, odată 
eu creșterea poten
țialului industriei și 
agriculturii, odată cn 
automatizarea, meca
nizarea și chimizarea 
largi a proceselor de 
producție, funcțio
nează școli pentru 
inițierea a «eci de 
mii de elevi în nu
meroase profesii in
teresante fi utile.

Polo ; s. VJOUEL

Biblioteca tehnică de fa Lx-za Iu. men lai- Brașov este frecventată zilnic de zeci de mun
atori. In fotografie, tavurdsa bibliotecară Irina Bedo oferă cititorilor ultimele noutăți 

tehn:ce.

Căci greutățile nu au lipsit Cîteodată ~ 
capriciile vremii trebuiau înfruntate. Iarna, I 
de pildă, fie că zăpezile abundente astupau | 
grămezile de cărămizi protejate de rogojini 
și, mai înainte de a pune mina pe mistrie, 
băieții trebuiau să apuce lopețile spre a-și 
croi drumul la depozitul de materiale ; fie că 
viscolea, iar gerul era atît de mare incit 
mortarul îngheța pe mistrie — și atunci ti
nerii. ca să nu piardă nici o zi de producție, 
treceau la montarea prefabricatelor. Așa au 
mers înainte, chiar în condițiile cele mai 
vitrege, așa au construit blocul 1 cu 8 zile 
înainte de termen^ executind lucrări de cea 
mai bună calitate, știind să pună de o parte, 
pentru alte construcții, viitoare, peste 2 000 
de cărămizi.

Au dus apoi steagul de fruntași pe alte 
schele, la construcția altor locuințe, mereu a 
altora. Numai în 2 ani echipa a construit 
aici, în Suceava. 120 de apartamente. Au mai 
lucrat în anii din urmă la construirea com- I 
binatelor de celuloză și industrializare a I 
lemnului din lunca Sucevei, iar unii dintre 
ei și-au înscris numele pe zidurile altor 
obiective industriale din țară.

Acum, cei unsprezece pot fi găsiți de di
mineața pînă seara pe schele, finisînd blocul | 
turn, desăvîrșind ultima toaletă a blocurilor 
din cvartalul centru 1. Ca maistru, pot spu
ne : ei muncesc bine iar cheia succeselor lor 
stă în sprijinul pe care și-l dau. Sînt unspre
zece. nu formează o echipă de fotbal, dar mi 
se pare neîndoielnic că de la ambiția, ener
gia și spiritul lor de echipă ar putea să în
vețe. pentru obținerea mult doritelor victorii, 
și alții, inclusiv in domeniul sportului 
balonul rotund.

cauza buni-
AVRAM MIHAI

mairtm principal I.S.C.M. șantierul 
locuințe Suceava

Munca controlului de calitate cere multă atenție, răspundere și conștiinciozitate. Tocmai a- 
cest lucru 11 vedem pe fețele celor doi controlori de calitate de la sectorul C (linia 15) a 

Uzinelor metalurgice din Sinaia.
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darea de 
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oU* Do aia pt w U șraok 
Acaas. p’tmpbăuian e^oeleemt W 
pMJU da suuistrS urme
si i te îneradinteaa ceudsscereu 
unei brigizi de produrfia. Era 
cnnticut ca un bun arganixatee 
al locului de mnud.
- E 1. intri.

Ca âci
— Foarte biae. Este trsd 

ceea ce mi-am donL
— Dar știi ci s-e uf l pe ul

timul Ioc in întrecere ? 
înlimpUier. Merge gvm_.

$ue. Ere o mtcvU pre. Cu
tând du pi ce e p^tiuat-o p-a dat 
trame de motittie pamtm <*-«. 
aproape silnic, controlul lehaie 
da calitate rrspiugra f« tor-
fimente : unii mombn m brițfo 
sii lucrau 
tehnologia da fabrieufie z alții 
jseau adciea usmorieat oo» tn- 

tirziau. Acetica ți arte prtsideme 
i-au dat mmIi de lacra £>w- 
mitru Tufau.

Iln fiecare diatiaeațd ri «***■ 
le lucru mai devreme dadl ore 
stahiliti. $fia d estemphsl per- 

tonal mobilizează, convinge. Or
ganiza actioitatea brigăzii aslfcl 
ca fiecare muncitor si cuaoeiră 
latrina te zilnici de plan. In 
scurtele ședințe care aveau loc
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Intrasem In schim

bul de noapta. Pe 
platforma noii oțelăril 
Maitin, cele șas© cup
toare — aliniate ca 
la paradă — respirau 
ritmic, scnțînd prin 
găurile ușilor de lu
cru, limbi roșietice de 
foc. Deodată, In spa
tele cuptorului 3, »e 
revărsă a lumină pu
ternică si șuvoiul de 
oțel incandescent în
cepu a se scurge cu 
repeziciune In oală. 
Se evacua șarja la 

1 3. Urma o a- 
rapidă a cup

torului și încărcarea 
noi șarje. La con- 

1 vetrei Insă, mai. 
strul de schimb Arde- 
leaau constată ci va
tra are o groapă In 
fata știrului- încăr
carea unei nci șarje 
era deci imposibilă. 
Vatra trebuia de ur
gență reparată.

Trebuie chemat 
1 maistru
spuse el sa

tului de schimb.

Unde pune
umărul,

se cunoaște
xu Iu r.i»nrar- eforturile. CoH- 
tilti prada rqei » 1

ra xA_j Brs^udm obținu 
la fa LzZrrrereo ca asie- 

iefoa Ifk*. i — a «a se aaelgHud 
rw af" .X» Jupi ■ îlt •“
țnnue pe loc-

T^airc.1 mmotru ar fi putut 
r fonf la ușurat : so arkitnsq stri- 
luăt da țărâna asumata. Dar, 
tocmai fn ar«ea. Da
ni ifra Tu fon afli ci brigada a 
I7*a obține rezultate slabe tn 
producție. Datorită «, MCfia 
bruttrie nu putea oatpe și ea un

loc ds fruol» in întrecerea 
aolistă. A chibzuit îndelung șl - 
« cerni m preia conducerea bri- I 
giai a «axea. ■

l-a fost încredințată. Din nou ■ 
a Lacepat e muncâ aazJuâ, per
severentă. Da astă dată folosea 
din plin experiențe căpătată in 
maiacă la brigada întii. In noua 
brigadă se iviseră abateri de la 
disdplista muncii, îndeosebi în 
tehăsubul da după amiază. Tu/anB 
9~a hotărît si folosească intens 
forțo opiniei colectivului în edu
carea conștiinței celor ramați 
(■ urma. Cînd Ioana Florea a 
latirzzat Menutivet 3 ore, bri- ■ 
gadu ■ știut si-i demonstreze căi 
In timpul irosit ar fi putut ia ■ 
modeleza 120 da kg. da „spe- 
rialitif?'. A fast un ralrul sim
plu ft eonringătar. In felul ■- 
ceUo, cu grife și competenta de ■ 
care di dovadă tînornl mairtnt, I 
teef# problemele car a interesează ■ 
bunul meri ol muncii in brige^l I 
Iți află rezolrarea.

iată d. numai Io a luni de
zsio duf-i

A MACOVTI 
eamwadeat rWa«:zr

...Iată-ne, așadar, țn tabăra 
de la Bucium. Să ne oprim mai 
întii la voartă. Mai precis : e 
obligator. Pionierul de serviciu 
nu voate fi înduplecat să des
chidă poarta decit după ce, mâ- 
surîndu-te din tălpi până în 
creștet, îți ia un adevărat inte
rogator, punîndu-te timp de 
cîteva minute într-o situație a- 
semănătoare cu cea în care ți-ai 
completat fișa la policlinică. 
Asigurarea că ești sănătos tun 
nu-l mulțumește. Vrea dovezi 
mai palpabile și pentru că, a- 
tuncî cînd îi întinzi adeverin
ța S.A.N.E.P.I.D.-ului, fără să 
vrei, din stânjeneală sau ca 
să-ți dregi glasul, ai avut i-m~ 
prudenta să tușești, pînă fi ac. 
tul semnat de medic e privit cu 
inspecție. Drept care, primul 
drum ne care ești însoțit după 
ce, insfîrșit, ți se deschide 
poarta, nu e cel indicat de 
tine. spre biroul directorului, 
ci spre punctul sanitar. Aici 
nu-i nimeni. Pentru că nu-i 
nimeni bolnav. Privirile torei 
care n-au ce veghea in patu
rile aoale aliniate aici, sînt 
ațintite tu aceste clipe asupra 
oalelor ji crâtifelor de la bu
cătărie. La indicația pionieru
lui care te-a condus, te șprh pe 
®;ini ti te îmbraci intr-un hc- 
laf «Ib. E un moșneni de CV'^- 
luxa. Pînă aram a.i rart mr mi- 
!%< De anru tueoto etn *• 
□arare*. PW ccv*. set c< ai 
rpw a «MX î* indcseld.
-■-« arog «UTW da a
WW -®f d< tpr-Js-
cnf «*—»*!< x tBCfKSZS'e. De 
•C---I Lnecao hcn’V jert e! u» 
trmole o c probe re bawrw 
«oare, tm zâmbet larg, prieîe- 
xc-t. Culoarea a^bă a curi-

țeniei, a sănătății, e singura în 
măsură să-ți semneze aici bi
letul de liberă trecere. Si ca o 
confirmare, din podul clădirii 
îsi iau zborul cîțiva porumbei 
albi. în timp ce o cloșca albă, 
urmată de vreo zece bulgări de 
zăpadă mișcători, îți taie ca
lea îndreptîndu-se spre „col
țul viu'...

Cei o sută de pionieri $i Sco
lari ai seriei de tabără iși dez
văluie prezența, ca să spunem 
așa, din cele patru vînturt 
Dinspre livada de pruni și 
meri se aud glasurile celor 
care, sub îndrumarea profe
sorului de muzică, se pregătesc 
pentru concursul de cintece. 
Castel Zanoschi. fiul unui ce
ferist de la Nicolina, și Ion 
Agătencii, mezinul unui colec
tivist din gospodăria „7 Noiem
brie'. au cele mai mari șanse 
să-și atribuie mult rivnitul 
premiu întii. Cel puțin, ei sînt 
cei care «la calculul hîrtiei' 
lint vronosticați de întreaga 
tabără drept învingători siguri. 
Fără id fie sceptici, „favoriții' 
sînt imd adepți ai proverbului 
cu iepurele despre care nu se 
Ilie niciodată de unde sare... 
Se pregătesc cu rivnă și, dacă 
le ceri odrerea, preferă aprio
ricelor certitudini vechea și în
țeleaptă vorbă moldoveneas
că ' _om tră* n om vide' 
D-.nrp^e m- se aud ftânturi □> 
d.scxt-e sa-'naaiâ. Natura ISțriî

ocr «tote wrftinxa- 
> CSu« dr*^e cl M da cb- 
larterwti dsa P dwi
Fate* Satului se foioaate de 
avmtmentuX unei experiențe 
practice cere impune. Aw l* 
activul lor zeci da kilograme

Octav Pancu-lați

de plante medicinale culese a- 
casă, înainte de venirea în ta
bără. Au ochiul format, nu-i 
înșeală pe ei o buruiană ne
trebnică — si vor ca asta să 
se știe! Dinspre poienița cu 
balansoare si leagăne, alte ala- 
suri atestă prezența unui grup 
gălăgios care a găsit modul cel 
mai simplu de a~și exprima re
cunoștința fată de muncitorii 
Atelierelor „Ilie Pintilie' care 
le-au dăruit zestrea unui ade
vărat parc de distracții: se 
joacă cu o voio
șie molipsitoare, 
rid și zburdă, 

răzbunîndu-se 
din plin pe cele 
două ceasuri de 
„odihnă obliga
torie* care ii aș
teaptă după 
prinz... In sfîrșit, 
din altă parte, 
dinspre bucătă
rie și sufragerie, 
pe aceeași aripă 
pe care poartă și 
un miros îmbie
tor de budincă, 
vintul aduce ro
cile „vrednicilor 
gospodari* sau 
„împuternicirilor 
r-.Ie obfîer tr- 
Rumegte foarte 
retwraă îaJxrai
Mvran*. Se pce că, aici, a 
MPOdruA J* MToare faimă 
nte pioniera Tanux Alexe. Am 
tărut-o li noi aranjind masa 
ti dovedind un timț deosebit 
al simetriei, streeurînd țntre

farfuriile așezate la o distanță 
calculată milimetric, fire proas
pete de flori...... pentru cd așa
e mai vesel'. Adevărat, e mult 
mai uesel așa, risipind pe masa 
sufrageriei cîteva din culorile 
cu care zmălțuiește cerul tatăl 
ei Ion Alexa, maistrul sportu
lui la parașutism și în același 
timp unul dintre tinerii ingi
neri constructori ai tot atât de 
viu coloratelor blocuri munci
torești ridicate în ultimii ani în 
Iași...

