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Mecanizatorii din brigada a 15-a de la S~M T. 
Brlnceni, regiunea București, urgentează ritmul 
arăturilor de vară pe ogoarele colectiviștilor 

din comuna Viiuneșll
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uțini la număr aînt anii cînd pe ogoarele raionului Rm. Să
rat precipitațiile atmosferice sînt mal bogate. De obicei, după 
recoltarea păioaselor, prin aceste locuri se întețesc căldurile 
șl vînturile uscate. Cunoscînd aceste condiții climaterice, 
bunii gospodari, imediat după strîngerea recoltei, zoresc eli-

1 berarea terenurilor de paie și concentrează cea mai mare 
parte a forțelor în cîmp, la efectuarea arăturilor adinei de

vară. Unul din exemplele cele mai bune ni-1 oferă în acest an colecti
viștii din comuna Joița. Aceștia, odată cu recoltarea, au repartizat a- 
proape 80 de atelaje la eliberarea operativă a fiecăruia din cele 1 032 de 
hectare de pe care recolta era strînsă. O astfel de preocupare a permis 
ca odată cu terminarea recoltatului și treierișului, mecanizatorii să efec
tueze simultan arături adinei de vară pe o suprafață de 480 de hectare, 
207 din acestea fiind însămînțate cu porumb pentru masă verde și pen
tru siloz în culturi duble. Tractoarele care au fost folosite la recoltat și 
treieriș au trecut la arat, astfel capacitatea de lucru crescînd cu încă 25 
la sută la arăturile de vară. Din îndemnul inginerului agronom al gospo
dăriei colective, tractoriștii au renunțat la stația intermediară de apro
vizionare cu combustibil și lubrifianți de lîngă sat, aceștia cerînd condu
cerii S.M.T. Ziduri să asigure aprovizionarea direct în cîmp pentru a nu 
pierde timpul, unele tarlale fiind destul de îndepărtate de sat. Odată cu 
aceasta, în urma unei scurte consfătuiri organizate de grupa U.T.M. din 
brigada de tractoare, împreună cu șeful brigăzii, s-a luat hotărîrea să se

B rumâni. Rîdu 
CArbunaru. Ion Pândele, 
na-* spus tor. Mihai 
Voocili, secretarul co
nn te tul oi U.T.M. d» la 
această uzină, se numă
ră printre cei care an 
adus rea mai mare con
tribuite In acțiunea pa
triotică de colectare a 
fierului vechi.

In mtimpinarea

„Zilei Minerului
După cum informează Ministe

rul Minelor și Energiei Electrice, 
muncitorii salinelor au încheiat 
primele șapte luni cu un rodnic 
bilanț. Ei au livrat întreprinde
rilor chimice peste plan ca ma
terie primă circa 37 000 tone 
saramură, și au extras suplimen
tar alte peste 53 000 tone sare 
solidă. Datorită unor îmbunătă
țiri tehnologice și măririi capa
cităților de extracție a sării cu 
ajutorul sondelor de mare adîn
cime, ei au sporit în această pe
rioadă cu peste 2 la sută pro
centul de concentrare a sării li
chide trimisă uzinelor cloroso- 
dice.

In vederea aprovizionării în 
continuare cu cantități sporite 
de materie primă a unităților 
chimice, în cursul acestui an vor 
fi date în exploatare noi sonde 
de extracție la salinele din Tg. 
Ocna și Ocnele Mari.

★

Pentru noul 
an școlar

Sate electrificate

lucreze în schimburi prelungite, iar mecanizatorii din schimbul de 
noapte s-au angajat să obțină rezultate pe cit posibil Ia nivelul schimbu
lui de zi. Colectiviștii, la rîndul lor. au aprovizionat pe tractoriști direct 
la cîmp cu mîncare gătită. Viteza zilnică de lucru planificată a fost ast
fel depășită la această lucrare cu 10—15 hectare. Considerind că acesta 
este un procentaj destul de ridicat în raport cu capacitatea de lucru r 
mașinilor, inginerul agronom Morogan a acordat în același timp o deo
sebită atenție calității arăturilor. Nu există nici o abatere de la indicații
le sale. Arăturile executate cu plugul cu scormonitor arătau în toate 
punctele sondate adincimea de peste 30 de centimetri. Cele 58 de hectare 
cite au mai rămas din întreaga suprafață vor fl gata arate în cel mult 
două zile. Toate atelajele sînt mobilizate acum intens la transportul po
rumbului pentru siloz de Ia cîmp la tocători, la gropile de însilozare.

Dar să ne întoarcem la arăturile adinei. Mobilizarea unui mare nu
măr de forțe în scopul executării acestei lucrări în timpul cel mai scurt 
posibil este rezultatul firesc al unei experiențe acumulate de anul tre
cut Inginerul agronom a vrut să demonstreze colectiviștilor importanța 
arăturilor adinei de vară și i-a convins. Pe doua tarlale cu același sol, 
fertilitate și condiții au fost executate la aceeași adîncime arături adinei 
de vară și respectiv de toamnă (în cazul din urmă, cu puțin timp înainte 
de însămînțarea griului). Ambele tarlale au fost însămînțate cu același 
soi de grîu (B-301). La cîntăritul recoltei, după treieriș, tarlaua pe 
care au fost efectuate arături adîncî de vară a dat cu 630 kg de grîu 
mai mult ca cea arată în toamnă. Rezultatele obținute i-au convins pe co
lectiviști ce importanță au arăturile adinei de vară.

Repartizarea atelajelor, mașinilor, forței de muncă în scopul efec
tuării arăturilor adinei de vară în timp cit mai scurt s-a realizat bine 
și la alte gospodării colective ca : Ciorăști, Racovițeni, Ghegheasa, Obi
diți, Puiești, Ziduri, Vîlcele și altele. In scopul creșterii fertilității solului, 
în multe gospodării colective se desfășoară acum acțiunea de împrăștiere 
pe cîmp (înaintea arăturii) a unor importante cantități de îngrășăminte

De la începutul anului și plna In prezent fabri
cile de mobilă aparfinlnd Ministerului Economiei 
Forestiere au produs 13 noi tipuri de mobilă. Din
tre acestea, cele mai recent livralc magazinelor 
de specialitate din țară sînt dormitorul și camera 
combinată „Uva". sufrageria „Adriana" și bucătăria 
„Maramureș".

Sufrageria „Adriana*, produsă de către IPROFiL 
„23 August" din Tg. Mureș, este formală dintr-o 
serie de piese a căror construcție permite montarea 
lor în diferite variante. In funcție de spațiu șl după 
preferințele locatarilor.

Colectivele fabricilor de mobilă au realizat, de 
asemenea, trei noi modele de biblioteci, un nou tip 
de canapea extensibilă, sl alte piese de mobilier. 
La executarea noilor modele, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii au căutat să realizeze în primul rînd 
piese In linii simple, moderne și elegante.

Cele 14 de gropi tran
șee, cu o capacitate de 
4 800 de metri cubi, erau 
gata: taluzate, arse,
stropite cu lapte de var. 
lnsilozatul porumbului 
de pe 100 de hectare 
trebuia să înceapă cu
rînd. Consiliul de con
ducere al gospodăriei 
s-a ocupat cu grijă de 
fiecare amănunt. A pre
gătit trei tocători, a am
plasat o combină în 
centrul silozurilor, a stat 
de vorbă și le-a expli
cat mecanizatorilor cum 
să taseze porumbul cu 
K. D.-urile. Odată în
cepută, această lucrare 
trebuia să se desfășoare 
intr-un ritm susținut. 
Iată de ce, comitetul or-

ganizației U.T.M. s-a o- 
cupat din timp de mobi
lizarea tinerilor la acea
stă acțiune. Cerînd spri
jinul organizației de 
partid din gospodărie, 
membrii comitetului au 
primit indicații prețioa
se și au trecut la fapte.

Mai întâi, pentru echi
pele de recoltat din fie
care brigadă a recoman
dat pe cei mai harnici 
tineri. Apoi, cei 30 de 
conductori de pe ate
lajele destinate trans
portului au fost aleși tot 
din rîndul tinerilor. La 
tocători, la culesul frun
zelor de floarea-soarelui 
și la alte lucrări au fost 
mobilizați alți numeroși 
tineri. Și cînd, cu citeva

zile în urmă, oamenii au 
intrat în lanul de po
rumb verde în faza de 
coacere lapte-ceară, 
munca a început din 
plin. In prima zi s-au 
băgat în gropi 150 de 
tone, a doua zi 280 de 
tone, a treia zi — mai 
mult, iar alaltăieri 280 
de tone. Din cele citeva 
sute de tone de siloz, 80 
de tone sînt rezultate 
din frunzele de floarea- 
soarelui.

Colectiviștii din Vasi- 
lați, raionul Oltenița, 
vor ca această lucrare să 
fie gata in cel mult 10— 
12 zile de la începerea 
fl.

N. BARBU

VA CA n TA
înd a pornit spre 
Costinești, Rodica 
Vrabie — o fată 
micuță, subțire, cu 
păr șaten 
albaștri — 
tea toate 

geografice și geologice 
Marea Neagră. Admirase zeci 
de ilustrate prezentând frumu
sețile litoralului, citise nenu
mărate descrieri și auzise atâ
tea cîntece despre farmecul 
mării. Si toate acestea îi dă
deau certitudinea că atunci 
cînd va ajunge pe plajă, cînd 
pașii mici se vor îngropa în 
nisipul auriu, va avea in față 
o veche cunoștință.

De aceea, doar la citeva mi-

si ochi 
cunoș- 
datele 
despre

nute după ce a poposit tn ta
bără și și-a lăsat bagajele în 
cort, a pornit către malul 
marii.

Nici cînd nu se așteptase ca 
înaintea ei, pînă departe in 
zare, să se dezvăluie atâta fru
musețe. Nu se mai sătura pri
vind valurile cu crestele albe 
de spumă Si soarele ce revărsa 
argint pe ape. Curînd pe mal 
au venit $i alți studenți. Din 
Cluj, din Tîrgu Mureș, din Ti
mișoara...

Asa a început viața de ta
bără la Costinești, cu această 
primă și admirabilă cunoștință 
cu marea pe care nici Rodica 
Vrabie, studentă in anul III In 
Facultatea de istorie din Iași,

Pentru dotarea unităților țcola- 
ra din 
lier și 
cat in 
tului 
6.500.000 lei, iar pentru reparații 
capitale și construcții de școli 
aproape 1.600.000 Iei.

In afară de fondurile alocate de 
stat, Ia construirea celor aproape 
80 de școli de 4—8 ani și medii, 
prevăzute pentru acest an, cetă
țenii au contribuit cu zeci de mii 
de ore muncă patriotică. In pre
zent so fac lucrări da finisare la 
noile școli medii din comunele 
Gurahonț și Aleșd, alte peste 60 
de școli elementare fiind In stadiu 
avansat de construcție.