Un clopot îi adună pe toți la 
masă. Cei care au venit în ta
bără mai slăbuți trec însă întâi

cu trebu
rii m ti 

»erwe di- 
eieris de

prin fața «orei care ]e împarte 
_ca rit* si poli infami ne și care 
nu se Iasă cffuji de puțin tm- 
prrsionată de faptul că acu'*-., 
la n-nctate* seriei, cei n»’. 
mulți îți motivează re+urul 
prin: „m-am fnprd^at eu a- 
proape un kil !*. Sora are un 
răspuns categoric ; „las1 că mai 
e loc pentru încă unul. Avem 
cîntar trainic. O să te tină' 1

După prinz, un oftat prelung 
Ieșit fără excepție din toate 
cele o sută de piepturi anunță 
„somnul obligatoriu', Fiecare 
se culcă însă și nu trec dectt 
cîteva minute și peste dormi
toare singurul stăpin e ambasa
dorul lui Morfeu pentru me
leagurile noastre, Moș Ene. A 
sosit timpul cînd colectivul de 
conducere al taberei ia loc în 
jurul mesei din biroul directo
rului si. prețuind funcțiile unui 
Stat Major, înfige stegulețe in 
punctele reprezentând operații 
realizate, cercetând minuțios 
harta celor care abia iși aș
teaptă rîndul. Vizitarea cerbă- 
riei de la Poieni, excursie în 
pădurea Repedea cu caracter 
de orientare turistică, întâlnire 
cu un muncitor fruntaș Si cu 
un scriitor, vizionări de filme, 
audiții muzicale, turul orașului 
Iași cu autocarul, organizarea 
de întreceri sportive, pregăti
rea focului de tabără închinat 
zilei de 23 August... Fiecare 
acțiune — o victorie 1 decid 
strategii din jurul mesei. Cu
cerirea vacanței continuă t

E momentul să te retragi în 
vtrful picioarelor, să-ți dez
braci halatul alb șl să redevii 
cel care ai fost. Ba nu, asta nu 
se mai poate. Nu mai poți fi a- 
celasi. Duci cu tine, invăluin- 
du-tecao pelerină de mătase, 
voioșia taberei. Ești mai tânăr. 
Mult maț tînăr. Drept care, te 
trezești fredonind ne drum ’rr 
r'ntec reset, p.^.ieresc, si po- 
•nrindu-țî mert’.l după ritmul 
lui anfrenant. Cînd ajungi în 
Iași, intri in prima librăria ți 
cumperi htrtie colorată. Simți 
nevoia să faci un zmeu și să-l 
înalti...

CINEMATOGRAFE

Maistrul Aurel Slan- 
ciu plecase de Ia oțe- 
ISria dupt 
după ce 
evacuarea 
cuptorul 5, pentru a-i 
verifica vatra, de cu- 
rind reparați. Clnd la 
locuința sa telefonul 
zblrnîi prelung ci In 
receptor auzi glasul Șe
fului de schimb ca- 
re-1 anunța despre pe
ricolul de la cuptorul 
3, răspunse neșovăi
tor și fărl un singur 
cuvlnt de prisos;

— Pregătiți mate
riale pentru reparație. 
Sosesc de urgență.

Si apăra, intr-ade
văr, Intr-un timp re
cord.

Pe la ora 3 dup* 
miezul nopții, după ce 
straturile de magne
ziu fuseseră aplicate 
sub directa suprave
ghere a maistrului, iar 
cuptorul ie afla In 
perfectă stare de func
ționare, mail trai Star.- 
ciu raportă șefului de 
schimb :

ora 20, 
astaptasa 

șarjei la

— La cuptorul 3 se 
poate da drumul la 
încărcare.

Apoi, dupl cîteva fu- ■ 
dicatij adresate ma- 1 
caragiului, ie îndrept* I 
spre vestiar, scoțîn- 
du-Și șorțul și mănu
șile de protecția- 

Atunci E dm glndlt 
cite nopți a petrecut* 
maistrul Stanciu lingăi 
cuptoare. Țin minte ■ 
că la sudarea vetre- ■ 
lor a stat Împreună ■ 
cu Eroul Muncii So-1 
cialiste. Ștefan Tripșa, 
săptămini întregi.

Pe pieptul său Or
dinul Munci claia I a 
înscrie in raze strălu
citoare prețuirea pa
triei pentru nopțile de 
vetjhp petrecuta lingă 
cuptoare, centru acela 
care, la cel dinții a- 
p*l, înțelege U «oaea- 
«că de urgentă-

GHEORGHE 
I. NEGREA 

controlor tehui 
O.S.M. 2 

Hunedoara.

La Fayette — film pen
tru ecran panoramic : Pa
tria (b-dul Magheru 12—14). 
Gangsteri și filantropi : ru
lează 1> cinematografele Re
publica (b-dul Magheru 2), 
București (b-duj 6 Mar
tie 6). Gh. Doja (cal Gri- 
viței 80), G. Coțibuc (piața G. 
Coșbuc I). Grădina Progresul 
(str. Ian Vidu 5), Gradina 13 
Septenbrie (sir. Doamnei 9). 
Regina stației de benzină : ru
lează la cinematografele Ma- 
gberu (b-dul Magheru 29), I. C. 
Frimu Isală și grădină — 
b-dul 6 Martie 16). Stefan cel 
Mare ($a&. Ștefan cel Mare 
colț cu str. Lizeanu). Drumul 
■pre Înalt* societate : rulează 
la cinemategraful V. Alecsan- 
dri (str. Gcgorescu 24). For
tăreață pe Rin — cmemascop: 
rulează la cinematografele 
Elena Pavel (sală $i grădină 

I — (b-dul 6 Mame 14), Miori
ța (caL Moșilor 127), Libertă
ții (sală și grădină — str. 11 
Iunie 7S). Dragoste șl pilăvră
get 1 : Tineretului (caL Victo
riei 4T, 1 Mai (b-dul 1 Mai
322). Volga Ute Pntilie
61. Alerg dnpă o stea: Vic
toria (b-dul 6 Mar: e 7). O per
lă de mamă : Central (b-dul 6

Martie 2), Qlga Bande (sală și 
grădină — cal. 13 Septembrie 
196). Copiii minune : Lumina 
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Ordinul Ana — după-amiază : 
13 Septembrie (str. Doamnei 
9). Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi (b-dul 
6 Martie 18). Doctor în filozo
fie : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (13 Decembria

5—7), Unirea (sală și grădină 
— b-dul 1 Mai 143). Cetatea 
Harramiamin — cinemascop : 
Giulești (oal. Giulești 56). Po
dul rupț — cinemascop : În
frățirea între popoare (b-dul 
Bucureștii-Noi), V. Roaită (sală 
și grădină — b-dul 1 Mai 57). 
Pompierul atomic : Cultural 
(piața Die Pintilie 2), Aurel 
Vlaicu (șos. Cotroceni 9). O 
moștenire cu bucluc : rulează 
la cinematograful Alex. Popov

Discernămîntul critic
eeput activitatea organizată de- 
cît din martie și, pentru mo
ment, s-au mulțumit cu aprecie
rile născute din cunoștințele lor 
actuale asupra vieții și artei.

— Vrem să mergem mai de-

II -am găsit pe tinerii 
prieteni ai filmului 
de la Fabrica .,Par-

H tizanul" din Bacău, 
[ printre care Gheor- 

I ghe Dorin, maistru 
la secția tălpuit,

Gheorghe Pîrvu, tot maistru, în 
plină dispută despre i.Rocco și 
frații săi”. Urmărindu-i pe acești 
tineri muncitori, am încercat să 
pătrundem sensurile acestui fe
nomen interesant și complex, 
întllnit de altfel nu numai la 
Fabrica de încălțăminte „Par
tizanul” și nu numai la Bacău 
— ci pretutindeni unde există, 
sub o formă sau alta, „prieteni 
ai filmului”.

Am cunoscut la unele între
prinderi din București, Timișoa. 
ra sau Reșița, tineri „cineclu- 
biști’’ cu mai mare experiența 
care parcurseseră deja. în di
ferite înttlniri, etape importan
te ale istoriei cinematografiei, 
ba chiar porniseră ei înșiși la 
realizarea primelor filme pe pe
liculă de 8 sau 16 milimetri. Dar 
aici iubitorii filmului se află 
abia în procesul de formare, 
cînd primele judecăți proprii 
despre artă abia se conturează 
și în focul polemicei începe să

se nască unul din atributele cele 
mai prețioase ale tinărului pa
sionat de artă și cultură : 
discernămîntul critic.

— La început nu eram decît 
un grup de tineri care mer
geam la film. Maj întii s-a for
mat prietenia noastră și abia 
apoi prietenia cu filmul. Ve
deam, în grup, cite 7-8 tineri, 
aproape toate producțiile cine
matografice care se proiectau 
la Bacău. Bineînțeles, pe uneLe 
le mai scăpăm, căci în oraș sînt 
cinci programe săptămînal. Am 
hotărît atunci să ne mai împăr- 
țim : unii dintre noi vedeau fil
me care nouă ne scăpaseră și 
apoi ni le povesteau : ne for
mam o idee despre valoarea 
lor, și, dacă era cazul, hotărâm 
că trebuie să le vedem și noi. 
Dacă nu... Aveam încredere în 
„criticii noștri".

...Si astfel, „criticii” s-au în
mulțit, ajungînd să fie 13. apoi 
20, apoi 30. Acum filmele nu se 
mai încheie odată cu cuvîntul 
„sfîrșit” : adunările „prietenilor 
filmului”, care au loc regulat la 
club, continuă dezbaterea, iar 
adeseori polemicila se reiau în 
pauza orelor de producție sau 
în răgazul dintre alte activități

artistice sau sportive, (căci 
„pneteaîi fiimului” nu ocolesc 
nici repetițiile le cor, nici an
trenamentele echipei de fotbal, 
nici exursiile în grup..). Acum 
fabrica li cunoaște pe „pasio
nați”. și toți muncitorii știu că 
nu-i greu sa-1 faci să vorbească 
pe Petru Ciobanu despre filmele 
vizionate de el. Ar fi mai greu 
în schimb să-l faci să tacă, căci 
pentru Ciobanu propaganda vie 
a filmului a devenit o datorie : 
unele i-au plăcut și atunci tî-

,.Pescarii din arhipelag” dacă 
n-ar fi fost recomandările frezo
rului loan Soica. Iar Constantin 
Rotam, Mihaî Manea, Emil Ar_ 
deleanu. Măricel Popa s-ar fi 
lăsat cuprinși maj tîrziu de pa
siunea ecranului, dacă n-ar fi 
simțit cum se încheagă în juiul 
lor această atitudine activă, 
efervescentă față de artă.

Ca în orice pasiune insă, e 
nevoie și de maturitate, de ex
periență, pentru a se închega 
simțul discernămintului critic.

parte, spune Gheorghe Pîrvu. 
Dar cum î...

Am încercat să răspundem U 
această întrebare, prin citeva 
sugestii și propuneri de activi
tăți. Dar pentru că nu sînt sin
gurii pe care îi frămintă ase
menea probleme, am vrea să le 
răspundem și în scris. Căci pre
tutindeni unde se nasc „prie
tenii filmului’’ apar și primele 
fenomene de critică cinemato
grafică orală ; procesul educa
ției artistice a tineretului nos
tru este prea bogat și rapid,

Sugestii pentru activitatea „prietenilor filmului

nărui repetă tuturor : Trebuie 
să-l vedeți... are o temă inte
resantă finalul e plin de sens 
sau. alteori, supune unei finali
ze critice unele filme occiden
tale cu semnificații neclare.

Să nu vă închipuiți insă că a- 
semenea discuții se duc doar în 
cercul „prietenilor filmului”. 
Nucleul „entuziaștilor” l-a con
taminat pe rînd și pe ceilalți. Și 
poate că mai puțini muncitori 
de la „Partizanul” ai fi văzut

Am putut afla multe de la a- 
cești tineri despre filmele care 
le-au plăcut ; mai puține însă 
despre cele care nu le-au plă
cut. Simți adeseori intuirea justă 
a unui defect, a unor limite 
ideologice, a unei deliciențe de 
măiestrie, dar cîteodată lipsește 
argumentul, criteriul precis de 
judecare a creației cinemato
grafice.

Interlocutorii noștri sînt con- 
știenți de asta. El nu și-au în-

pentru a se mulțumj cu criticile 
de artă pe care le pot citi în 
ziare sau reviste, iar pentru ca 
discernămîntul critic, privind 
arta, să se formeze pe o cale cit 
mai sigură, discuțiile și îndiu- 
niarea directă — ni se par a fi 
una din formele cele mai po
trivite.

Prin însuși faptul că văd mai 
multe spectacole și se obiș
nuiesc să le discute, „prietenii 
filmului fac un prim pas pe ca-

lea educației lor estetice. Restul 
însă — și acest „rest- are o 
importanță hotărîtoare — de
pinde de felul cum iși vor sis
tematiza experiența acumulată. 
Este necesar ca ei să învețe 
să definească precis idee a artis
tică. a oricărui film, să Înțelea
gă mijloacele prin care această 
idee este transmisă spectatoru
lui : subiectul, viziunea regizo
rală. caracterele eroilor, inter
pretarea actoricească, iar mai 
tîrziu, celelalte mijloace speci
fice filmului: puterea expresivă 
a imaginel, montajul, rolul dia
logului și al muzicii. Toate aces
tea nu pot fi desprinse, firește, 
de cunoașterea unor etape prin
cipale ale dezvoltării cinemato
grafiei i prezentarea unor regi
zori importanți, a luptei lor 
pentru progresul artei cinema
tografice. date privind dezvol
tarea filmului sovietic, a cine
matografiei romineștl și a altor 
țări prietene, a căror artă aduce 
pe ecran marile idei ale socia
lismului victorios.

In această privință „prietenii 
filmuLui” din afara Capitalei 
beneficiază mai greu de posibi
litățile vizionării filmelor din 
arhivă, de contactul direct cu 
creatorii cinematografici. Dar la 
acel „cum ?'* al tovarășului 
Pîrvu trebuie să se găsească —

prin sprijinul comitetului U.T.M. 
și al sindicatului — soluții ac
tive de colaborare cu între
prinderile cinematografice re- 
qionale, cu criticii de film de 
>a ziarele locale, cu creatorii 
din cenaclurile literare, cu oa
menii de artă din casele de cul
tură.

Desiqur, este greu de presu
pus că activitatea permanentă a 
„prietenilor filmului” va putea 
fi asiqurată numai prin aseme
nea mijloace. Dar va fi sufi
cient un impuls, un prim con
tact cu cei care au mai multă 
experiență pentru ca, la rindul 
lor, pasionalii filmului din în
treprinderi să pregătească teme 
de expuneri proprii, folosind 
unele date din publicații sau 
din cărțile despre arta filmu
lui, care apar la noi în număr 
tot mai mare.

La Fabrica Partizanul” din 
Bacău, ca si în multe alte 
locuri, acestea aparțin încă 
viitorului. Dar dacă-i cunoști pe 
tinerii prieteni ai filmului, care, 
după orele de muncă la mașina 
de tălpuit sau la freză, discută 
aprins realizările lui Visconti, 
Ciuhrai sau Mircea Drăgan, te 
convingi că acest viitor este 
foarte aproape,

L HRISTEA

(cal. Grivițel 137). Concertul 
mult visat : 8 Martie (str. Bu- 
zești 9). Floreasca (str. I. S. 
Bach 2). Pirații aerului — ci
nemascop : Grivița (cal. Grivi- 
ței — Podul Basarab), Colegii • 
rulează la cinematograful C. 
David (cal. Crîngași 42). Viața 
fără chitară : rulează la cine
matografele Alex. Sahia (sală 
și grădină — cal. Văcărești 21), 
23 August (sală și grădină — 
b-dul Dimitrov 118). Cereomu- 
șki : Flacăra (cal. Dudești 22). 
Moartea în insula de zahăr : 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (cal. Dudesti 97). 
Tn ești minunată : Munca 
(șos. Mlhai Bravu 22). Rocco șl 
frații săi — ambele serii : 
Popular (str. Mătăsari 31). 
Mărul discordiei : Arta (cal. 
Călărași 153). Legea e lege : 
Moșilor (sală și grădină — cal. 
Moșilor 221). Noua prietenă a 
tatii : 16 Februarie (b-dul 30 
Decembrie 89). Mamei ucu 1; 
rulează la cinematograful M. 
Emines cu (str. M. Eminescu 
127). Clubul cavalerilor — ci
nemascop : rulează la cinema
tograful Ilie Pintilie (șos. Co- 
lentina 84). Tăunul : Luceafă
rul (sală și grădină — caL Ra- 
hovei 118). Căpitanul Fracasse 
— cinemascop : rulează la ci
nematograful G. Bacovia (șos. 
Giurgiului 3). Dracul și cela 
zece porunci — cinemascop : 
Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30).

Recoltatul strugurilor timpurii 
la G.A.S. Cotești, regiunea Qa» 

lăți



Echipa de 
fotbal U. T. 

yțtfX Arad șl-a în- 
ceput turneul 

* în Iugoslavia 
jurind la Tito- 

*1 ț grad cu echî- 
pa Buduenost 

Fotbaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 
(I—0) prin punctele marcate 
de Țirica (2), Floruț și 
Csako.

Turneul de baraj (fotbal) 
pentru rămînerea în cat. 
B continuă astăzi pe sta

dionul Republicii cu desfășu
rarea meciului Tractorul Bra
șov—Știința Galați, Jocul în
cepe la orele 17,30.

Echipa de tenia a R. S. 
Cehoslovace a cucerit în 
acest an „Cupa Galea“, 

competiție rezervată echipe
lor de tineret. în ultimele 
două partide da simplu, ti
nerii jucători cehoslovaci 
s-au comportat peste aștep
tări reușind să cîștige Cu 3-2 
finala cu echiua Italiei, favo
rita competiției. Holecek l-a 
învins cu 6—0: 6—3; 8—6 pe

nit Koudelka si Di Maso, Ju- 
cînd excelent cehoslovacul 
Koudelka a câștigat în trei 
aeturi: 6—4 : 6—2 : 6—2 adu- 
cînd victoria echipei sale.

/ntr-un meci internațio
nal de atletism echipa 
Elveției a învins cu sco

rul de 114^-65 puncte echipa 
Luxemburgului, iată ctteva 
din rezultatele înregistrate: 
800 m Bachman (Elveția) 
1’51”; 1 500 Haupert (Luxem
burg) 3’48”6/10; 400 m garduri 
Sommakal (Elveția) 53”7/10.

Performante valoroase au 
fost înregistrate în con
cursul internațional de 
atletism de la Stockholm. 

Campionul european la 
3 000 m obstacole Gaston 
Roelants (Be)gia) a stabilit un 
nou record al țării sale In 
această probă cu timpul de 
8'3T'2/10. El a fost ur
mat în clasament de Buhl 
(R.D.G.), cronometrat in 8’37” 
6/10. Alte rezultate : 100 m 
plat Jones (S.U.A.) 10:’5/10 ; 
110 m garduri Jones (S.U.A.) 
14”l/10 ; 400 m Pennewaert 
(Belgia) 47”2/10 ; 1 500 m Ba
ran (R. P. Polonă) 3’44”6/10 ; 
ciocan Connoly (S.U.A.) 67,02 
m: prăjină Morris (S.U.A) 
4.90 m: triplu salt Schmidt 
(R.P. Polonă) 16,09 m.

Miercuri a început la So
fia cea de-a 4-a ediție 
a Balcaniadei <je tenis 

de cîmp. în primul meci, e- 
chipa Iugoslaviei a învins cu 
scorul de 3—0 echipa Tur
ciei.

Astăzi echipa R. P. Romî
ne ioacâ în compania echi
pei Turciei, iar echipa Iugo
slaviei întîlnește echipa R- P. 
Bulgaria. Echipa țării noa
stre este alcătuită din Tiriac, 
Mărmureanu. Boseh si Bar- 
dan. Vineri, tenismanii noș
tri vor întîlni reprezentativa 
Iugoslaviei.

a u luat sfîrșit camptona- 
Z4 tele de canotaj academic 

ale U.R.S.S. In proba de 
schif titlul a revenit campio
nului mondial și olimpic Via- 
ceslav Ivanov care a realizat 
timpul de 7'22*7110. La femi
nin primul loc a fost ocupat 
de Galina Constantinova- 
Samarodova (4*17**5/10). Iată 
alte rezultate înregistrate: 
dublu; Trud Leningrad 7'44"', 
4 fără cîrmaci-. Spartak Mos
cova 3’5r'9fl0: 8 plus 1 Jal- 
ahiris—Kaunas 6’20,,4/10.
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STUDENT!
LA PRACTICA

Primii pași 
în cunoașterea

ta acesta zile, 
studenții din anii 
II si III ai Institu
tului medico-far- 
maoeutic din Cluj 
efectuează practi
ca in spitalele din 
regiunea Hunedoa- 

, ra. Tinerii medici
nist* fac astfel pri
mii oaș* spre cu
noașterea profe

siunii pe care și-au atax-o, tziu contact cu mediul spitalicesc, 
simt răspunderea și marea datorie pe care o a« medicii față 
de sănătatea oamenilor muncii.

Studenții anilor II au ca specific de muncă, orientarea tn 
problemele medicale, inițierea tn multiple^ sarcini ce stau in 
fața personalului medical ajutător și urmăresc ateați ruterren- 
țiile de mică chirurgie, îngrijirile ce se dau imediat la interna
rea în spital bolnavilor răni|i» precum fx măsurile elementare 
de îngrijire a lor.