(Agerpres)

regiunea Crișana cu mohi- 
material didactic s-au alo- 
acest an din bugetul sfa- 
popular regional oeste

De curînd și In satele Re
diu, Dezmir, Rusa de Sus și 
Nuseni din regiunea Clui s-au 
aprins becurile electrice. în 
alte 22 de sate aceste lucrări 
sînt pe sfîrșite, urmînd ca în 
curînd să fie racordate la sis
temul energetic național. In 
prezent, în regiunea Cluj sînt 
electrificate 324 de sate.

Pentru extinderea electrifi
cării rurale, colectivul între
prinderii regionale de electri
citate a pus în funcțiune trei 
linii principale de 15 kV între 
localitățile Beclean—Bozeș— 
Sărma§, Năsăud—Ilva Mică și 
Huedin—Ciucea, în lungime da 
aproape 100 km.

Brigada Iul Stelan llie este mult 
apreciată da colectivul sectorului 
șlefuit peliculă al Combinatului de 
industrializare □ lemnului din Pi
tești, Tinerii muncesc cu multă !n- 
mllețire. Depășindu-șl sarcinile 
de plan cu 5 la sută șl dînd lucru 
de buna calitate brigada condusă 
de tinărui Stefan llie poate servi 
exemplu celorlalte brigăzi din sec
tor. lată-1 pe Ștefan llie făcînd un 
control minuțios al lustrului unei 

piese de mobilă.

DEVA. — Pentru sporirea 
productivității în subteran si 
ușurarea eforturilor fizice ale 
minerilor. parcul de utilaje al 
Exploatării miniere Lupeni a 
fost completat în ultimul timp 
cu două haveze cu viteză mare, 
120 perforatoare rotative, un 
plug mecanic pentru tăiatul căr
bunelui etc. De la începutul a- 
nului exploatările miniere din 
Valea Jiului au fost dotate cu 
peste 2 900 mașini și utilaje noi, 
asigurindu-se în acest fel extin
derea mecanizării și tehnicii noi 
la lucrările de extracție și trans
port.

(Agerpres)

(Agerpre.)

0 importantă realizare științifică
Un colectiv de specialiști de 

la Institutul de fizică al Acade
miei R. P. Romine a realizat, 
pentru prima dată în țara noa
stră, diode-tunel, dispozitive 
semiconductoare cu importante 
aplicații practice. Aceste noi rea
lizări din domeniul semiconduc- 
torilor funcționează pe baza 
unui fenomen cunoscut în meca
nica cuantica sub numele de 
„efect tunel”.

Diodele tunel au largi aplica
ții în automatizarea unor pro-

cese de producție, în telecomu
nicații și în general în tehnica 
frecvențelor foarte înalte. Cu a- 
jntoml lor ae pot realiza ampli
ficatorii ți generatorii de înaltă 
frecvența, circuite basculante ul
tra rapide, mașini de calcul 
electronice etc. Caracteristicile de 
funcționare ale diodelor tunel, 
realizate la Institutul de fizica 
al Academiei B.P.R., sînt la ni
velul celor mai hune produse si
milare străine

(Agerpre.)

Costinești 1963
Foto. Ptol. V. ORZ A

Viteze în adîncurl
tnd se întâlnesc la 
gura puțului, pen
tru a coborî în a- 
bataj. cîteodată, în 
loc de „noroc 
bun", minerii mai
schimbă și altfel 

de saluturi : „Fain, Ștefane ?" 
„Fain Varga !". Asta înseamnă, 
in limbajul lor, că schimbul 
care iese din șut a avut randa
mente bune, a dat multe 
„pline" peste plan.

Să fi stat zile în șir, cu vreo 
5—6 luni in urmă, la gura pu
țului de la sectorul IV B al Ex
ploatării miniere Lupeni, și tot 
n-ai fi auzit o dată un astfel 
de salut. Explicația nu era 
greu de găsit: sectorul IV B 
deținea ultimul loc pe graficul 
întrecerii. Altădată, pentru o 
asemenea situație s-ar fi 
putut găsi motivări. „Au orta
cii greutăți dar își revin ei" — 
ar fi spus oricine. Acum însă 
nimeni nu le lua nici un fel 
de apărare. Dimpotrivă :

— Sectorul vă este mecani
zat, v-am făcut armare meta
lică, aveți toate condițiile, ce 
vreți să vă mai dăm ? — li se 
spunea în consfătuirile de pro
ducție.

Intr-adevăr, ce-ar fi putut 
să mai ceară. Sectorul acesta 
are cel mai înalt grad de me
canizare din Valea Jiului. Este 
înzestrat cu plug, cu haveză, 
cu transportoare blindate — 
tot ce a creat tehnica mai îna
intat pentru o exploatare ști
ințifica a cărbunelui.

— Eu zic că există un „bai" 
— a spus atunci un miner cu 
experiență, Andrei Lucaci. In
tr-un fel se cere organizată 
producția într-un sector obiș
nuit, și-n altul într-un sector 
complet mecanizat. La asta s-a 
gîndit cineva pînă acum ?

întrebarea lui Lucaci pusă 
în acest fel, aștepta un răs

puns. Și \n biroul inginerului 
șef s-a întrunit un adevărat 
consiliu tehnic. O parte din 
cei prezenți au găsit ca bun 
modul cum era organizat pro
cesul de producție in sectorul 
IV B. „In fond ce s-ar pu
tea face mai mult ?" — zi
ceau ei. Doi ingineri tineri, 
Andrei Szuszer și Mircea Co- 
doban, au avut o altă părere.

— Are dreptate, Lucaci-baci, 
au spus ei. Mecanizarea cere 
neapărat o altfel de organizare 
a muncii. Noi credem că ar fi 
bine să se treacă la organiza
rea producției în flux continuu^

Părerea celor doi tineri nu 
s-a bucurat, de la început, de 
un credit prea mare. „Organi
zarea muncii în flux continuu 
in abataj este foarte greu de 
aplicat" ■—■ spuneau cei care 
erau pe atunci în con
ducerea sectorului. Andrei și 
Mircea n-au renunțat însă 
la ideea lor. Au făcut calcule, 
comparații, au studiat expe
riența altor țări. Ascultîndu-le 
părerea, directorul exploatării, 
tovarășul Nicorici, le-a încre
dințat lor conducerea sectoru
lui.

Cei doi ingineri au început 
să pună în aplicare, pas cu 
pas, întregul lor plan de orga
nizare a muncii. Și cite lucruri 
n-au trebuit rezolvate 1 Pînă 
atunci fiecare schimb lucra pe 
operații — tăiere, răpire, ar
mare, etc. Munca era fărîml- 
țată pe porțiuni, pe felii. A- 
ceasta făcea ca unele echipa 
să nu participe cu rezultate

C. PRIES CU

(Continuat» tn pag. a Ill-a)

LA COSTiriESTI
Crăciun dinnici Constantin

Cluj, nici Gheorghe Mitrofan 
din Timișoara, nici Amalia 
Gyorgypal din Tirgu Mureș, 
nici ceilalți 1 000 de colegi 
de-ai lor — sosiți aici în seria 
a doua — nu o vor uita cîndva.

★
în zori marea e atât de cal

mă, e atît de albastră, incit cu 
greu voți rezista chemării ei. 
De aceea la citeva minute după 
ce se dă „deșteptarea" tn ta
bard, sutele de studenți și stu
dente alergînd voioși către pla
jă sînt intîmpinați de mulți 
dintre colegii lor. care și-au 
satisfăcut superba curiozitate 
de a admira răsăritul soarelui. 
Sub îndrumarea unui grup de

studenți de la institutul da 
cultură fizică încep exercițiile 
de înviorare. C mie de corpuri 
tinere se destină ca niște arcuri 
în bătaia razelor de soare și a- 
dierea molcomă a mării.

Este una dintre cele mai fru
moase si suaestive imagini ale 
vieții luminoase pe care o tră
iește tineretul -patriei noastre . 
soare, tinerețe, sănătate, spori 
Si voioșie.

A$a începe :n fiecare dimi
neață programul de tabără în 
mica stațiune de pe litoral, 
care, ca Și izvorul Mureșului, 
devine în fiecare vară un ve
ritabil centru universitar al 
vacanței, un orășel al studen- 
țimii, al tinereții și veseliei.

Apoi, in drum spre cantină, 
amenajată într-o modernă clă
dire cu geamuri mari, de cris
tal. studenții se opresc în fața 
panourilor pe care stă scris cil 
litere mari: „Cum vom petre
ce ziua de astăzi".

în fiecare dimineață pornesc 
spre Constanța, în mici și a- 
tractive excursii, cele două 
autobuze ale taberei care-i 
poartă pe studenți către noile 
frumuseți ale litoralului. Cei
lalți inundă plaja cu voioșia și 
jocurile lor. Cu fiecare zi cor
purile scăldate în soare 
pele mării, devin tot mai bron
zate, mai pline de sănătate 
forță.

După masa de prânz, gustoa-

să și variată, sînt programa
te două ore de reconfortantă 
odihnă. Și apoi programul va
riază de la o zi la alta, cuprin
zând întreceri sportive, audiții 
muzicale, conferințe, spectaco
le. seri literare, dans și tot 
felul de concursuri.

,★
Excursiile pe litoral repre

zintă unul dintre cele mai în
drăgite puncte din program. In 
cele 12 zile, cit durează o sc
rie, toți studenții din tabără au 
prilejul să admire noile con
strucții de pe litoral, sa vizite
ze frumoasele stațiuni ce se 
înșiră ne malul mării ca niște 
mărgăritare tntr-o salbă.

Muzeul arheologic și acva-

riumul din Costanța, impună
toarele clădiri albe ale Ma
maiei, tinerețea străvechei a- 
șezări Cdlatys — toate consti
tuie pentru studenții din tabă
ră admirabile prelegeri, minu
nat prilej de îmbogățire a cu
noștințelor și de sporire a mân
driei patriotice pentru frumoa
sele realizări întîlnite în cale.