Conform unui grafic de muncă, studevid nuor II fac ta teta 
patru săptămini de practică o trecere pn* toate 
talicești și de laborator.

Studenții din anul HI Insă participă direct la 
bolnavilor. Ei efectuează 3 săptâmiui la cA.rvrpi* 
mini la interne, prin rotație.

Faptul că bolnanu le acordă tncrederea, ti dctermxnă pe 
tinerii stagiari să fie minări de profemnea lor.

Efectuind «■ control al practictl de vară la nazalele dm re
giunea Hunedoara, i-am găsit pe studenți ia phaă aw.—ste 
profesionala cult ural-educației. Halfi mus h<pi paal
bolnavului laiad pulsai saa tesmita, huoemiM fade de ^r- 
servație. ficind iajecțâi, pcuiamt saa efecîalad tcer-ueaja 
operatorii. La spitalul dia Petroșc**, c^dexual Gn»i*a* A- 
este apreciat de medicii dunrpi peiir» laterera! re-l acordă 
practicii. Caietul stu d< pracrwâ poate fi dat exemplu ae 
cum sint notate ia el eatwrUe dsaaee. Un exempia de co^șZivs.- 
cwntc'.t, de atitutiine plied i« ffnyă fetâ de este n
Ținea Coaxtaatia care face precstcă Ls rp-.zzlxl ăia H ședeam. 
Ca exemple pcasâre de muaci n âtr-rp'-uă pot ri dzp- H stu
denții utemiștî fwaxașt ta tarăîărtră cc : T—hxyresxș f, di* 
spitalul Vulcan, $srtea Hoeaț.u sau Stetr.er Dizter de *a rpex- 
lul diw DetM. ca m maââ alpi-

Prartica determină zt de z> *■ tateres ereseînd al 
med ici «ifti pearr* profemunea pe care și-au eles-o.

Dr. C1ȘMAN DCMITRC

profesiunii de medic

sec):: la

S-udez^ ta practică ia ULzeis J3 dut Capitală

i

INFORMAȚII
încheierea excursiei de 
studii în vederea întocmi
rii hărții solului Europei

La cel de-al VUI-lea Con
gres al Asociației internațio
nale pentru știința solului, ce 
va avea loc în anul viitor la 
București, va fi prezentat pro
iectul hărții solurilor Europei, 
în vederea alcătuirii acestei 
importante lucrări, colectivul 
de corelare a hărții «olurilor 
Europei a făcut. Intre 29 iulie 
și 7 august, sub auspiciile 
F_A.O.—U.N.E-S.C.O. și Aso
ciației internaționale pentru 
știința solului, o de
studii în țara noastră.

La excursie au participat 
dr. R. DudaL reprezentant ai 
F-A_O^ secretarul Comitetului 
de corelare a hărții solurilor 
Europei, R. Tavernier, preșe
dintele Comitetului de corelare 
a hărții solurilor Europei din 
cadrul F-A.O-. directorul Cen
trului de cartografie a saluri
lor din Belgia, arad. proL N. 
Cemeacu. președintele Asocia
ției in ternare riale pentru știin
ța solului, șe* de secție la In
stitutul geolocic al Academiei 
RJ3. Romine, acad. prof. G. 
Obrejanu. vicepreședinte al 
asocapei. șeful secției de pe- 
doJoCLe a LC C-A_ dr P. Ste- 
fanovics, șef de secție la Insti
tutul de pedologie și agrochi
mie al Academiei de Științe a 
RP. Ungare, dr. V. J. Koinov,

șeful secției de geneză a soiu
lui a Institutului de pedologie 
și agrotehnică al R.P. Bulga
ria, prof. dr. Constantin Chi- 
riță, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne, și alți 
specialiști romîni.

în cadrul excursiei au fost 
cercetate soluri din Cîmpia 
Romînâ, Podișul Getic, Po
dișul Moldovei și din munții 
Bucegi.

După excursie au avut Ioc 
discuții în vederea definitivă
rii hărții solurilor Europei.

Vizita In țara noastră a 
unei delegații comerciale 

braziliene

port. Petrol-export și Mine* 
ral-im port-export.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială și 
s-au referit la perspectivele 
sporirii schimburilor comer
ciale romîno-braziliene în ca
drul acordului comercial în 
vigoare între cele două țări.

La discuții a asistat și mi
nistrul Braziliei la București, 
Carlos Jacyntho de Barros.

Nicolae Anghel, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, a oferit o masă în Cin- 
stea delegației braziliene.

DIN POSTA DE IERI

O delegație comercială bra
ziliană a vizitat țara noastră 
Intre 5 și 7 august, purtînd 
discuții cu o delegație comer
cială mmini Din delegația 
braziliană, condusă de gene
ralul Albino Silva, președin
tele companiei Petrobras, au 
făcut parte Eliezer Batista da 
Silva, fost ministru al mine
lor și energiei, președintele 
întreprinderii braziliene Vale 
de Rio Doce, și reprezentanți 
ai companiilor Petrobras și 
Vale de Rio Doce, întreprin
deri de stat specializate în 
produse petroliere, utilaje, e- 
chipament și minereuri Dele
gația rorrdriL, condusă de Va- 
sile Răuță. secretar general al 
Ministerului Comerțului Ex
terior. a fost alcătuită din re
prezentanți ai Ministerului 
Comerțului Exterior șl ai în
treprinderilor

Concerte ale orchestrei 
de muzică ușoară 

a Radiotelevîziunii 
din Belgrad

De diva timp se află în țara 
noastră orchestra de muzică 
ușoarâ a Radiotelevîziunii din 
Belgrad. Artiștii iugoslavi, de
ținători ai premiului 1 la con
cursul internațional de la Pe
saro (Italia), au prezentat pînă 
acum concerte in fața iubito
rilor de muzică ușoară din Ti
mișoara, Reșița, Lugo), Arad, 
Orodea, Cluj, Tlrgu-Mureș etc.

Miercuri seara, orchestra, di
rijată de Vojislav Simic, a sus
ținut primul concert la Bucu
rești, In sala Palatului R.P.R, 
Soliștii concertului au fost: 
Senka Velentanlic, Radmila 
Karaklajic, Dușan Jaksic, Krsta 
Petravic. Oaspeții iugoslavi vor 
da concerte și în zilele de 8 $1 
9 august, în aceeași sală.

In dus trial-er (Agerpres)

în 7 luni: 313 tone de 
economisit

Grijă iată £-£—2 
de viitorii ingineri

a Po
litehnic dta București, cart au venit să-și efectueze pracrucn. î* 
producție-

încă in ziua sosirii, studenții a«c fost fnXimpinați eu aUdirră 
Fi atenția d« conducerea întreprinderii și de mu «ci tori* și 
maijtri preparatori care le-au explicat fluxul tehnologie al pre
parării cărbunilor. In zilele ce au urmat sludenfi* practieanți 
au căutat lă se inițieze și să culeagă datele explicative nece
sare intocmirii proiectului de diplomă.

La formularea amănunțita a datelor culese pentru prdșet, 
studenții au primit un ajutor substanțial din partea inginerilor 
Ion loniță. Eugenia Bobar si Ioan Jerca. în ultima perioadă de 
practică, grupul de studenți și-a propus ca, în limita cunoștin
țelor acumulate, să studieze unele probleme ridicate de proce
sul tehnologic, cum ar fi cele referitoare la: reactivii de Ho
tare, epurarea gazetar de ardere de ta uscitorie fi a apelor 
reziduale ce se varsă in nul Jia fi altele.

Pe llngd activitatea zilnică legată de urmărirea procesului 
tehnologic de preparare a cărbunilor, comitetul sindicalului. în 
colaborare eu comitetul U.T.M. din întreprindere, a organizat 
■un schimb de experiență cu studenții venifî la practică fi cu o 
parte din muncitorii fruntași în producție, care au vizitat obiec
tivele industriale din apropiere, ca noua preparație de cărbuni 
de la Coroești și termocentrala Paroșeni. Grija manifestată de 
comitetul sindicatului, de organizația U.T.M. și conducerea 
întreprinderii, atenția cu care au fost înconjurați viitorii ingi
neri de întreg personalul întreprinderii a contribuit ta îmbo
gățirea cunoștințelor lor teoretica și practice.

GHEORGHE ECOBESCU 
tehnieia»

Curs de perfecționare a cadrelor didactice
La Rotnyrni. cm fost înche

iate currunle de perfecționare, 
organizate pentru cele 360 de 
ccdre didactice care tor preda 
ta noul a* școlar obiectul a- 
gricultura, în școlile de cul
turi generală din regiunea 
Suceava.

Cursanțil au audiat cu mult 
interes prelegerile ținute de 
ingineri, profesori ai Institu
tului agronomic din Iași ți 
specialiști din unitățile agri
cole socialiste ale regiunii. In 
atenția participanților a stat 
cunoașterea profundă a mate
riei ce se va preda în clasele 
a Vil-a — zootehnia.

O mare importanță s-a tr 
cordat in acest sens semina- 
rîilor recapitulative, unde au 
fost aprofundate unele dintre 
problemele de bază ale cursu-

ha ewn ar fi : bezele creșterii 
ți ameltorârâ ruselor de ani
male, alimentația ta vedere* 
obținerii unor producții spo
rite de lapte ți carne etc.

De un real folos s-au dove
dit a fi și orele destinate a- 
pUcațiitar practice care au fost 
efectuate ta unități socialiste 
și laboratoarele Stațiunii ex
perimentale zootehnice Po- 
păuți, incubatorului Cătămă- 
riști, spitalului veterinar re
gional etc. De asemenea, gos
podăria agricolă colectivă din 
Botoșani a stat la dispoziția 
cursanților atit eu specialiștii 
•ăi cit și cu un bogat material 
demonstrativ. In lămurirea 
problemelor privind impor
tanța creșterii animalelor, în 
lumina documentelor de par
tid ți de stat, au fost bine

venita pentru curmați expu
nerile unor membri ai birou
lui comitetului regional al 
PM.R. precum .ri ai Consiliu
lui acrrÂâol regional Suceara.

Cursul de perfecționare va 
contribui ta predarea cu suc
ces a noii discipline în școlile 
noastre de cultură generală.

ION MARȚOLE 
profesor

Inovatorul

ta coresponden-DEVA (dt 
tul nostru).— Colectivul otelfl- 
rieț electrice din Combinatul 
siderurgic Hunedoara, acordă 
o atenție deosebita bunei gos
podăriri a metalului elaborat 
In această secție. încă de la în
ceputul anului acesta, alai au 
fost întreprinse o serie de mă
suri tehnico-organizatorice me
nite să ducă la înlăturarea 
oricăror pierderi de oțel. Un 
accent permanent s-a pus pe 
reducerea consumurilor speci
fice de metal în șarjă prin 
lichidarea abaterilor de la dis
ciplina tehnologică prin res
pectarea indicațiilor, a rețete
lor. încărcare, prin cântăririle

taeărcăturl 
pierderitar

corecte a fiecărei 
Pentru evitarea 
nrovocate ăe perforări s-a tre
cut la 1 el ecti o nare a de fiecare 
dată a materialului refractar 
care urmează să servească ld 
căptușirea petrelor si a oale
lor, înlăturindu-se cărămizile 
necorespunzătoare. Pe de altă 
parte. In secție au fost deschi
se 3 cercuri pentru ridicarea 
calificării profesionale pe care 
le-au urmat toți topitorii, tur
nătorii și electricienii. Rezul
tatele acestor măsuri care vor 
fi aplicate 5» în continuare se 
concretizează în economisirea 
a peste 313 tone de oțel în pri
mele 7 luni ale acestui an.