Totuși în organizarea acestor 
excursii au apărut unele defi
ciențe, care, cu ușurință, vor 
putea fi eliminate la seriile ur
mătoare- Înscrierile pentru

Secția preparare a Întreprinde
rii de stat „Producția” din Ca
pitală. in fotografie : Tînăra 
Elena Chiriță, lucrează la urzit 

fire de in și cinepă

IOAN N. CHIȚU 
lector universitar

(Continuat» tn pag. a IlI-a)



înființai In anii regimului nostru democrat-popular, Institutul 
agronomic Nicolae Bălcescu a Însemnat o nouă etapă In 
dezvoltarea invd/âmînlului agricol superior din tara noastră
puni nd In același timp piemizale unei bune pregătiri de
cadre specializate pentru agricultura socialistă. Răspunzi nd sarcinilor 
trasata de partid. In vederea creșterii numărului dg specialiști In dife
rita domenii agricole, institutul bucureștean si-a deschis an de an porțile 
unui număr iot mai mare de atudenți. Aici viitorii ingineri au la dis
poziție cele mai bune condiții pentru studiu. Cadre didactice cu o veche 
experiență, printre care se numără academicieni, membrii corespondent! 
al Academiei R. F. R., laureați ai Premiului de Stat, conducători ai in
stitutelor de cercetări din diferite sectoare ale agriculturii predau stu
denților cursuri ia un Înalt nivel științific, răspunzi nd In același timp 
fi de munca de cercetare științifică a acestora. La dispoziția studenților 
se găsesc laboratoare dotate cu aparaturi modern<5, săli de cursuri spa
țioase, timpuri experimentale, clinici, săli confortabile de lectură, toate 
acestea însumi nd o suprafață de peste 41 000 m. pairațl precum gi o 
bibliotecă cu 217 000 de volume confinlnd manuale, cursuri, lucrări de 
specialitate, literatură ele. In iiecare an. din cei 2 800 de studenți. peste 
1 700 primesc burse fi mai mult de 1 900 locuiesc In cele 6 cămine 
moderne fi iau masa la cantină.

Institutul agronomic Nicolae Bălcescu din București pregătește in
gineri agronomi, ingineri horticoli si medici veterinari. Pregătirea 
acestor cadre se face In cele trei facultăți: de agronomie, de horticultura, 
91 de medicină veterinară.

Noi soiuri 
de plante furajere

In stațiunile ex
perimentale ale In* 
stitutului central de 
cercetări agricole 
sînt Înmulțite anul 
acesta noi soluri de 
plante furajere crea
te de amelloratorii 
institutului, Printre 
acestea se numără 
lucerna hibridă H- 
652 care a dat pro
ducții medii pe 3-4 
ani superioare celor 
aflate ln cultură. 
Verificat în regiuni 
eu condiții climatice 
diferite, acest «oi ■ 
dat sporuri da re
coltă da 20-25 la 
sută. La stațiunea 
Moara Domnească 
■-a obținut o recoltă 
medie de 7 000 kg fin 
la hectar, cu 27 la 
iută mai mult decit

la celelalte soiuri. 
De asemenea, pro
ducția de sămintă a 
fost de 413 kg, adică 
dublu fată de cea 
realizată la soiurile 
obișnuite în cultură.

Stațiunile experi
mentale înmulțesc si 
un sol nou de spar- 
cetă ICA-6 care a 
depășit producția 
celorlalte joiurl cu 
30—50 la sută. Pro
ducția medie a fost 
de 8 000-10 000 kg 
la hectar, (ar in Do- 
brogea pe terenuri 
ealcaroase, In pantă, 
i-au obținut 6 000 
kg la hectar.

Stațiunile experi
mentale înmulțesc și 
soiuri noi de mâză- 
riche da primăvară

ca Suceava-54 ți de 
toamnă ICA-51/39. 
Ultimul e«te cel mai 
valoros dintre soiu
rile de măzăriche de 
toamnă cultivate în 
tara noastră.

Consiliul Superior 
al Agriculturii a luat 
măsuri ca noile so
luri să fie extinse In 
cultură. în centrele 
Comisiei de stat 
pentru încercarea 
soiurilor sînt verifi
cate alte 22 soiuri 
noi de lucernă, 25 de 
trifoi. 4 de sparcetă 
și 24 soiuri de gra- 
minee perene, cele 
mai productive ur- 
mtnd să fie înmulți
te și răspindite în 
producție.

(Agerprea)facultatea de agronomie din București. eoatinualoorea primelor forme 
de txgaaiitit a lavățanueiului agricol din Muntenia da acum un secai. 
• eunaecut edevămla dezvoltare la anii regimului democrat-popular. In 
anii siudențiai. viitorii agronomi dispun de întreaga bază materială ne
cesari pregătirii lor: laboratoare, ateliere, ease de vegetație, sare, da- 
puri expetjmeelale, grădină botanică, bibliotecă. săli de lectură etc. Pe 
Ungă acestea, fiecare din cele 10 catedre de epecialilaie poeedd bibliotecă 
proprie, laboratoare de cer cetiri. Pregătirea studenților In afara orelor 
de cun. de lahcraiot fi eeminarll ee tace fi jn impui practicii la pro* 
dac fie. le di fer Hale unități agricole eocmilnie eeo ie stathuule de cer
cetări.

in anal 1041 e Juei ființă facultatea de Sartiex’ftrră care avea să de
vină la acurt iiep. prin rezultatele bune obținute de absolvenți, mindrxt 
institutului. Studenții acestei facultăți an poaibuitafaa ed studieze temei
nic, teoretic fi practic, am trebuie executate corect lucrtrile agrotehnice 
la pomicultură, viticultură, jegum^nzlftud gj fio» icni fard, cum se organi- 
saazd gi se eondoee procesul de producție, cum ne ioloaene mașinile 
agricole etc.

Din această prezaniare msccintă m poate vedea interesul pe ccre-1 
arată stalul nostru pentru buna pregătire a studenților, pentru 
a l familiariza cu aplicarea pa scară largă a celor mai noi cuceriri ale 
Științei Jn agricultură. horticultura sau medicină veterinară. Și la anul 
acesta, porțile institutului sini larg deschise pentru ioti tinerii care 
doresc să se specializeze In domeniul producției agricole, peafra e 
contribui ia dezvoltarea agriculturii noastre socialista.

Institutul agronomic Nicolae Bilcescu — elldiree centrali (fotografa 1). 
In laboratoarele spațioase studenții au la dispoziție utilaje moderna 

pentru cerceUri științifice. (fotograiia 2|
Multa din lecțiile practice sa desfftfoarl pa clmporile experimentele 

ala Institutului, (fotografia 3)
Peste 1 900 de studenti locuiesc In clmine confortabile, lmeinoaaa. Aid 

au cele mal bune condiții de odihni fi studiu, (lotografia 4).

Crește numărul 
caselor-laborator în G.A. C.
In gospodăriile agricole co

lective din satele Gînțaga, 
Totești, Hărăru, Poștișu Mare 
și altele din regiunea Hu
nedoara au luat ființă de cu- 
rînd case laborator menite să 
ajute pe colectiviști în folosi
rea celor mal înaintate metode 
de lucru. Numărul G.A.C. din 
regiunea Hunedoara care și-au 
organizat case laborator a 
ajuna astfel la 20, față de II 
cîte erau la începutul anului.

Activitatea caselor laborator 
este axată în deosebi pe ra-
murile de producție care au

generalizarea celor mai bune 
metode de îngrijire și furajare 
a animalelor, corespunzător 
raselor și condițiilor de climă 
din această parte a locului. 
Casa laborator a colectiviști
lor din comuna Teiuș, ae ocupă 
de principalele ramuri ale ac
tivității gospodăriei: cultura 
cerealelor, creșterea gi îngră- 
șarea animalelor șl legumicul
tura. Pe lingă casele labora
tor mai vechi înființate din 
satele Geoagiu, Pricaz, Vinerea 
și altele s-au creat loturi de-

condiții mai bune de dezvol
tare. Bunăoară, casa labora
tor a G.A.C. din satul Lunca, 
ae ocupă de introducerea și

monstrative, unde inginerii a-
gronoml arată practic colecti
viștilor cum trebuie aplicate 
anumite lucrări agrotehnice.

(Agerpres)

■ cala f titlul sub 
care tinerii din co
muna însurăței, ra
ionul Brăila, anun
țau în ziarele regio
nal fi raional bucu
ria lor: crearea unui

cerc literar. Au trecut de atunci
fapte luni, timp care a îndem
nat pentru tractoristul Ion 
Manta, pentru contabilul Nicolae 
Ioniță, pentru mecanicul Floriei 
Frig io ni ca I* pentru ceilalți 12 
membri ai cercului a adevărată 
fcoală la care talentul lor ■ gă
sit un prielnic teren da dezvol
tare. Creațiile membrilor cercu
lui oglindesc momente din viața 
ți munca oamenilor de pe egeare. 
lată mum ■■ primit membrii cne- 
culus începestml cnmpemim da re
coltare festa rerba de primirea 
literari, fiind ce fi Ur li se da
tor ațta primirea emm m cwxae, 
bina pregătită dim pauses da se
dară takniej.

Parnate la ha

Admirate mm.

Stan stmtna pa

csMhiaa. pe 
zeânla Mhe, 
CB /hăuri 

h catarg. 
pmnta, la fel 
ea marinarii

Prin modernizări — 
productivitate sporită
PLOIEȘTI (de U corespon

dentul nostru}-— Unul dintre 
obiectivele permanente ale aer- 
viciului de concepție din ca
drul Uzinelor .1 Mai' Plătești 
este modernizarea continuă ■ 
produselor șl reducerea greu
tății lor specifice.

De cîteva zile constructorii 
de utilai petrolier de aid au 
obținut un nou succes : mo
dernizarea pompei da noroi 
3PN465M. Astfel, arin înlo
cuirea sistemului de fixare a ; 
capacelor Drin șuruburi, cu un i 
sistem da capac filetat direct , 
în corpul pompei. consumul de 
metal a fost redus cu aproape 
300 kg. iar funcționarea supa
pelor este mult mai bună.

Odată cu aceasta a fost con
cepută si confecționată o ma
șină de filetat care permite 
fabricarea în serie a pompelor 
amintite și eliberarea mal 
multor mașini-unelte orizonta
le de găurit și alezat In acest 
feL ciclul de fabricare a unei 
pompe a fost scurtat cu 80 de 
ore.

----- •------

Noi unități 
medico-sanitare
PITEȘTI.^ în acest an f-au 

alocai centru asistenta tanitard 
a populației din regiunea Argeș 
aproape 8 milioane lei — cu 
peste 5 milioane fi jumâiale 
mai mult decit In anul 1961. Din 
aceste fonduri. In comunele 
Scornicești fi Valea Mare din 
regiunea Argeș au foat dale de 
curlnd în folosință dispensare 
de circumscripții sanitare, iar la 
Cimpulung Muscel se constru
iește, fiind într-un stadiu Înain
tat, o policlinică. Avansată este 
șt construcția unei maternități 
Ia Slatina, care urmează sâ fie 
daW In folosință In aceasta 
lună.

(Agerpres)

Cu zorii dimineții, pornesc din 
nou în larg.