La muzeul regional din Brașov
De curînd la mu* 

teul regional Brașov a 
fost reorganizată șl 
deschisă în cadru 
festiv secția de Istorie 
veche și feudală a 
Brașovului.

Exponatele aflata 
tn muzeu, obiecte șl 
acta originala, fotoco

pil. material documen
tar, precum și explica* 
tiile, redau aspecte 
din Istoria regiunii 
Brasov din cela mai 
vechi timpuri ale epo
cii da piatră șl plnS la 
revoluția din 1848.

Da la deschider* si

pînă acum, noua sec
ție a muzeului, a fost 
vizitată de un mare 
număr da oameni al 
muncit.

GRIGORE 
PLOEȘTEANU 

student

Cu cttva timp în urmă. De
pou! C.F.R.-Brașov nu putea 
executa o serie de operații la 
strung. Locomotivele noastre e- 
rau reparate în alte depouri. 
Reparațiile efectuate astfel ri
dicau mult prețul de cost. Dar 
roțile care necesitau stiunjirea 
bandajelor nu au mai părăsit 
depoul nostru. Și aceasta dato
rită comunistului Vasila Ca- 
roian care este socotit pe drept 
cuvint un maistru al inovații
lor. Pînă In prezent el a propus 
cabinetului tehnic peste 30 de 
Inovații care s-au și aplicat. Șl 
totul a pornit de la aceste roți, 
Lîngă strungul mare comunistul 
Coroianu a petrecut multa după 
amiezi. Uneori întîrzia pînă 
noaptea tlrziu. Căuta mereu. 
După cîteva săptămînl de cer
cetări și încercări strungarul 
nostru a propus executarea u- 
nul dispozitiv pentru strunjirea 
bandajelor. Luată în studiu de 
cabinetul tehnic inovația s-a 
dovedit a fi valoroasă și a șl 
fost aplicată în practică. Acum 
ie lucrează la acest dispozitiv 
și anual se obțin peste 28.000 
Iei economii. Dar, strungarul 
Vasila Coroianu na s-a oprit 
ad.

Una după alta Inovațiile sala 
vin să ujureza munca în de
poul nostru. Locomotivele noa
stre nu mal slnt reparata în 
alte depouri șl economiile ob
ținute prin aplicarea tuturor 
dispozitivelor «au metodelor 
propuse de el aduc economii a- 
nuaj de peste 500.000 let Nu
mai în 6 hml ale acestui an 
el a propus 7 alte inovații cu 
un efect da 40 000 da lei econo-

CONSTANTIN DUMITRU 
ajutor mecanic

I

iacul Herăstrău

URMĂRI DIN PAGINA I
300 de scrisori 
la o aniversare...

Cristea

mez șl eu la cursul seral. Mă 
Interesează si știu cum îmbi
nați munca in producție cu 
Învățătura ca șl eu să proce
dez la fel...", La fel de preo
cupați de aceste probleme 
sint și Rotundu Sînziana de 
la Cîmpulung, un tinăr mon- 
tor de la Cîmpia Turzii, un e- 
lectrician de Ia Oradea, un 
cizmar de la „Ianoș Herbak" 
din Cluj, cum și alții, zeci și 
zeci.

Exemplul lui loan Hamoro- 
dean a pus în discuție pen
tru foarte mulțl tineri proble
ma plină de răspundere a 
pregătirii în viață, a ridicării 
neîncetate a calificării profe
sionale, a cuceririi științei și 
culturii. întrebările „cum îți 
folosești armonios timpul, 
cum înveți, cum muncești, ce 
metode folosești ?' revin ca 
un laitmotiv în numeroase 
scrisori, destăinuind parcă 
temperatura morală a tinere
tului nostru, setea de muncă 
ți de învățătură, dorința nobi
lă de afirmare în cîmpul 
construcției socialiste, carac
teristice tinereții și tineretului 
zilelor noastre. Acestea sînt 
ideile și sentimentele care 
străbat scrisorile primite de 
la Mușat Mihaela — Turnu

Măgurele, de la 
Ghearghe — Ploiești, de Ia 
Teodor Argintescu și de la I. 
Șarpe — Slatina, cum și de la 
mul ți, mul ți alții.

într-un alt grup de scrisori, 
tinerii corespondenți sint in
teresați de orizontul cultural 
al prietenului lor necunoscut 
de la Simeria.

„îmi place mult sl citesc, 
scria Bratoloveuu Simina din 
Roșiori. Am terminat de cu
rînd volumul XVIII de Sade- 
veanu, iar acum citesc volu
mul VI al Ini Balzac. In afară 
de sport — sînt o bună hand- 
balistă — mă preocupă lite
ratura si merg regulat la bl' 
bllotecă, de unde împrumut 
cărți. Cred că și dumneata 
ești pasionat după literatură, 
nu ?... Scrie-mi ce citești, ce-ți 
place mai mult și de ce anu
me preferi

întrebări 
pe Draga 
în eu, și pe 
Ha din Botoșani, și pe Nicu 
Ștefan, sudor din Cisnădie, 
întrebări care dovedesc ma
turitate în preocupările tine
retului nostru, dorința lui de 
a-și lărgi neîncetat orizontu
rile, printr-o dezvoltare armo
nioasă, demnă de un adevărat 
constructor al socialismului.

Acest schimb de opinii pe 
marginea trăsăturilor morale 
ale unui fruntaș, ale unui tînăr 
al zilelor noastre, ne îmbogă-

sufletește pe fiecare 
noi. Mesajele acestea, 
din toate colțurile ță-

țește 
dintre 
venite _
rii, vorbesc despre sănătatea 
morală a tinerilor noștri, des
pre înaltele lor idealuri de 
viață, despre pasiunea și en
tuziasmul lor. Ele sună în ace
lași timp ca un angajament 
colectiv că aceste idealuri sint 
și vor fi traduse în viața. Ele 
îl obligă pe tinărul nostru 
fruntaș să fie la înălțimea 
comportării pe care și-a pro
pus-o drept țintă, știind că 
din această clipă e urmărit de 
sute de ochi nevăzuțt Dar a- 
ceiași ochi se îndreaptă spre 
fiecare in parte. Cum le răs
pundem ?.

anumite cărți T.-*. 
care îi solicită și 

Eugenia, elevă la 
Mihalache Corne-

Dezvoltăm pe baze 
științifice

•
ferma de taurine
la hectar), 15 hectare cu se
cară. 10 hectare cu orz, 10 
hectare cu iarbă de sudan pă- 
șunată numai de tineret tau
rin cină la 6 luni. La acestea 
se vor mai adăuga paiele de 
orz si ovăz pentru boabe și 
vrejii de mazăre. Ca să spo
rim în viitor cantitatea de 
masă verde, anul acesta am 
luat măsuri pentru refacerea 
radicală a pășunii. Cele 360 
de hectare de pășuni au fost 
desțelenite și cultivate cu po-

rumb pentru siloz. în 
1964 suprafața respectivă va 
fi insămințatî cu ierburi va
loroase.

Deși la noi nu a căzut o can
titate prea mare de precipita
ții. se prevede totuși, datorită 
calității lucrărilor executate și 
încadrării lor în epoca optimă, 
o producție bună de porumb. 
Vom dispune în felul aresta și 
de concentrate în cantități su
ficiente.

Am acordat totodată cea mai 
mare atenție însușirii de către 
lucrătorii din zootehnie a me
seriei de crescător de animale, 
îngrijitorii noștri au acumulat 
deja o experiență valoroasă. O 
parte din ei sint tineri, iar or
ganizația U.T.M. ne-a dat un 
sprijin efectiv în acțiunea de 
ridicare continuă a calificării 
lor profesionale. La cele două 
cercuri zootehnice au fost cu
prinși în iama trecută toți lu
crătorii din zootehnie. Apoi ei 
au la îndemînă cărți de spe
cialitate pe care sint îndrumați 
să le studieze. Am luat în a- 
celași timp măsura ca fiecare 
metodă nouă introdusă pentru 
îmbunătățirea activității să fie 
însoțită de o explicare amă
nunțită a ei de către specia
liștii gospodăriei și, dacă este 
cazul, de o demonstrație prac
tică. Sînt, totuși, îngrijitori 
care în aceleași condiții de 
muncă au obținut rezultate 
superioare. De pildăj Florea

fkrni șl Lăzănci Ion, cărora 
11 «e adaugă și tinărul Dumi
tru Scripcea au realizat prin- 
tr-o îngrijire mai atentă a ti
neretului taurin pînă la 6 luni, 
un spor în greutate vie cu 
0,100—0,150 kg mai mult decit 
media zilnică înregistrată de 
ceilalți îngrijitori. Experiența 
lor este împărtășită acum și 
celorlalți și în această direc
ție o activitate bună desfășoa
ră organizația de bază U.T.M, 
prin popularizarea acestei ex
periențe cu ocazia adunărilor 
generale U.T.M.

Recentele hotărîri ale Con
siliului de Miniștri cu privire 
la sporirea cointeresării pro
ducătorilor în creșterea și în- 
grășarea animalelor au fost 
primite cu deosebit interes în 
gospodăria noastră. în urma 
analizei posibilităților de care 
dispunem, noi am hotărît să 
contractăm cu statul pentru 
anul acesta vînzarea a încă 
1G0 de mînzați, iar pentru a 
mări și mai mult cantitatea 
de carne efectiv livrată am 
stabilit ca greutatea medie de 
livrare să crească de la 220 
kg, cit a fost fixată inițial, la 
cel puțin 250 kg. Astfel, vom 
spori și pe această cale 
peste 5 000 kg cantitatea 
came contractată.

în cadrul acțiunilor de dez
voltare multilaterală a gospo
dăriei, pentru anul 1964 am 
prevăzut creșterea numărului 
de taurine la 1 600 de capete. 
Avem toate posibilitățile ca 
gospodăria noastră să devină 
o mare producătoare de cerea
le și produse animaliere-marfă.

Documentarea tehnică 
asigură drum larg 
aplicării procedeelor 
tehnologice modeme 

m prudutțis

cu 
de

Mundtorul Gh. Gheorghe, In 
urma cercetării bibliografiei fn- 
tocBiita de cabiaetul tehnic, a 
adu» prepoate îmbunătățiri teh
nologice capacelor dittruclorului 
de la linia furajeră. Modificările 
făcute au contribuit la obținerea 
a peste 37 000 lei economii la 
manoperă. Dispozitivul cu rolă 
adaptabil la strung, conceput de 
muncitorul Miklos Bella, tot pa 
baza documentării tehnice, a con
tribuit la mecanizarea operației 
de îndreptare a marginilor ondu
late ala capacelor presate. Cali
tatea obținută prin noul sistem 
este incomparabil mai bună (îna
inte îndreptarea acestora ia fă
cea manual).

In planul tehnic al uzinei noa
stre sint prevăzute să fie asimi
late în continuare noi produse. 
Se poate spune de pe acum că 
asimilarea lor la nivelul tehnicii 
moderne este asigurată. Aceasta 
deoarece colectivul nostru de do
cumentare a elaborat 31 de cer
cetări bibliografice

Iată deci cum, făcută cu răs- 
pundere, cu participarea tuturor 
cadrelor tehnica-inginerești, do
cumentarea tehnică deschide larg 
drumul aplicării în producție a 
celor mai noi cuceriri ale științei 
ți tehnicii.
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Noi blocuri de locuințe date In 'folosință In orașul Rlmnicu* 
Vllcea, regiunea Argeș

ANUNȚ
Ingineri și tehnicieni, normatari In specialitatea Industria 

lemnului (mobilă, cherestea, binale, parchete, placaj, pal etc.) 
angajează C.I.L. Pitești. Informații la sediul întreprinderii 
iau telefon 28.50.