Această strofă din „Poezia re
coltei" am extras-o din ediția 
specială a gazetei de perete, care 
înserează lucrările membrilor 
cercului. Merită subliniat în mod 
deosebit la acețti tineri creatori 
fi rolul de propagatori ai poeziei, 
ai literaturii, ai dragostei pentru

CONDEIERII
BĂRĂGANULUI

/rsMSt. Da sudxc ari, țedusțele 
da lucru, după dezbaterea an« 
hertri i-aa Miscnt hei păstra 
•rgoaizarea aaer acfiiuM cultu
rala- Astfel s-au organizat serile 
de poezia — Nicolae Labif, p 
George Toptreeann, s-an făcut 
rectzui h uneia cărți din biblio
grafia cOBcarsuini Robiți cartea", 
s-au făcut prezentări da cărți 

Cart ierul Ana IpdtMeu rfîe Suceava

no din carsctsristi- 
oU euUurii noastre 
socialiste «sta >u- 
uaraa ie valoare nu 

g anergiiior 
eiesmm curo sa uia- 
uiftstă astăzi Im 

faafa ramurile da octicilaie, dar 
fi a acalarg 4in uetssî, care an 
contribuit ia progresul estiturii 
fi al civilizației. Ca să mă ex
prim matematic, corolarul ener
giei asta munca, acea activitate 
creatoare prin care omul iți justi. 
fici existența pa pimint, lisind 
în urma lui înfăptuiri durabile, 
în vremea orînduirii sclavagiste 
in modul cel mai evident, dar ți 
sub aceea feudală fi cea capita
listă, corutrîngerea slind ia baza 
muncii, aceasta a fost considera
tă de cei cărora Ii ia impunea, 
ca un chin. Au foit insa în toate 
vremurile oameni care, în ciuda 
împrejurărilor sociale vitrege, 
prin puterea energiei morala au 
reușit să transforme chinul în 
bucurie fi să creeze, invingind 
toate piedicile din cale, iar crea
ția lor fi-au pus-o cu devota
ment în slujba progresului, a o- 
menirii.

Este unu! din titlurile de o- 
noare ale culturii noastre de as
tăzi, în cadrul valorificării moș
tenirii culturale, scoaterea la lu
mină a biografiilor exemplare, 
în toate editurile, de literatură, 
de artă fi de știință se publică 
numeroase cărți inspirate de via
ța bărbaților ți femeilor care au 
contribuit prin faptele și opera 
lor la dezvoltarea culturii și ști
inței. Scriitorii se arată, de ase

la seetaarele gospodăriei. în alte 
țedințe s-au dezbătut fi proble
me da teorie fi critică literari : 
„Despre creație fi partinital«M, 
„Conflictul in creația tinerilor 
prozatori**.

Din păcate fnsi tinerii crea
tori din această comună na se 
bucuri pe atenția cuvenită, na 
rînt ajutați Js forurile in drept.

In scriptele „Casei regionale a

crasfiM papnl are-GalațF firn- 
rează fi cerni literar al tmari
lor din cemnna însurăței. Dar ce 
« făcut Casa creației populare 
pentru ca cercel respectiv zi-fi 
trOasci viața, pentru ea discMțule 
la fedințale de lucru 14 aibă un 
nivel ridicai ? Nimic. Ba a făcut 
totsspi ceva : a premia. A promis 
metodului Casei sraațiai popu

menea, atrași ia ramaaeU Ier da 
figurile istorice marcante, da 
acei adavărați arai Îm
vieții lor, ala căror isprăvi parcă 
latrec seu depășesc însăți imagi
nația epici. Sini fignri, m aceea 
■ ini Tudor Vladimixeicu, cere 
abia in zilele noastre fi-aa fâșii 
adevărata semnificație. Ele se ri
dică h valoare da simbol, dai 
omal pare o ÎMimp* o idee. Uea- 
tifidndM-sa ca ea desivirfit. 
Scriitorul este chemat si coboa
re, ce si spun așa, simbolul pe 
pămînt fi prin reconstituirea ma- 
mentuiui istoric, prin sugestie 
ambianței, ca fi prin documen
tarea biografici si individualize
ze portretistic in medul cel mai 
viu. Scriitorului format în clima
tul romantic îi ara îngăduită e 
faarta libera interpretare a isto
riei, cum « fost cazul lui Ale
xandru Dumas-tatăl. Dublat da 
un remarcabil om de știință, 
Hașdeu a dat în Răxvsn fi Vidre 
e interpretare cu totul nouă a 
unei figuri istorice fterse, născo- 
cindu-i o soție de o mare am
biție. însuflețită de idealurile 
generoase ale generației pașop
tiste, piesa de teatru culege ți 
astăzi aplauzele tuturor spectato
rilor și își păstrează întreagă va
loarea educativă.

Sarcinile de azi ale scriitoru
lui în reflectarea artistică a unor 
personalități istorica fi culturale 
din trecut sînt însă mult mai 
mari. Ele izvorăsc din necesita
tea respectării riguroase a ade
vărului istoric fi a cunoașterii în 
toate amănuntele atit a epocii, 
mai mult sau mai puțin îndepăr

lara, ears a participat Ia 
de constilMire, ci-i e< ajuta pe 
tinerii membri ai cercuhă fa al
cătuirea unor texts pentru fcri- 
gaău <rtuSic4 da agitația, ei va 
arganiu a iafihxre intre ei fs îz- 
nerii crea teri din Galați, d va 
trimite îndrumări met adele r Le- 
Nimic din toate acestea. Dear in 
urmă ca a laaâ pe adresa certm- 
lui a sosit aa pachet as 4 vo
lume din ..Pagini dunăre na". Da 
aici i« vede că u a fost c«m- 
plet uitat. Tinerii sini lasă na- 
■ti.'faaiifi „Cred că ■> 
arette poa-- /t amîmnl pa t^e 
Ui-l ^anta da Cens trmf^ p*g*~ 
■arv' — M-a a^mi Hvaa Frv-

dix&ă «ahalari. .4sem setat de 
a indmmare cern pe tea ti, da par
ticiparea Ia discuțiile smart, a 
șnur fot arăți c« mai multă ex
periență.

lată doar cftora dorința care 
tor trabei al fie auzita da con
ducerea Casei regionale a crea
ției din Galați cit fi de casa ra
ionali a creației populare din 
Brăila.

tată, dt ți a enudsu, a eărsti fi
gură 1-f atras. C«mil Petrescu a 
wuuicit eaerM ea s4 se documen
teze asupra sochtifii noastre din 
pragul recslnpei lui Tudor ți 
pină Îm 184^; rezultatul a fost 
inOMuntrti operei sala de ro
mancier eu unul dintre marile 
romana ala literaturii noastre : 
„Un en între eimeni”. Nu vrepu 
să fac un paradox, exprimînd de 
fapt e simplă observație. Oricît 
ar fi de uriaș materialul infor
mativ, Intr-o operă de imagina
ție, ea aceea de mai sus, piatra 
de Încercare a talentului creator 

Eroi care-și 
așteaptă autorii

rămtne totuși puterea de imagi
nație prin care artistul știe să 
umple golurile cu episoade pe 
de-a-ntregul închipuite.

Asemenea cărți răspund tot
odată și unor firești cerințe ale 
tinerilor, setei lor de a cunoaște 
viața oamenilor de seamă din 
istoria și cultura noastră. Conți
nutul unor asemenea opere are 
implicații educative ți estetice 
multiple în educarea tineretului, 
căruia viețile exemplare — dă
ruirea generoasă pentru progres, 
pentru binele omenirii — ii poa-

| a anal 1960, Ia
I Urina de tabla aub-
) țira Galați, trei iu

bitori de literaturi
1 •• intilneaa după
1 orele de mauci,

î(i citeaa lucrările.
Dai lînt laaiinari|tî, ai treilea a 
m a litra la atelierele auxiliare. 
Aa început apoi ia vina fi alți 
tiaeri. Ianca Valentin este ți 
coadacatoru] brigăzii artistice 
de agitație. V’rea să afle părerea 
rolegilar lai despre textele de 
brigadă pe rare le scrie. Și aju
tora) aa iatirxie ii viaâ. Tiai- 
<huX3ai Nicolas Mallei •cric e*- 
t*r«a proțnmc p-otra ce* de-a 
4—a crea!« Tst

ia* Eaamrj încear
că a ntsnwrt a viata!
tevarăsă-cr săi de Rxsncă, enta- 
aiaaaswt, clndarile fi sentimente
le Iar. ^Safletu] unui om na-l 
eunofti cel mai bine, — ne spu
ne lamînorîitnl Ien Cbiriae — 
decit atonei eînd mnneefti lingi 
eL Daca ai (i un pic de talent, 
e păcat sâ lăți treacă momen
tele emoționante pe care Ie tră
iești imprennă cu totarăfii tăi 
de Mancă'.

te deveni pildă vie de etică cetl- 
feneascâ.

Trecutul glorios do luptă a 
poporului Mitru împotrica asu
pririi fi exțdoalăru, pentru li
bertate fi 6unâstara — mai apro
piat sau moi îndepărtat — ofe
ră scriitorilor un material da in
spirație nesecat fi emoționant. 
Mijloace multipla la stau la de
poziție : genul epic pur (nuvele 
ți romanul), teatrul, poemul, bio
grafia. Aceasta din urmi, cit mei 
veridică fi mai exectâ, este la 
îndemina oricărui tînir publicist.

Literatura mondială cunoaște.

de asemenea, numeroase opera 
realiste, în centrul cărora se află, 
integrată organic în epocă, viața 
unor pictori, scriitori, sculptori, 
muzicieni celebri. Să amintim 
doar cărțile lui Lyon Feucht
wanger inspirata de viața impre
sionantă a unui Goya sau Rous
seau. $i în literatura noastră au 
existat încercări — unele cu reu
șite cele mai adesea, din păcate, 
parțiale — de a aduce în centrul 
unor creații beletristice persona
lități de seamă, îndeosebi, din 
domeniul literaturii : Eminescu,

Prezenți
in viața uzinei

Firește, începutul a fost mai 
greu. Acum însă în multe din 
formele activității culturale din 
uzină aint vizibile rezultatele 
muncii membrilor cercului lite
rar. Membrii comisiei concuran- 
lai „labiți cartea** aint și mem
bri ai aarcnlnî literar. Lamine-

TRADIȚII UITATE

K
MH ereul literar ,.13 
fg/f Iunie" din Galați 
I11 | a fost principalul

| nucleu în care 
tg i s-au adunat, timp 

v u.rnFI I I de peste 10 ani, 
creatorii de litera

tură din orașul de pe Dunăre, 
însuflețiți de dorința realiză
rii unor lucrări pătrunse de 
patosul contemporaneității, bo
gate în idei, un mănunchi de 
condeieri se întîlneau săptă
mânal să-și confrunte încercă
rile.

In decursul anilor, cercul li
terar a acumulat o frumoasă 
experiență de creație, la care 
se adaugă participarea acestor 
tineri creatori la activitatea 
culturală de masă. Este cunos
cută, apoi, contribuția în ce 
privește activitatea editorială 
pe plan regional. Cîteva exem
ple. S-au editat două culegeri 
de versuri („Slavă Republicii", 
„Sub soarele lui August") o 
culegere de cîntece, fi volume 
alcătuite din creația membrilor 
cercului, sub titlul „Pagini du
nărene", numeroase texte de 
brigadă difuzata în regiune.

Șezătorile literare organizate 
și desfășurate la diferite între
prinderi și instituții din oraș 
s-au bucurat de un interes larg 
din partea auditorilor. Dorința 
cunoașterii vii a procesului de

Caragiale, ale teatrului — Matei 
Millo etc. Dar, așa cum sa poate 
cu ușurință observa, asemenea 
opere sini încă prea puține. 
Deși există multe opere, printre 
care unele valoroase, adevăratul 
roman al vieții lui Eminescu, al 
acestei mari personalități a po
porului nostru, încă nu a fost 
scris. Datorăm lui Camil Petrescu 
o piesă de teatru despre 1. L. 
Caragiale.

Există, se înțelege, pe lingă a- 
cești scriitori numeroși alții cu 
vieți și destine interesante, eare 
prin atitudinea lor cetățenească, 

însumată în operă dar nu nu
mai în ea, pot deveni eroii unor 
cărți de autentică valoare arti
stică și educativă. Cite resursa 
epice se află în biografia mare
lui povestitor Creangă! Avem 
pictori fi sculptori recunoscuți 
în lumea întreagă (să numim 
doar pe Grigorescu, Luchian, 
Brîncufi), avem compozitori ți 
muzicieni de mare presigiu. a- 
vem oameni de știință a căror 
ealebritate — ca o consecință a 
operei științifica de multe ori de 
o vastă întindere — aste univer

ristul Cornel Dobre răspunde de 
unul din posturile utemiste de 
control. lancu Valentin e textie
rul fi instructorul brigăzii artia- 
tice de agitație. La serile litera
re, la montajele organizate la 
„Joia tineretului", la emisiunile 
literare de la stația de radioam

muncă desfășurat în regiune 
a-a concretizat adesea în con
stituirea brigăzilor de docu
mentare ale membrilor cercu
lui. Este de remarcat aici că 
prezenta acestor brigăzi în sa
tele si orașele regiunii s-a 
făcut simțită si Drin desfășu
rarea unei bogate activități 
culturale, alături de muncitori 
si colectiviști.

în cercul gălățean și-au 
citit lucrările poeți și proza
tori ca Valeriu Gorunescu, 
Manole Auneanu. Ei au con
tinuat bdoî aă participe la șe
dințele cercului, contribuind 
la ridicarea nivelului dezbate
rilor acestuia.

Ne-am fi așteptat deci ca 
viața cercului literar să cu
noască ți acum o activitate 
rodnică, să contribuie la creș
terea unor noi talente. Din pă
cate, lucrurile nu stau deloc 
așa. Tradițiile bune au fost 
uitate.

De aproape doi ani cercul a 
ținut o singură ședință de lu
cru (!) și aceasta atunci cind 
un grup de scriitori ieșeni au 
venit într-un schimb de expe
riență. Ce schimb de experien
ță a avut Ioc în asemenea con
diții e greu de presupus. Care 
sînt cauzele care au dus la a- 
ceastă situație a cercului lite
rar gălățean 1 

sală. $i enumerările pot cuprinde 
multa alta domenii.

Literatura noastră de după 
Eliberare a cunoscut o impetu
oasă dezvoltare tematică și arti
stică. Opere de mare respirație 
epică și de autentică valoare ar
tistica au intrat deja în patri
moniul de aur al literaturii noa
stre. De la „Mitrea Cocor", pînă 
la „Cordovanii" — ca să na re
ferim la una din aparițiile re
centa — sfera de cuprindere a 
literaturii este deosebit de în
tinsă. Lupta partidului în ilega
litate, insurecția de la 23 August, 
reforma agrară, naționalizarea, 
procesul de semnificații simbo
lice al colectivizării, viața nouă 
a tineretului patriei noastre, a 
constructorilor marilor șantiere 
ți-au găsit oglindirea în multe 
lucrări in versuri fî proză. Bine
înțeles, asemenea evenimente 
care circumscriu în ele o în
treagă istorie a poporului nostru, 
de fapt o nouă qi adevărată 
istorie (deși durata în timp este 
numai de cîțiva zeci de ani) 
se cer încă mult reflectate ; 
multe din ele încă nu au găsit 
împlinirea monumentală cores
punzătoare măreției evenimen
telor social-politice contempo
rane. Și tineretului entuziast al 
patriei, scriitorii îi datorează lu
crări inspirate din viața ți aspi
rațiile lui.

In articolul de față nu ne-am 
propus însă să prezentăm pa larg 
diversitatea tematică a literatu
rii noastre noi. Necesitatea îm
bogățirii tematice ți calitativ» a 
reflectării urtistiea a unor ase

plificare tint prezenți ți mem
brii cercului literar.

De asemenea, numele laminoris- 
tului Ion Ercmia, a] Iui Ion Chi
tise, sau Nicolae Maftei ae întîl- 
neac frecvent în ziarul local 
sub o poezie, un reportaj sau o 
schiță. înainte ca aceste lucrări 
să fie publicate, ele sînt citite 
în cerc, discutate, apoi autorii 
revin asupra lor, căutind aâ în
lăture deficiențele. Toate aceste 
realizări fi activități asigură 
prestigiul cercului în uzină.

Acolo unde există pasiune ți 
entuziasm, cu certitudine găsim 
fi împliniri.

Se vorbește mult despre lip
sa unui sediu. Cercul a fost 
găzduit, în urmă cu doi ani, 
în localul Casei regionale a 
creației populare. Dar schim
barea conducerii casei regiona
le a atras după sine un șir de 
„alte schimbări", pentru ca, în 
cele din urmă, posibilitatea în- 
tîlnirii într-o sală, a celor 40— 
50 de membri, să dispară. In
sistențele repetate ale mem
brilor cercului n-au primit nici 
un răspuns din partea institu
ției de cultură care, în mod 
normal, ar trebui să îndrume 
și să sprijine activitatea aces
tui colectiv de creație. Condu
cerea casei regionale a creației 
populare (director Nicolae Io- 
nescu) a dovedit în această si
tuație lipsă de interes față de 
problemele cercului literar gă- 
lățean și socotim că este da
toare s& ia masurile menite să 
rezolve în chip corespunzător 
această stare de lucruri. Comi
tetului orășenesc U.T.M. îi re
vine, de asemenea, sarcina u- 
nei preocupări susținute, con
secvente, pentru problemele 
cercului literar, atit în ce pri
vește aspectul organizatoric al 
problemei, cit și cel al îndru
mării permanente, acordate 
activității tinerilor condeieri.

ILIE TANĂSACHE 
V. GRIGORESCU

menea evenimente de adinei fi 
multipla semnificații sociala de
vine evidentă, credem, și numai 
prin această succintă enumerare.

Incursiunea, referirile făcuta 
în articolul de față la persona
lități ale culturii și științei noa
stre — e adevărat referiri cu to
tul necuprinzătoara — le-am în
treprins în scopul de a sublinia 
ideea necesității ca pe lingă cu
prinderea în aria tematică a li* 
teraturii, în primul rînd a pro
blemelor actualității imediate, 
ale realităților zilelor noastre so
cialiste. scriitorii să se apropie, 
pe baza unor cunoașteri profun
de, a afinităților artistice, tem
peramentale chiar, de viața ace
stor oameni, să o retopească în 
imagini artistice vii, oferind-o 
cititorilor în opere literare vi
guroase, scrise cu pasiune ți ta
lent. întreprind prin aceasta a 
simplă dar sinceră pledoarie, 
convins că asemenea opere lite
rare pot prin conținutul și cali
tatea lor artistică să învieze în 
imagini emoționante unele din 
nobilele figuri ale culturii, știin
ței și artei noastre, să prezinte 
vieți exemplare în cărți exem
plare, să contribuie, implicit, la 
stimularea permanentă a pasiunii 
tinerilor pentru literatură, mu
zică, pictură, știință, să sprijine 
și pe această cale educația este
tică a tineretului în legătură cu 
care ara loc în „Scînteia tinere
tului” o dezbatere nu numai 
utilă dar ți rodnică.

ȘERBAN CIOCULESCU



VARA TRECE, NU AȘTEAPTĂ
...O zi obișnuită de lucru. E 

după-amiază. Sub teiul lui E- 
minescu, din parcul Copou, 
s-au adunat tineri și tinere de 
la Fabrica Țesătura, de la Fa
brica de antibiotice, de la A- 
telierele de reparat material 
rulant Nicolina. în mijlocul 
lor au vânăt actori de la Tea
trul Național „Vasile Alecsan- 
dri“. Cadrul original al șeză
torii literare te îmbie, te 
atrage.

...Parcul din comuna Valea 
Seacă, raionul Pașcani. Peste 
2 000 de tineri — oaspeți din 
comunele megieșe — au venit 
să ia parte la duminica cultu- 
ral-sportfvă organizată de co
mitetul comunal U.T.M. din 
Valea Seacă, în colaborare cu 
căminul cultural. O vizită la 
sectorul zootehnic, un calcul 
pe tema recodtării la timp, din 
care participanții au înțeles 
că un singur bob pierdut la 
flecare spic din cele 400 ha cu 
grîu — cite are gospodăria — 
înseamnă o pierdere egală cu 
suma a trei grajduri pe care 
le construiesc colectiviștii. A- 
pol programe artistice și în
treceri sportive care s-au suc
cedat pînă seara tîrziu.

Iată, doar cîteva activități 
ele unor organizații U.T.M. 
din regiunea Iașd care au în
ceput a-și face un obicei din 
a le iniția în perioada verii. 
Si, tntr-adevăr, cît de plăcute, 
cit de Instructive sînt ele! 
Zilele verii oferă organizații
lor U.T.M. posibilități nelimi
tate de organizare a activi
tății cultural-educative și 
sportive de masă. Ședin
ța Biroului Comitetului regio
nal U.T.M. Iași, care a anali
zat recent această problemă, 
a dovedit-o cu prisosință. Au 
fost analizate doar comitetele 
orășenesc Iași și raional Bîr- 
lad, ale U.T.M. Prin participa
rea primilor secretari și a se
cretarilor cu propaganda, ai 
tuturor comitetelor orășenești 
și raionale U.T.M. din regiune 
precum și a reprezentanților 
oasei regionale a creației 
populare, comitetului regional 
pentru cultură și artă, bi
bliotecii centrale regionale s-a 
creat însă posibilitatea ca șe
dința să fie, în fapt, un valo
ros schimb de experiență pe 
plan regional, o tribună a ge

• Echipa de fothal Steagul Roșu 
Srațev |i-a Început turneul în 
U.R.S.S. juclnd vineri la VoroneJ 
eu echipa locali Trad. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalita
te : 3—3. An marcat lanu»evski (21, 
Carnlșev respectiv NăflinftilA, 
Nncula si Meszaroj.