ANUNȚ
In anul țoolaz 1963—1964. In sistemul de !nvă(ămînt al 

cooperației de consum, vor funcționa școli profesionale de 
ucenici pentru meseria de vinzători în magazine sătești li
brari, bucătari, cofetari șl ospătari.

Dnrata de școlarizare este de 2 ani pentru meseria de vîn- 
zator în magazine sătești. librar și ospătar și de 3 ani pentru 
meseriile de bucătar și cofetar.

In anul I al școlilor profesionale de ucenici se primesc 
absolvenți a 7 clase elementare din mediul rural.

Pr»lm meseria de vinzător. librar șl ospătar, se primesc 
candidați in virată de 16—25 ani. Iar pentru meseriile de 
bucatar și cofetar limitele de vîrstă sint de 14—25 ani.

Pe Întreaga perioadă a școlarizării elevii vor beneficia de 
Indemnizații, uniforme școlare și echipament de lucru iar pe 
timpul școlarizării teoretice vor primi in mod gratuit masa, 
transportul, articole de Igienă personală, rechizite, precum șl 1 
manuale școlare in folosință.

înscrierea la examenul de admitere se face piuă la 30 i 
august a.c. prin biroul de cadre șl invățămînt al uniunii 
raionale a cooperativelor de consum in cadrul căreia domi- 
ciliază candidatul.

întreprinderea
de industrie locală Urziceni

■tr. 23 August nr. 2
Angajează tehnicieni serv, producție, tehnicieni serv, or- 

ganîzarea muncii» maistru covoare orientale.
Doritorii se vor adresa la sediul întreprinderii din Urzi- 

oenl str. 23 August nr. 2, telefon 370.



BE PESTE HOTARE • BE PESTE HOTARE • BE PESTE HOTARE
Plecarea reprezentanților guvernului R. P. Romine Noi țări aderă Represiunile rasiale din Africa de Sud

imputerniciți să semneze Tratatul privitor la Tratat in dezbaterea Consiliului de Securitate
Prezențe Situația

la interzicerea experiențelor cu arma nucleară
in atmosferă, in spațiul cosmic și sub apă
Reprezentanții guvernului 

R.P. Romîne, împuterniciți să 
semneze Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, 
Încheiat 
Uniunea Sovietică, Statele U- 
nite ale Americil 
Britanie, au plecat la 7 august 
din București spre capitalele 
celor trei țări.

Tratatul va fi semnat la 
Moscova de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, la

K

la 5 august între

și Marea

Washington de Mircea Malița. 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, șl la Londra de 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa au fost de față Gheorghe 
Pe le și Eduard Mezin cescu, 
adjuncți ai ministrului aface
rilor externe, funcționari su
periori din acest minister, pre
cum și 
misiuni 
în R.P.

reprezentanți ai unor 
diplomatice acreditați 
Romînă.

(Agerpres)

'ATENA 7 fAcertr»)— Dspi 
relatează agenția. Renter, 

birossl de presă al Președinției 
Consiliului de Miniștri al Gre
ciei a dat publicității un co
municat oficial pH« car® m 
anunță ci auvemnl uree a ho- 
tărtr că adere la Tratatul de la 
Moscova c* prioire la interzi
cerea erpe» lentelor «wcleare. 
Guvernul Greciei, te rouae <n 
comunicat, a dat instrucțiuni 
reprezentanților diplomatici ai 
acestei țări la Moscova, "Wa
shington li Londra să semne
ze in numele Greciei textul 
Tratatului.

cos- 
la 5

afa- 
Ro-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
La 7 august a sosit la Mosco
va ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Romîne, Cornelia 
Mănescu, împuternicit al gu
vernului Republicii Populare 
Romîne să semneze Tratatul 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul 
mic și sub apă, încheiat 
august 1963.

împreună cu ministrul 
cerilor externe al R. P.
mine au sosit la Moscova Ni- 
colae Guină, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.R. în U.R.S.S. și I. Dat- 
cu, director a.L 
RP.R.

Pe aeroportul 
împodobit cu 
stat ale RP.R. 
Corneliu Mănescu a fost în- 
tîmpinat de I. Malik, locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., S. T. Asta- 
vin. șef de secție în M.A.E, 
alți funcționari superiori 
M.A.E. al U.R.S.S., precum 
de reprezentanți ai presei 
radioteleviziunii sovietice.

Au fost de față Gheorghe 
Stoian, însărcinat cu afaceri 
a.i. șl membri al Ambasadei 
R. P. Romîne la Moscova.

La rugămintea unui cores
pondent al Agenției TASS, 
ministrul afacerilor externe

în M.A.E. al

Seremetievo, 
drapelele de 

și U.R.S.S.,

și 
ai
Și 
și

R.PJR^ Corneliu Mănescu■1
■ spus printre altele :

,,Sînt foarte bucuros că mă 
găsesc din nou pe pămîntuJ 
sovietic. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit din însărcinarea 
guvernului R. P. Romine am 
onoarea să semnez Tratatul 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă.

Tratatul reprezintă un prim 
și important pas pe calea des
tinderii încordării interna
ționale șl a întăririi păcii.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne consideră că în 
prezent au fost create condi
ții pentru rezolvarea proble
melor de mare importanță in
ternațională și înainte de 
toate a problemei dezarmării 
generale și totale.

Guvernul nostru susține 
propunerile privind încheie
rea unui pact de neagresiune 
între țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și ță
rile N.A.T.O., de creare a zo
nelor denuclearizate în spe
cial în Balcani.

Conducerea P.M.R. șl a gu
vernului țării noastre consi
deră că toate problemele in
ternaționale ori cît ar fi de 
complicate pot fi rezolvate CU 
chibzuință și succes prin 
bună voință și năzuință sin
ceră de pace".

HELSINKI 7 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat oficial 
la Helsinki, președintele Fin
landei. U. K. Kekkonen a dat, 
la 6 august, ambasadorului 
Finlandei la Moscova si însăr- 
cinatilor cu afaceri ad-interim 
ai Finlandei la Washington ?i 
Londra împuternicirile necesa
re pentru semnarea în numele 
Finlandei a Tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară in atmosferă, 
în spațiul cosmic și nib apă.

„Tratatul, se spune în comu
nicatul oficial, va fi semnat la 
Moscova, Washington Șl Lon
dra. imediat ce va fi deschis 
spre semnare celorlalte state 
în afară de participants ini
țiali*.

STOCKHOLM 7 (Agerpres). 
— Guvernul suedez a adoptat, 
la 6 august, hotărirea d« a a- 
dera la Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor nucle
are. In declarația oficială a 
guvernului se arată că, „inten
ționează să semneze în curind 
Tratatul și să transmită spre 
aprobarea Riksdagului propu
nerea cu privire la aprobarea 
Tratatului

Sosirea la Moscova a unor miniștri de eiterne 
In vederea semnării Tratatului

7 (Agerpres). —

OTTAWA 7 (Agerpres). — 
Canada va semna Tratatul 
privitor La interzicerea expe
riențelor cu lima nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă, a declarat un pur
tător de cuvint al guvernului 
canadian.

MOSCOVA
Miercuri au sosit la Moscova 
pentru a semna, în numele 
guvernelor lor, Tratatul pri
vind interzicerea experiențe
lor nucleare în atmosferă, in 
cosmos $i sub apă : I. Bașev, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, V. David, mi
nistrul afacerilor externe al

R. S. Cehoslovace, L. Bolz, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, M. Dughersu- 
ren, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Mongole, J. Wi- 
niewicz, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe a] r. P 
Polone. J. Peter, ministrul 
afacerilor externe al R. p. Un
gare.

ACCRA 7 (Agerpreu).— La 
6 august, purtătorul de eu vin t 
al nresedintelui Republicii 
Ghana, Kw ama Nkruznah, a 
făcut cunoscut că Republica 
Ghana va adera la Tratatul ăa 
la Moscova cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleari.

NET YORK. •• Li 6 auguit 
n cantinut In Conailinl da 
Securitate dezbaterile în pro
blema liniați ei încordat®, creată 
da politie® de diacruninzra |i r®- 
p re a iun a ratiall practicată do 
guvernai nd-afriean. La deiehi- 
drrea țcdiDței, reprezentantul 
Marocului a dat citire unui mo* 
aaj adreiat Couailiului de Securi
tate de eălro Dudu Thiam, mi- 
niltrnl afacerilor ®xterna al Se
negalului, președintele Conferin
ței minițtnlor afacerilor externe 
ai țărilor africane de ]a Dakar. 
In meaaj ie «ub lini azi eă „lip «a 
unei zoluționâri pentru proble
mele africane prezentat® apr® 
diieuție Coniiliului de Securita
te ar echivala cu o amenințare 
la adreia păcii mondiale”.

In curau] dezbaterilor a luat 
ruvîntul reprezentantul Uniunii 
Sovietice, N. Fedorenko, care a
■ ubliniat că anumite puteri occi
dentale, ți în «pecial țările mem
bre ale Pactului atlantic, exerci
ți o influență directa nupra gn- 
vernnluî raaiat aud-african |i li- 
oreaiă arme |i material militar 
pe care aceit guvern le foloiejte 
în operațiile laie de represiune 
împotriva populației de enloare. 
Repreientantul lovietic a cerut 
Coniiliului ia adopte lancțiunj e- 
conomice, diplomatice, comercia
le |i politice împotriva guvernu
lui Republicii Snd-Africane.

A luat apoi cuvintnl reprezen
tantul Ghanei, Alex. Quaiaon- 
Sackey, care a prezentat, in nu
mele Ghanei, Marocului ți Filipi> 
nelor, un proiect de rezoluție in 
problema diacutată. In aceit pro
iect ae cero Coniiliului de Securi
tate aă dezaproba cn toată ener
gia politica guvernului md-a- 
friean, ear® praetieă diierimina- 
rta Tliiali, în contradicție ew 
principiile Cartei Națiunilor Uni
te fi cu ohligațiilc aceilei țari 
ea membra a O.N.U. Taate «ta
lele membre alo ON.U. «int invi
tate prin aceit proiect de rezo
luție ia boicoteze mărfurile ond- 
■fricane fi iă înceteze exportă
rile de materii ttxategice ian ma
teriale militare către Republic® 
Sud-Africană. Rezoluția cerc, de
■ temenea, „în mod iolemn" tu
turor țărilor ii îneetea® imediat 
vîrzarea fi livrarea da arme, mu
niții de «riee tip fi vehimle mi
litare guvern ol ni nd-afriean. 
Caniiliul de Securitate est® invi
tat, de atemenea, aă ceară guver
nului nd-afriean tă rennnțn 
neîntîrziat ]a politica ia de dii- 
eriminar® raiială fi «â-1 înaărci- 
nea® pe «ce re tarul genera] al 
O.N.U. «ă întocmească un rapart

din «cea- 
«etombri®

continua-

!> legături eu litnația 
ati țari iaiinta d® 30 
1963.

Aa lut enrîntul, în 
r®, reprezentanții Angliei ți
Fraațci. ear® au recnnoicat că 
p«Litiea da apartheid aplicată da 
gweml aud-african conitituie o 
lacăltir® gravă a dreptului in- 
tcrulianMl ■ demnității uma- 
aa. ear® au promii, în numele 
țirilar Iar. aă „itudiexe” măsn- 
rila pria ear® aa poale împiedica 
livrarea da «rana către guvernul 
da ]a Prttana.