în continuarea turneului, fotba
liștii romîni vor Intllni la 13 au
gust la Kiev pe Dinamo din loca
litate, iar la 16 august, la Rostov 
pe Don, «electionata cluburilor din 
U.R.S.S.

• în primul meci al finalei 
turneului international de fotbal 
de la New York. Dukla Praga a 
învins cu acorn! de 1—0 echipa 
engleză West Ham United. Retu
rul va avea loc duminică.

• Ieri la București fi Ploiești 
au Început meciurile turneurilor 
Internationale de baschet (/uniori). 
In turneul masculin, care are loc 
pe terenul Șillnfa din Capitală 
echipa R. P. Romine a înving cu 
scorul de 66—54 (29—25) echipa 
R. P, Polone. U.R.S.S. a Întrecut 
cu 65—53 (34—21) echipa R. P. 
Bulgaria.

La Ploiești In turneul teminin 
au lost Înregistrat» următoarele 
rezultate : R. P. Romlnă — R. P. 
Polonii 67—48 (33—23) > U.R.S.S.- 
R. P. Bulgaria 46—39 (22—19)

(Agerpres) 

neralizării experienței bune 
dobindite în această direcție, 
în întreaga regiune. Informă
rile comitetelor analizate, și în 
mod deosebit discuțiile purta
te, au relevat drumul bun, și 
în multe privințe nebătătorit, 
pe care pășesc unele organiza
ții U.T.M. din Iași. Parcul Co
pou, Bojdeuca lui Creangă, 
Casa memorială „11 ie Pintilie1' 
sînt doar cîteva din locurile 
îndrăgite de tinerii ieșeni. 
Parcurile și terenurile de 
sport din comunele Cîrja, 
Suletea, Ciorani, Schineni, ra
ionul Bîrlad, pădurile de la 
Dobrina, raionul Huși, Bă- 
cești, raionul Negrești, Tri- 
fești, raionul Iași, sînt tot atî- 
tea „reșediimțe’ de fiecare du
minică ale tinerilor — care-și

Activitatea cultural-sportivă de masă 
în rîndui tineretului — în dezbaterea ședinței 
Biroului Comitetului regional lași al U. T. M.

petrec într-un cadru pitoresc, 
după o săptămînă rodnică de 
muncă, orele libere.

Turismul constituie, de ase
menea, o activitate îndrăgită 
de tineri. Numai in ultimele 
săpitămîni, 3 500 de tineri din 
Iași au plecat în excursie la 
Bicaz, Lacul Roșu. Onești. 
Alte sute de tineri din orașul 
Bîrlad si din raioanele Bîrlad, 
Iași, Vaslui au plecat în ex
cursie pe Valea Prahovei, la 
Muzeul Doftana, în București.

Potrivit indicațiilor comâte- 
tului regional de partid, avind 
In vedere și posibilitățile e- 
xistente, în fiecare comună 
din regiunea Iași trebuie să 
se organizeze cel puțin o du
minică cultural-sportivă pe lu
nă. Mergînd pe linia înfăptui
rii acestei sarcini, Comitetul 
raional U.T.M. Pașcani, iub 
conducerea comitetului raional 
de partid, a acumulat o expe
riență bună în acest sens. Mai 
întîi s-a organizat o duminică 
cultural-sportivă model în pă
durea de Ia marginea comu
nei Strunga. Aici au luat par
te, ca invitați, activiști cultu
rali din tot raionul. întorși 
acasă, ei au trecut apoi la or
ganizarea unor manifestări 
asemănătoare in fiecare co
mună.

MARATON PE...
BORCEA

Concurs urJe popu
lara de natati* (proba 
d« mare fond) încetă
țenite in viata spor 
tivi a legiunii Bucu
rești, s-au bucurat în 
ultimii ani de partici
parea din ce în ca 
mai largă a tinerilor 
din raioanele străbă
tute de cursul Dunării 
sau al Borcei.

Anul acesta, tradi
ționalul concurs de 
na ta (ie organizat la 
Fetești de consiliul 
U.C.F.S. din locali
tate. cu sprijinul Co- 
■mei regionale da 
natați« s-a transfor
mat pe parcurs intro 
adevărată sărhătoare 
populară. De la Pie- 
troiu |i pînă la Fe
tești, sute de colecti
viști, Împodobind ma
lul Borcei cu steaguri 
|i ghirlande multico
lore, au urmărit entu
ziasmați disputa spor
tivă a celor 55 de 
concurent!. Competiția 
a foit dotată cu toate 
ambarcațiunile nece
sare : cinci șalupe, 
douăsprezece bărci da 
urmărire (toata con
duse de pescari colec
tiviști) și două „tri
bune plutitoare, re
morcate de șalupe. De 
pe acestea din urmă, 
suporterii si-an putut 
urmări și Încuraja 
Înotătorii preferați pe 
Întreg parcursul celor 
20 da km.

...Așadar, un con
curs de natatie. dispu
tat pe o distantă de 20 
d« km. (băiet) li 10 
km (fete). Nu • sim
plu |i ușor să parcurgi 
un asemenea număr de

km. nici chiar pa jos. 
Dar cum forța și re
zistenta concurentilor 
se forme axă aci nu 
numai prin antrena
mente periodice de 
natație, ci mai cu 
seamă în munca pro
ductivă depusă în băr
cile cu rame ale pes
carilor — nu e de mi
rare că organizatorii 
competiției s-au pome-, 
nit solicitați, în cadrul 
concursurilor prelimi
narii, de sute d« spor

tivi sosiți din toata 
colturile raionului Fe
tești. Consiliul U.C.F.S. 
a hotlrit de asemenea 
ca întrecerea aceasta 
să ta desfășoare și cu 
participarea unor îno
tători recrutați du 
toate raioanele regiunii 
București.

Printre favoritU l<r 
cairucilar i-« numă
rat : profesoara Maria 
Enarh^ (directoarea 
șechi de 8 aai din 
comuna Pietrotu țl dv 
tlgătoarM tuturor con
cur tarilor estivala da 
□ atatia desfășurate la 
Fetești In ultimii 6 
anil Ion Z. Dinu (pes
car fruntaș al brigăzii 
piscicola dm G.A.C. 
Pietroiu și deținătorul 
mai multor diploma 
cucerita fn concursu

Ședința a mal scoa în evi
dență experiența bună a rado
nului Iași, privind organizarea 
unei ștafete culturale care pri
lejuiește organizarea, în fie
care comună, a unor intere
sante activități artistice și 
sportive de masă.

Dar cum era și firesc, s-au 
scos la iveală în același timp 
și unele neajunsuri care se 
manifestă în activitatea unor 
comitete raionale și orășene
ști și a unor organizații U.T.M.

în orașul Iași, de pildă, 
există circa 40.000 de tineri 
In vecinătatea lașului se gă
sesc pădurile Repedea, Ciric, 
Breazu. In oraș sînt multe 
baze sportive, bine utilate. 
Cum sînt fol061 te însă ? 
Iată un exemplu. Cu vreo 

două săptămlnl în urmă se 
anunțase în pădurea da la 
Repedea o „mare serbare cîm- 
peneeacă". Despre aceasta 
n-au știut însă decît cele 15 
echipe artistice programate, 
care au |i venit. Tinerilor nu 
li se spusese, nici un afiș nu 
le anunțase programul din a- 
ceistă frumoasă zi de dumini
că. Rezultatul : spectatori la 
programul artistic doar cîțiva 
copii. Alt exemplu : la Ciric se 
duc. In fiecare duminică, mii 
de tineri. Dar în afară de baie 
sau plimbări pe lac — nimic 
altceva. Cit despre mani
festările sportive — acestea 
sint cu totul lăsate la o parte- 
Bazels sportive din oraș sînt 
și ele... pustii. Nu numai în 
orașul Iași se întâlnesc însă 
isamerei situația. La Hlrlău, 
bunăoară, planul activităților 
cultural-educative din perioa
da verii a fost întocmit Intr-o 
noapte de un secreiar al co
mitetului raional U.T.M. Cum 
acest plan e cunoscut doar de 
cel care l-a întocmit, și cum 
și acesta a uitat de plan, în
dată ce l-a trimis comitetului 
regional U.TJC in aceste săp
tămâni, iu raion nu ne orga
nizează mai nimic.

O cauză a acestor deficiențe 
constă !n superficialitatea cu

rile de natatie din re
giunile București și 
Dobrogeaj precum și 
Vashe Oprea (peacar 
destoinic și de-o po
trivă excelent îno
tător).

Din păcate reușita 
concursului a foat um
brită spre sfirșit de 
un defectuos arbitraj. 
După lungi și penibile 
controverse, juriul a 
stabilit următoarele 
rezultate : locul I a 
fost ocupat de către 
înotătorul Ioboscu Au
rel din București (2 
or*. 59 minute. 25 se
cunde) pa locurJn il 
și IfI clasindu-se Dorel 
Dmeicu. electrician la 
Combinatul de hlrtie 
și celuloză din Călă
rași, gi reapectiv Ion 
Dinu, pescar la G.A.C. 
Pietroiu.

La fete, Maria Ena- 
che a cucerit șj anul 
acesta locul I (2 ore, 
10 minute, 15 secunde) 
urmată, pe locul II da 
către Man ar. a Petres
cu di a Turnu Măgu
rele in virstă Bumal 
de 15 ani. mrpnxa 
eompetitief-

Ranșita competiției 
sportive are insă a 
dubii semnificație : In 
afară da fmaoaMla 
rezultate obținute, ea 
a stabilit Ia Fetești 
tradiția caaenrsnnlar 
dt masă In compe'.- 
(Iile da natale d« 
mare fond, urnind ca 
viitoarele ceecureuri 
să m desfășoare ‘a 
Fetești ew participa
rea onor înotători ser 
■tl din întreaga țari.

fi SPIREA 

care muncesc unii activiști al 
U.T.M. Unii lipsesc atît de la 
organizarea cît și de la desfă
șurarea propriu-zisă a nume
roase acțiuni. O altă cau
ză o constituie înțelegerea 
greșită a colaborării din
tre comitetele raionale și 
orășenești U. T. M. și casele 
de cultură, bibliotecile, comi
tetele pentru cultură și artă, 
consiliile U.C.F.S. Șediința a 
arătat că din această cauză, 
la unele acțiuni care urmau 
să fie întreprinse în raioanele 
Bîrlad, Negrești și în orașul 
Iași, reprezentanții instituții
lor amintite s-au întâlnit ca 
simpli musafiri doar în ziua 
cînd acțiunile trebuiau să aibă 
loc. Și, firesc, acțiunile ori 
n-au avut loc, ori s-au desfă
șurat la un nivel necorespun
zător.