Atît reprezentantul britanic, 
cît fi cal francez au căutat aă 
arata laiă eă • intervenție direc
tă a Caaailinlnj de Securitate, 
aM ®® ree«aiandâ în proiec
tul de reialația propui, nu ar fi 
c®apatihi]i eu Carta O. N.U. 
După tx« ae ftie, aceaată părere 
a feat eambatută pînă acum în 
c*ml dezbaterilor d« reprezen
tanții țărilor africane, care au 
an arătat ei politica de apartheid 
practicată în Republica Sud- 
Africană eaniLituie o amenințare 
directă pentru toate atatele 
Africii «î eă deci intervenția Or
ganizației Națiunilor Unite ie 
inapnne.

Dezbaterile în aeeiată proble
mă ccnlinn®.

Memorandum

Rhodesiei
NEW YORK 7 (Agerprea}.— 

Marți * fost dat publicității, la 
OJi.D~ textul unui memorau- 
din, prin cor® Republica Ara
bă Unită. Ghana, Marocul ?l 
Guineea explica de ce au con- 
s-da-ct seeeoar să ceară — 
jy.sitT-c scrisoare publicată in

— Conailinlui de Secu
rizeze sd ta în disenție proble
ma Rhodes^i de Sud. în me
morandum s® exprimă neliniș
tea statelor africane față de 
Trruxf eranle fi concentrările 
de tmpe britanic® pe teritoriul 
Rhodesiei de nd si față de in
tențiile manifestate de Anglia 
de a trimită In Rhodesia de 
aud jmtenuee forța armate', 
ear® ar urma sd fie puse la 
dispoziția cruremiuui acestei 
țărv Cm curemul Rhodesiei 
de swd est® alcătuit (n exelusi- 
rttaie din reprezentanții infi
mei auaorixăti de colonialiști 
albi. care nu-și ascund intenția 
de a aulica o politică fățișă de 
discraninara rasială, prezența

romînești
peste hotare
BELGRAD. — Ansamblul 

folcloric „Perlnlța- a prezen
tat la Belgrad ultimul specta
col din cadrul turneului în
treprins în R.S.F.I.

In cele două săptămîni, cît 
a durat turneul, Ansamblul 
folcloric „Perinița" a prezen
tat 11 spectacole în principa
lele localități din R.S.F.I.

Spectacolul prezentat în ca
pitala R.S.F.I. s-a bucurat de 
un succes deosebit, solii cîn- 
tecului și dansului popular 
romînesc cucerind simpatia și 
aprecierile unanime a celor 
peste 1.500 de spectatori pre- 
zenți. La spectacol au partici
pat reprezentanți ai autorită- 

ai instituțiilor 
de cultură 

și numeroși

ților locale, 
culturale, oameni 
și artă, precum 
șefi de oficii diplomatice acre
ditați la Belgrad.

Terminînd turneul în 
R.S.F.I., solii artei populare 
romînești au plecat în Elveția 
și Franța.

în problema

de sud

PORT AU PRINCE. — Refe- 
rindu-se la turse bine informate, 
agențiile de presa relatează că 
forțe armate din Haiti au în
ceput acțiuni pentru a respinge 
trupele insurgente, cara au pă
truns pe teritoriul haitian, înain- 
tînd pînă în regiunea orașului 
Cap Haitien. Forțele insurgente 
continuă să avanseze în două co
loane în direcția sud-vest. Un 
purtător de cuvint al comanda
mentului insurgenților a declarat 
la Santo Domingo, capitala Re
publicii Dominicane, că armatei 
insurgente i t-au alăturat 
meroși soldați ai armatei lui Du
valier.

Potrivit unor surse din Port 
au Prince, măsurile luate de că
tre Duvalier împotriva insurgen
ților au început prin transpor
tarea unui număr de aproximativ 
130 de soldați din regiunea ca
pitalei, în apropierea regiunii o- 
mșului Cap Haitien, port la 
Oceanul Atlantic, situat la 90 
mile de capitală. Transportul s-a 
făcut cu ajutorul avioanelor. Se 
anunță, de asemenea, că Duva
lier a declarat regiunea de nord- 
est a Haiti „zonă de război”.

Agenția Reuter relatează că ie 
așteaptă ca în curind să înceapă 
ciocnirile dintre armata lui Du
valier și insurgenți. Intre timp, 
după cum menționează agenția 
Associated Press, Duvalier ți-a 
fortificat palatul din Port au 
Prince concentrînd mari forța în 
capitală.

Conducătorul Uniunii demo
cratice naționale a exilaților 
haitieni, aflăți în Republica Do
minicană, Paul Verna, a declarat 
la Santo Domingo ca invazia

haitieni „constituieexilaților 
punctul culminant al unor pre
gătiri care au durat trei ani”. 
Totodată, el a menționat că ar
mata insurgență este formată din 
exilați bine înarmați fi instruiți 
pentru lupta de guerilă. Totoda
tă, el a menționat că forțele in
surgente intenționează să creeze 
un guvern provizoriu format din 
militari și civili în nordul Haiti. 
Dintr-o altă sursă insurgență te 
relevă ca „foarte curînd” guver
nul care va fi format va orga
niza alegeri.

Consiliul Organizației Statelor 
Americane a cerut comisiei de 
anchetă și conciliere să studieze 
plîngerea statului Haiti în legă
tură cu faptul că Republica Do
minicană ar sprijini invazia din 
Haiti. După cum se știe, plînge- 
rea a f°st făcută noaptea trecu
tă în cadrul Consiliului după 
primirea unei telegrama din par
tea lui Rene Chalmers, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Haiti, care arăta că invadatorii 
au pornit din Republica Domini
cană. Arturo Calventi, reprezen
tantul dominican din Consiliu, a 
respins acuzațiile haitiene.

Comisia de ancheta și concilie
re a O.S.A. urmează să se întru
nească în cursul zilei de miercuri. 
Ea este prezidată de Alberto 
Zuelta (Columbia).

Pe de altă parte, ministrul 
afacerilor externe al Haiti a co
municat președintelui Consiliu
lui de Securitate aj O.N.U. tex
tul plîngerii adresate de guvernul 
său Consiliului O.S.A. fn legătură 
cu „actul de agresiune” comis 
contra Republicii Haiti.

„Un Tratat folositor pentru
întreaga omenire66

HELSINKI — tuînd cuvîn- 
tul Ia prînzul în cinstea pri
mului ministru englez, Mac
millan, aflat în Finlanda în- 
tr-o vizită oficială, președin
tele Finlandei, U. Kekkonen, 
a subliniat ca Tratatul cu pri
vare Ia interzicerea experien
țelor cu arma nucleară semnat 
la Moscova este folositor pen
tru întreaga omenire. De aceea 
este firesc că așa de multe 
țări, inclusiv Finlanda, și-au 
făcut deja cunoscută intenția 
de a semna Tratatul. El este 
un prim pas spre terminarea 
stocării și râspîndirii armei 
nucleare. Noi dorim să parti
cipăm la fiecare acțiune în
dreptată spre acest scop.

Primul ministru al Angliei, 
Macmillan, a relevat și el ma
rea importanță a Tratatului 
semnat la Moscova și a arătat 
că prin semnarea lui se înlă
tură primejdia contaminării 
lumii cu reziduri radioactive. 
Acum, a subliniat Macmillan, 
am făcut un început și sper 
că acest succes în realizarea 
Tratatului va stimula Răsări
tul și Occidentul să participe 
la noi tratative".

rectorul general U-N-E-S.C.O., 
Rene Maheu a spus : .Rela
țiile dintre Est si Vest se îm
bunătățesc. creste încrederea 
între state. O dovadă a acestui 
fapt o constituie semnarea 
Tratatului de la Moscova. Cred 
că opinia Dublică nu greșește în 
aprecierea politică a acestui 
fapt considered că Tratatul 
de la Moscova trebuie să des
chidă calea spre o pace traini
că și spre progres

desfășurata !n toata a>!țurCe 
lumii-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Făcînd o declarație unui co
respondent al „Izvestiei' di-

PRAGA 7 (Agerpres).— Fe
derația Sindicală Mondială 
salută Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic fi sub apa. 
semnat la 5 august 1963 la 
Moscova, se spune în declara
ția secretarului general al 
F.S.M., Louis Saillant

F.S.M. consideră, se spune în 
declarație. că acest Tratat 
este un punct de cotitură în 
direcția destinderii încordării 
internaționale, a creării unei 
atmosfere de coexistență paș
nică. a înfăptuirii dorinței în
tregii omeniri care cere dezar
marea generală si totală.

F.S.M. consideră, de aseme
nea, că Tratatul de la Mosco
va este rezultatul luptei popoa
relor si a oamenilor muncii

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
înainte de 1 părăxi Moscat. 
A dial Stevenoon, reprezenta
tul S.U-A. la OJi.U, a decla
rat că Tratatul de lntr-zioera 
parțial* a experiențelor nu
cleare .ronstztcit încheierea 
■ șapte ani da înxrijacara". 
El a «iiugat: ^Sint fericit d 
s-a obținut acest rezultat, cara 
poate înlesni noi progreoe--

La rindul «âx seoaiorul 
Humphrey. pre«edinîrie subco
mitetului penm oexaxmaro 
al Congresului SUA, a de
clarat că dupi tiMheier— Tra
ta tului de la Moocora alte pro
bleme trebuie sâ-ji găeeaeeJ 
rezolvare*. H fi-a exprimat 
părere* că viitoarele tratative 
.vor cere mxtă răbdare".

Senatul S. U. A. va începe

r 
I 
I 
I 
I
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examinarea Tratatului
WASHINGTON — După în

cheierea unei întrevederi a 
președintelui Kennedy cu re
prezentanți de seamă ai parti
dului democrat și ai celor 
două camere ale Congresului 
S.U.A., senatorul M. Mansfield 
a anunțat corespondenților că 
președintele intenționează să 
prezinte, la 8 august, Senatu
lui textul Tratatului semnat 
la 5 august la Moscova. Exa
minarea acestui text de către 
Comisia senatorială pentru 
problemele externe va începe 
la 12 august. In această zi, 
comisia va audia pe reprezen
tanții Departamentului de Stat 
al S.U.A. La 13 august, la șe
dința comisiei vor lua cuvîn- 
tul reprezentanți ai Ministeru
lui de Război, iar la 14 august 
— cel ai Comisiei S.U.A. pen
tru energia atomică.

După examinarea Tratatului 
în comisia senatorială pentru 
problemele externe, textul a-

cestuia, împreună cu concluzi
ile la care a ajuns comisia, 
vor trebui să fie transmise Se
natului S.U.A. pentru exami
nare și aprobare.

Ratificarea Tratatului de că
tre Senat, potrivit părerii una
nime a observatorilor de la 
Washington, se poate consi
dera asigurată. Cu toate ace
stea, se așteaptă ca adversarii 
Tratatului să încerce totuși să 
se opună în comisie, iar apoi 
în Senat Există însă, din ce 
în ce mal puțini senatori care 
riscă, în prezent, să se pro
nunțe fățiș împotriva ratifică
rii Tratatului. Aceasta se ex
plică, potrivit ziarelor ameri
cane. prin numărul uriaș de 
scrisori și telegrame pe care 
le primesc senatorii adver
sari ai Tratatului de la alegă
torii lor, în care aceștia le cer 
să-și schimbe punctul de ve
dere și să voteze pentru | 
Tratat I

I 
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MOSCOVA1 — U 7 au^st 
a avut loc o întflnire a minis
trul iri afacerilor rxteraa al 
U.R-S-S.. Andrei Gmmîkix. cu 
m.metnii afacerilor externe al 
Marii Britanii. Lordul Home, 
la care a fost conrnnat schim- 
bul de păreri fci problmela 
de intern reciproc
ii faitîlr.±re an participat 

comâieri p experți.

VOSCOVA — La 7 aanst • 
părăsit Mtusta, plaâaÂ spre 
patrie, frapai de teaaiari șt ®Jfi 
■ ■-■rr-r de xtat dia S-L'~4. cart 
t-aa ajlat ia L’aiaaea Srcitticâ 
ca prile^i aernwarij Tr®t®ndai 
priritar la utierxirerea experien
țelor cu arau aacleară.

MOSCOVA.— dimineața 
zilei de 7 a«vust. Rtuk,
secretar al Departamentului de 
Stat al S.U.A.. împreună ca 
soția, a plecat cu un anion 
UL-18" la Leningrad.

Dean Rusk este însoțit de 
Arkadi Sobolev, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al U.RS.S.. de Anatoli Dobri- 
nin. ambasadorul U.R.SS. 
S.U.A., si de Foy Kohler, am
basadorul S U.A. în U R-S S.

MOSCOVA — La 7 august. 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U.. a părăsit Moscova ple- 
cînd cu avionul la New York.

La aeroport, U Thant a fost 
condus de Andrei Gromîko,

unor asemenea forțe militare 
•—■ care, potrivit memoran
dumului, ar cuprinde 4 bata
lioane. un arup de autovehicu
le blindate, avioane și elicop
tere — constituie un prilej de 
neliniște serioasă pentru toate 
țările Africii.

Tarile semnatare ale scriso
rii nrin care se cere Consiliu
lui de Securitate să examineze 
problema Rhodesiei de sud 
consideră — se spune în me
morandum — că este nece
sară convocarea Consiliului de 
Securitate, deoarece vină acum 
Marea Britanie a refuzat să 
aplice hotărîrile Adunării Ge
nerale a O-N.U- in problema 
teritoriului Rhodesiei de sud si 
mai ales deoarece Londra ar 
putea acorda, fără consultarea 
prealabilă a O.N.U., depline 
puteri guvernului Rhodesiei de 
sud „ceea ce ar crea o primej
die serioasă pentru pacea 
Africii fi a întregii lumi".

*

C) «bMa orașelor irakieni mljuna lancxKila baaslștiloL icurge alngele patrioților. Irakienii
> MiHori de libertate care locuiesc peste granițele țării susțin pe compatrioțil lor, prolestînd

■ 4 jBiDreund cu el Împotriva terorii și lamavolniciilor urmașilor gestapoviști din Orientul
Apropiat. în fotogralie: demonstrație la Londra a studenților irakieni care studiază în capitala 
AsgLei, Tinerii demonsfreaaă purtlnd pancarte care scrie : „Să înceteze asasinatele în 

Irakr, „Sd Înceteze războiul de exterminare Împotriva kurzilor T

persoane

TOKIO. - Li 4 
Taki® ■ avut l®e • 
reprezentanților opiniei 
din Japonia cn . 
marf*l de 100 do zii® Okinawa- 
Tokio. ore an iz at 
cererii privind 
Okina wei la
■ reit prilej < avut laa un mire 
miting Iz care au loat euvîntul 
reprezentanți de leamâ ai parti
delor eomnniit |i locialiit, ai 
CaneJiuloi general al lindicate- 
lor din Japonia ți ai altor orga
nizații de maia.

Participanții la miting au 
daptat o rezoluție în care, c 
diMBÎnd tramformarea insulei 
Okina«ra înlr-a bază americană, 
cer guvernului iă ia măinri ime
diate pentru realipirea Okinawei 
la Japonia.

■ uruit la 
ÎBtilaire a 

publice 
participauții Ia

ia iprijinol 
reilipirri 

Japania. Cu

Obiecte de artă vechi 
de 3 500 de ani

CAIRO ■— O expediție aheolo- 
gted a Universității din Chicago, 
condusă de profesorul Kheîl Seele. 
care tace cercetări In regiunea ba
rajului Assuan, înainte ca acea
sta sd fie acoperită de apă, a des
coperit unele obiecte de artă da
tină de aproape 3 500 de ani.

Robert M. Adams, directorul 
Institutului de orientalistică, mem
bru al expediției, a declarat că. 
datorita vechimii obiectelor și a

„guardian": „Albii și negrii se pot uni
Împotriva lui Salazar"

LONDRA. — Sub titlul „Al
bii ți negrii se pot uni împotriva 
Ini Salazar”, ziarul englez 
„Guardian” anunță că conducă
torul Mișcării democratice portu
gheze, aflat în exil, foitul genera] 
Humberto Delgado, va întreprin
de o călătorie în Africa pentru 
■ le întîlni ți a avea convorbiri 
cu conducători ai itatelor africa
ne ți ai mifcăriî de eliberare din 
coloniilo portugheze din Africa.

Generalul Delgado îți Va în**

cepe călătoria în Alge,!., a. 
unde va pleca apoi lfl Dar-Eg-Sa- 
lam, unde își are gediul Secreta
riatul permanent al comitetului 
de coordonare pentru sprijinirea 
mișcărilor de eliberare din teri
toriile africane care ie mai află 
■ub jugul colonial. Ziarul arată 
că tccpul călătoriei lui Delgado 
în Africa este coordonarea acțiu
nilor opoziției din Portugalia cu 
cele ale mișcării de eliberare din 
coloniile portugheze din Africa.

pdstrSrll lor aproape intacte, des
coperirea are o mare importanta.

Printre cel® mai importante 
obiecte găsite se află olâria de 
alabastru, diverse articole de ara
mă și o oglindă de mină din 
bronz. 'Acestea se aflau In două 
morminte intacte si sigilate ale 
unor femei nubiene.

O parte din obiectele găsite au 
fast comparate cu cele ce se ti
ll au In mormlntul regelui Tutan-

khamon. care se crede efl ar 
murii In anul 1 300 î.e.n.

Rasiștii sud-africani 
furioși ...pe Darwin

fi

i- 
in- 
de 
al 

!*i
■

PRETORIA. — După cum 
nunță agențiile americane de 
formații din Pretoria, Jan 
Klerk, ministru) de interne, 
înTațâmîntului, artei și știin(< 
din Republica Sud-Africană,

La 30 iulie fermierul englez David Tapp a întreprins, traver
sarea Canalului Mînecii pe bordul unui tractor. După cum se 
vede din fotografie, pentru a se putea menține la suprafață, 
tractorul e Înzestrat în față și în spate cu două cutii de tablă, 

precum și cu patru pneuri uriașe

SAIGON. — Agențiile de 
Dresă relatează că în zorii zi
lei de 7 august, poliția sud- 
vietnameză a arestat in car
tierele mărginașe ale Saigo- 
nului 365 de budiști sub pre
textul că aceștia nu ar fi avut 
actele de identitate în regulă.

In legătură cu acest fapt 
unul din liderii budiștilor din 
Vietnamul de sud a adresat a 
scrisoarea vicepreședintelui 
Nguyen Ngog Tho în care pro
testează împotriva acțiunilor 
poliției sud-vietnameze. în 
scrisoare se subliniază că cele 
365 de persoane au fost ares-

tate deoarece, în urma ner- 
cheziționării locuințelor lor, 
au fost aăsite documente bu
diste.

Agenția Reuter relatează că 
la 7 august conducătorii bu
diștilor au adresat o altă scri
soare președintelui Ngo Dinh 
Diem în care îi fac cunoscut 
că sînt în posesia unui docu
ment guvernamental care con
ține detalii în legătură cu 
camnania autorităților sud- 
vietnameze care are drept 
SC0D să scindeze, izoleze si să 
înăbușe mișcarea budistă.

„RĂZBOIUL
WASHINGTON. — „Războ

iul păsărilor- între S.U.A. și 
țările Pieței comune continuă. 
Statele Unite au anunțat la 6 
august că vor lua măsuri de 
represalii ca răspuns la piedi
cile puse de țările Pieței co
mune în calea exportului a- 
merican de păsări. Guvernul 
american intenționează să ri
dice taxele vamale asupra 
unei eerll de produse Impor
tate din țările Pieței comune 
ca : vinuri și alte produse al
coolice, camioane și autobuze, 
filme și hîrtie fotografică.

An un ț în d aceste măsuri, 
Christian Herter, reprezentan
tul special al președintelui

diffpui ca din muzeul din Tram- 
vaal lă fi® acoaie toate expona
tele care confirmi teoria evolu
ționistă a lui Charlei Darwin 
deipre originea omului, deoarece, 
potrivit afirmațiilor «ale, această 
teorie „contravine legendei bibli
ce despre facerea lumii1*.

PARIS — In ciuda legit adoptate 
recent da Adunarea Națională 
Franceză prin cara se limitează 
dreptul la grevă, marinarii din 
portul Le Havre an hotărît pre
lungirea duratei grevelor perlate, 
în sprijinul cererilor privind mă
rirea salariilor și îmbunătățirii 
condițiilor de muncă.

Corespondentul din Paris al a- 
gentiei Reuter subliniază că mari
narii au hotărît ca pe viitor echi
pajele tuturor vapoarelor franceze 
caia vor intra în portul Le Havre 
să Încetez® lucrul timp de 48 
de ora.

WASHINGTON — Comisia pen
tru afaceri externe a Camerei Re- 
prezenlanților a S.U.A. a aprobat, 
după dezbateri îndelungate, pro
iectul de lege cu privire ia ajuto
rul pentru străinătate prezentat de 
președintele Kennedy. Comitetul 
a redus cu 438 000 000 de dolari 
suma inițială propusă de pre
ședinte.

Camera 
pronunța 
lege peste

Reprezentanților se 
asupra proiectului 
două săpiămlnl.

CONAKRY. — 'Agenția 
France Presse relatează că un 
comunicat oficial publicat 
marți seara la Conakry anun
ță că Guineea a hotărît să

PĂSĂRILOR'
Kennedy pentru tratative co
merciale, a declarat că gu
vernul american „regretă" că 
Piața comună a refuzat să 
renunțe la măsurile protec- 
ționiste adoptate împotriva 
importului de păsări ameri
cane.

Măsurile preconizate de gu
vernul american nu vor pu
tea intra în vigoare decît în 
urma adoptării lor de către 
diverse organe ale Congresu
lui S.U.A., procedura care va 
dura aproximativ două luni. 
Herter și-a exprimat părerea 
că măsurile preconizate vor 
putea fi aplicata cu începere 
din octombrie.

rupă orice relații politice, "di
plomatice și economice cu 
Portugalia si cu Republica 
Sud-Africană. Potrivit acestei 
hotărîri. folosirea porturilor, 
aerodromurilor și spațiului ae
rian al Guineei va fi interzisă 
acestor două țări4

JOHANNESBURG. — După 
cu-m relatează corespondentul 
din Johannesburg al agenției 
Reuter, la mina auriferă si
tuată la 25 km sud de Johan
nesburg a avut loc un acci
dent, în care Și-au găsit moar
tea trei mineri, 25 au fost ră
niți, iar despre alți șapte nu 
se știe încă nimic.

Columbia : Descoperirea 
unui complot 

antiguvernamental

BOGOTA. — Autoritățile 
columbiene au anunțat desco
perirea unui complot antigu
vernamental. Un grup de per
soane bănuite a face parte 
dintr-o mișcare subversivă 
care a pus la cale acest com
plot au fost arestate miercuri 
dimineață la Bogota. Agenții
le occidentale de presă preci
zează că această mișcare sub
versivă este condusă de fostul 
dictator al Columbiei, Gusta
vo Rojas Pinilla.

Forțele armate columbiene 
au fost puse în stare de alar
mă și toate permisiile au fost 
anulate.
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