Datorită grijii pe care par
tidul o acordă educației tine
retului, în regiunea Iași există 
o puternică bază materială 
pentru activități cultural-edu
cative care se pot organiza 
în perioada verii. Există, 
de asemenea. forțe capa
bile aă generalizeze expe
riența bună acumulată și să 
înlăture deficiențele semnala
te Propunerile concrete ale 
ședinței biroului comitetului 
regional U.T.M. au dovedit-o 
din Dlin. De exemplu, șezători 
literare ca cele organizate în 
orașul Iași se pot organiza și 
la Mircești, raionul Pașcani, 
Alexandru Vlahuțâ, raionul 
Bîrlad. Corn ești — comună 
care aparține orașului Iași, în 
orașele Bîrlad, Vaslui. Huși. 
Pot fi organizate discuții in
structive pe marginea specta
colelor sau filmelor vizionate 
La teatrele si grădinile de 
vară, din întreaga regiune- 
Asemenea discuții pot fi ur
mate de cîteva ore de muzică 
și dans. Pat fi organizate mai 
multe excursii, serbări cîm- 
penețti. competiții culturale și 
sportive la care să fie antre
nate masele de tineri.

..Ziua secretarului" U.T.M. 
trebuie să constituie, în în
treaga regiune, prilej de in
struire a acestora și cu ase
menea probleme, prilej de ge
neralizare a experienței căpă
tate. Activiștii U.T.M , îndeo
sebi. membrii birourilor și se
cretarii comitetelor orășenești 
și raionale U.T.M., să fie ini
țiatorii și sufletul tuturor ac
țiunilor întreprinse.

In felul acesta, activitatea 
eultural-educativă din timpul 
verii va căpăta un conținut 
mai bogat, va îmbrăca forme 
îndrăgite de tineri, iar aceștia 
vor învăța să muncească și să 
trăiască mai bine și mai fru
mos.

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Uiinele .,Grivija Roșie-* din Capilafd. In baia de vagoane a uzinei 
ie monleazâ sistemul de legare a vagoanelor de pasageri.

Fofo : AGERPRES

Crește gradul de mecanizare 
în întreprinderile forestiere sucevene

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

In întreprinderile forestiere 
din regiunea Suceava se fac in
tense pregătiri pentru produc
ția noului an forestier care în
cepe la 15 septembrie. O preo
cupare deosebită există în di
recția introducerii de noi meca
nisme. Astfel, Ia gura de ex
ploatare Sacla, a întreprinderii 
forestiere lacobeni. s-au termi
nat zilele acestea lucrările de 
instalare a unui funicular care 
va înlocui, odată cu intrarea lui 
în funcțiune, sistemul învechit

Preocuparea principală a 
conducerii G.A.S. Halînga, 
raionul Tr. Severin, este 
dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Sectorul avicol al 
G A.S. Halinga numără pe
ste 100 000 păsări. In curind 
acest număr se va mări cu 
încă 30 000 de păsări. Pen
tru perioada călduroasă au 
lost organizate 7 tabere de 

vară pentru păsări. 

de apropiere a lemnului de sec
ționat, pe o distanță de 1500 
metri. Tot Ia această întreprin
dere, odată cu noul an fores
tier, la gura de exploatare Dia- 
ca va intra în funcțiune un fu
nicular pe o distanță de 2500 
metri. Alte mecanisme sînt în 
curs de instalare în gurile de 
exploatare Bursunaru și Poiana 
Mărului de la întreprinderile 
forestiere Fălticeni și Rădăuți. 
De asemenea, la Fabrica de che
restea Frasin s-au executat in 
ultimul timp o serie de lucrări 
da mecanizare pentru ușurarea

La Fayette — film pen
tru ecran panoramic : Pa
tria (b-dul Magheru 12—14). 
Moby Dik : Republica (b-dul 
Magheru 2). București (b-dul 6 
Martie 6). Gangsteri și filan
tropi : rulează la cinemato
grafele Gh. Doja (cal. Gri- 
viței 80), G. Coșbuc (piața G. 
Coșbuc 1). Grădina Progresul 
(str. Ion Vidu 5), Grădina 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Regina stației de benzină : ru
lează la cinematografele Ma
gheru (b-dul Magheru 29), I. C. 
Frimu (sală și grădină — 
b-dul 6 Martie 16). Ștefan cel 
Mare (șos. Ștefan cel Mare 
colț cu str. Lizeanu). Drumul 
spre înalta societate : rulează 
la cinematograful V. Alecsan- 
dri (str. Grigorescu 24). For
tăreață pe Rin — cinemascop: 
rulează Ia cinematografele 
Elena Pavel (sală și grădină 
— (b-dul 6 Martie 14), Miori
ța (cal. Moșilor 127), Libertă
ții (sală șl grădină — str. 11 
Iunie 75). Dragoste și pălăvră
geli : Tineretului (caL Victo
riei 48), 1 Mai (b-dul 1 Mai 
322), Volga (șot Hie Pintilia 
61). Alerg după • stea : Vic
toria (b-dul 6 Martie 7). O per
lă de mamă : Central (b-dul 6 
Martie 2), olga Bancie (sală și 
grădină — caL 13 Septembri» 
196). Ce pili minune : Lumina 
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru eopil — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Ordinul Ana — după-amiază : 
13 Septembrie (str. Doamnei 

efortului fizic al muncitorilor. 
Printre acestea se află o insta
lație mecanică mobilă pentru 
apropiat și stivuit bușteni, prin 
folosirea căreia se aduca o e- 
conomie anuală de peste 10 000 
lei. In noul an forestier în în
treprinderile de specialitate din 
regiunea Suceava, se vor mal 
introduce 170 ferăstraie ,,Diuj- 
ba' din care 70 pînă la sflrșitul 
acestui an, peste 45 de funicu- 
lare de diferite tipuri pe lingă 
cele 35 existente, încă 30 
încărcătoare electrice, un nu
măr însemnat de trolii etc.

9). Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi (b-dul 
6 Martie 18). Doctor în filozo
fie : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (13 Decembrie 
5—7), Unirea (sală și grădină 
— b-dul 1 Mai 143). Cetatea 
Hurramzamin — cinemascop : 
Giulești (cal. Glulești 56). Po
dul rupt — cinemascop : în
frățirea între popoare (b-dul

Bucureștii-Noi), V. Roaită (sală 
și grădină — b-dul 1 Mai 57). 
Pompierul atomic : Cultural 
(piața Iile Pintilie 2), Aurel 
VI ai cu (șos. Cotroceni 9). O 
moștenire eu bucluc : rulează 
la cinematograful Alex. Popov 
(caL Griviței 137). Concertul 
mult visat! 8 Martie (str. Bu- 
zești 9). Floreasca (str. L S. 
Bach 2). Pirații aerului — ci
nemascop : Gri vi ța (caL Gri vi
țel — Podul Basarab). Colegii : 
rulează la cinematograful C.

Pentru sezonul turistic de vară
I. R. T. A.-Ploiești

■ pas In circulație autobuze pentru următoarele traaee :

— PLOIEȘTI—SN AGO V
— PLOIEȘTI—CHEIA (r. Teleajen)

Lucrări 
de restaurare 

a monumentelor 
istorice

în ultimii ani s-a acordat o 
deosebită atenție restaurării 
monumentelor istorice si cul
turale atît de răspîndite ne te
ritoriul tării noastre. în acest 
an au fost deschise 11 șantiere 
noi în diferite localități, iar 
De alte 13 șantiere se continuă 
lucrările începute anul trecut.

Au fost terminate lucrările 
de restaurare la unele con
strucții de mare valoare artis
tică Drintre care săla gotică 
din Iași, cetatea țărănească 
CÎInic si altele.

Pînă la sfârșitul anului vor 
fi readuse la adevărata lor 
valoare Dorțile Alba Iulia, 
tumul Radu Vodă din Bucu
rești. minăstirile Voroneț și 
SuceviU din regiunea Sucea
va si altele. La mînăstirea Vo- 
roneț, de Dildă. monument ri
dicat în timpul domniei lui 
Stefan ce) Mare (secolul al 
XV-lea) s-a schimbat acoperi
șul și s-au făcut reparațiile 
interioare și exterioare prevă
zute în planul de restaurare. 
Importante lucrări se fac. de 
asemenea, la Sucevița unde 
pe lingă restaurarea mînăsti- 
rii s-au refăcut și corpurile de 
clădiri ale casei Movlleștllor.

(Agerpres)

Raion fruntaț 
pe Capitală în întrecerea 
pentru buna gospodărire

In cadrul întrecerii patrio- 
tice dintre sfaturile populare 
ale raioanelor Capitalei pe 
anul 1962, locul întîi a fost O- 
cupat de raionul „16 Februa
rie'. Acest lucru a foat anun
țat vineri după-amiază în se
siunea sfatului popular al a- 
cestui raion de către Ion Coz- 
ma. președintele Sfatului 
PoDular al Capitalei. El a în- 
mînat conducerii sfatului 
popular cîștigător al întrecerii 
diploma de raion fruntaș. Tot
odată. au fost înmînate insig
ne de fruntaș în gospodărirea 
orașelor unor deputați și ce
tățeni care s-au evidențiat în 
mod deosebit în activitatea 
obștească din cadrul raionului.

(Agerpres)

David (cal. Crîngașl 42). Viața 
fără chitară • rulează la cine
matografele Alex. Sahia (sală 
șl grădină — cal. Văcărești 21). 
23 August (sală și grădină — 
b-dul Dimitrov 118). Cereomn- 
șki : Flacăra (cal. Dudești 22). 
Moartea în insula de zahăr i 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (cal. Dudesti 97). 
Tu ești minunată : Munca 
(șos. Mihai Bravu 22). Rocco și 
frații săi — ambele serii : 
Popular (str. Mătăsari 31). 
Mărul discordiei : Arta (cal. 
Călărași 153). Legea e lege j 
Moșilor (sală șl grădină — caL 
Moșilor 221), Pe urmele ban
dei : 16 Februarie (b-dul 30 
Decembrie 89). Mameluoul : 
rulează la cinematograful M. 
Eminescu (str. M. Emines cu 
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 Ia ci
nematograful G. Bacovia (șm. 
Giurgiului 3). Dracul și cele 
zece porunci — cinemascop : 
Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30).

La arăturile de vară - 
cu toată rapacitatea 

de lucru a tractoarelor! 
naturale în doze moderate ca 
lă poată fi fertilizate supra
fețe cît mai mari.

Sînt însă gospodării colecti
ve în care ritmul arăturilor de 
vară este nesatisfăcător. Deși 
învecinate cu cele amintite, 
din a căror experiență aveau 
de învățat, G.A.C. ca cele din 
Mihălceni, Dăscălești, Jideni 
și altele sînt mult rămase în 
urmă cu arăturile. Gospodăria 
colectivă din Mihălceni are de 
executat arături adînci de 
vară pe o suprafață de 760 de 
hectare. Aici, abia după ter
minarea recoltării păioaselor 
cele aproape 70 de atelaje au 
fost mobilizate la eliberarea 
terenurilor de paie și lucrarea 
se desfășoară destul de încet. 
Din această cauză nu se reali
zează nici viteza zilnică plani
ficată la arături. Lucrarea în- 
tîrziindu-se, arșița și vîntul 
usucă tot mai mult pămîntul. 
Ingreunînd înaintarea plugu
lui, iar arătura iese bolovă
noasă, de slabă calitate.

Analizînd situația din raio
nul Rm. Sărat, vedem că din 
cele 23 000 de hectare planifi
cate pentru arăturile adînci 
de vară, lucrarea nu a fost e- 
xecutată decît pe aproximativ 
11 000 de hectare.

URMĂRI DIN PAGINA 1
Necesitatea efectuării aces

tei lucrări într-un timp scurt 
?ste îndeobște cunoscută. Se 
impun, deci, măsuri practice 
pentru sporirea vitezei zilnice 
de lucru. Una dintre acestea, 
posibilă de realizat, este asi
gurarea la un număr mai 
mare de tractoare a schimbu
lui doi. Apoi este necesar ca 
grupele U.T.M. din brigăzi să 
desfășoare mai susținut mun
ca politică de mobilizare a tu
turor tinerilor mecanizatori 
pentru folosirea deplină a ca
pacității de lucru a tractoa
relor.

Viteze în 
adîncuri 

și pe grafic 
directe în randamentul pe 
schimb. Noul sistem de lucru 
cerea ca echipele să se specia
lizeze în toate operațiile ce se 
fac in abataj.

Oamenii au început să in- 
vețe la cursurile de ridicare a 
calificării. Cei doi ingineri — 
cu toate că aveau destule tre
buri au devenit și lectori. Co
munistul Andrei Lucaci, om 
cu experiență în minerit, a fost 
pus în fruntea grupei de la a- 
batajul frontal — panoul 1. Ca 
șefi de schimb i s-au dat or
taci mai tineri : losif Cocio, 
loan Huaru și Ghecea Arpad. 
„Băiați harnici și isteți**, cum 

fi plăcea 14 ie nrindreaicd cu 
ei insuți Lticaci.

Fb-ima lună a însemnat ți 
prima victorie : viteza de a- 
vansare a creseut de la 20 m 
la 34 m. Fiecare schimb ob
ținea acum cite 1,5—2 metri 
fiții pe xchimb. Mecanicii, vă- 
zînd că plugul nu mai merge 
in gol, i-au „slobozit" toate 
puterile. în aprilie, aici, în a- 
batajul frontal — panoul 1, s-a 
născut din puterea mecaniză
rii și a oamenilor un adevă
rat record : s-a atins o viteză 
de avansare de 43 m. Știți ce 
înseamnă aceasta ? Un randa
ment zilnic de 5,6—5,7 tone de 
cărbune pe post. Adică cel 
mai mare randament care s-a 
obținut vreodată pînă acum în 
țara noastră 1

In sport, marile recorduri 
rezistă uneori ani și ani. Aici, 
în abataj, lucrurile stau altfel. 
Ortacii lui Lucaci n-au înțeles 
nici o clipă că viteza de îna
intare obținută reprezintă ca
pătul puterilor lor. Dimpotrivă. 
Peste alte două luni, cînd oa
menii s-au specializat și mai 
bine pe toate operațiile, au 
realizat o viteză de avansare 
de 47 m! Și băieții lui Lucaci 
nu sînt deloc dispuși să se o- 
prească aici.

La vitezele de înaintare din 
adîncuri s-au adăugat, la su
prafață, alte viteze. Cele de 
urcare vertiginoasă pe graficul 
întrecerii a sectorului IV B. 
Să reținem, de pildă, două mo

mente. La sflrșitul trimestru
lui I, sectorul era sub plan cu 
aproape 2 000 de tone. La 1 au
gust 1963 același sector avea 
date peste plan — de la înce
putul anului și pînă la acea 
dată — aproape 7 000 tone căr
bune. Acum se află în fruntea 
întrecerii.

'ir
E noapte. Zeci de licurici ai 

lămpilor de mină se topesc în 
întuneric. Schimbul IU intră 
in șut.

— Fain, Varga 7
— Fain, Ștefane !
La sectorul IV B al Exploa

tării miniere Lupeni se lalufd 
acum și așa.

Vacanță la 
Costinești

excursii se fac în mod neorga- 
nizat. Pentru ocuparea locu
rilor repartizate fiecărui cen
tru universitar — studenții 
pierd mult timp, se înghesuie 
si deseori unii dintre ei pri
mesc răspunsul î „Pentru mîi- 
ne nu mai sînt locuri'.

Excursiile la cetatea Histria, 
care prezintă un deosebit inte
res științific, se organizează 
mult mai rar și cu Un număr 
redus de studenți — tocmai din 
cauza vizitelor pe litoral. De 
aceea s-a si făcut justificata 
propunere ca dimineața să se 
organizeze numai excursii la 

Histria, iar vizitele Pe litoral 
tă aibă loc eeara, eind. de alt
fel litoralul ■ parcă și mai 
frumos.

Y
Dună o dimineață întreagă 

petrecută pe plajă, după orele 
de odihnă si alte cîteva băi în 
mare, programul de seară 
eit« așteptat cu multă nerăb
dare. Conferința despre ^Fau
na si flora Mării Negre' a fost 
audiată cu multă atenție, spec
tacolul dat de Ansamblul Ma
rinei militare a plăcut mult; 
iar programul artistic organi
zat de studenții din tabără a 
constituit un agreabil si in
structiv divertisment

Nu la fel ne-au vorbit însă 
oaspeții taberei studențești des
pre spectacolul „Concert-ex- 
pres' dat d« o formație a Tea
trului satiric muzical „Con
stantin Tănase' din București.

„A fost un spectacol degra
dat, cu tnterpreți plictisiți, cu 
cîteva urme de decoruri |i eu 
o orchestră în mare parte im
provizata — ne-a declarat stu
denta Maria Partos, de la Fa
cultatea de istoria din Bucu
rești.

Un asemenea spectacol nu 
poate decît să știrbească pres
tigiul unui teatru atît de mult 
îndrăgit de tineret'.

Dar cîteodată se mai întim- 
plă și altceva. Astfel în ziua 
de 27 Iulie s-au prezentat la ta
bără Si ziaristul A. T. Răzvan 
Si lectorul universitar Nicolae 
Ciachir — primul pentru o 
cronică a evenimentelor inter
naționale : al doilea pentru o 
conferință despre istoricul Uni
versității București.

Cum nu puteau avea loc am

bele manifestări in aceeași 
searl, s-a renunțat la confe
rință — cum de altfel s-a in
tim plat și în prima serie.

In general programul este 
cel ne care l-am întilnit «ni 
de-a rindul în tabăra de to 
Coi tines ti. De aceea, {n privin
ța aceasta credem că se merge 
pe linia celei mai ușoare.^ re
zistențe. Studenții veniți din 
întreaga țari ar dori ca acum, 
în timpul vacanței, ti aibă fe
ricitul prilej de a se întilni cu 
icnttori si actori de valoare, cu 
cadre didactice de mare presti
giu, cu maestri emeriti ai 
sportului.

De asemenea, audițiile mu
zicale ar fi de dorit sa fie pre
cedate de competente expuneri 
despre autorul și opera res
pectivă. iar eoncuriurile pe 
teme literare, științifice și ar
tistice si aibă o pondere mai 
mare in programul taberei.

Pentru realizarea tuturor a- 
cestor deziderate e necesar nu
mai puțin spirit de inițiativă. 
De exemplu în acerați perioa
dă la Costinești. s-au aflat 
tinerii si talentații actori Flo
rin Vasiliu, Constantin Rauțchi 
Și Dumitru Furdui — iar la 
Mangalia. Iurte Darie.

Cită plăcere le-ar fi provo
cat studenților o intîlnire 
acești actori, care, fără îndoia
lă, ar fi primit cu drao o ase
menea invitație.

Să sperăm însă că pentru 
perioada destul de lungă de 
vacantă cit va mai funcționa 
tabăra de la Costinești, toate 
se vor împlini cu bine. Ele nu 
vor face decît să adauge noi |i 
minunate amintiri dintr-o ve
ritabilă „vacanță la mare'.

Pentru gropari de turiști, sportivi, elevi etc. se organi- 
neui la cerere excursii cu tarif redus (60 la sută) In 
toată țara prin antobazele : Plolegti-6 Călători, Tirgo- 
viște. Buzău, Rm. Sărat |i Cimpina.

Informații suplimentare la autobazele menționate șl la 
I.R.T.A- Ploiești, str. Poștei nr. 6 Telefon 14 56 și 13 69

ANUNȚ
întineri |i tehnicieni. normelor) in ipeelelUetee intlnotri» 

lemnului (mnblU. cheme*, binele, parchete, plecaj, pal etc.l 
entejeul C.tL. Pitești Uronaa|U la ce«lul întreprinderii 
**» telefon ti S».
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE DOTARE • DE PESTE DOTARE

Alte state au semnat Tratatul Convorbirea Situația din Haiti Mitingul de la Nagasaki
dintre

privitor la interzicerea experiențelor cu arma N. S. Hrușciov

nucleară in atmosferă, in spațiul cosmic și sub apă
și D. Rusk

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
După cum anunță TASS la 
Moscova continuă semnarea 
Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic 51 sub apă. După 
cum s-a mai anunțat, la 8 au
gust acest tratat a fost semnat 
de reprezentanți ai 22 de state.

După cum se arată în co
municatul oficial, la 9 august 
în numele guvernelor lor. Tra
tatul a fost semnat de împu
terniciți! guvernelor Braziliei, 
Danemarcei. Afganistanului. 
Norvegiei. Argentinei, statului 
Chile. Turciei, Olandei. Suda
nului. Greciei. Irlandei.

La semnarea Tratatului au 
fost de fată Serghei Lapin, 
locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
funcționari superiori ai Minis
terului Afacerilor Externe, 
ziariști sovietici si străini.

Imputerniciții statelor care 
au semnat Tratatul au rele
vat în scurte declarații în
semnătatea acestui document.

Serghel Lapin a salutat P« 
cei crezenți, arătînd ca în de-

claratlile lor cu prilejul lem
nării a fost caracterizată im
portanta deosebită a Tratatu
lui.

Semnarea Tratatului de că
tre alte state va avea loc în 
următoarele zile.

WASHINGTON 9 (Aper- 
pres). — Ceremonia semnării 
Tratatului cu priciră la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic Vi tub apă a con
tinuat la 8 augutt la Departa
mentul de Stat vină noaptea 
tir2iu. Celor 26 de state, ai ed- 
Tor împuterniciți au semnat 
inițial Tratatul la Washing
ton, li i-au alăturat încă cvin 
state — Aroenrinn, BolirtA, 
Brazilia. Grecia ti Revnbhcn 
Arabă Unită.

La 9 
tatului 
Textul 
nat de 
Sudanului, Etiopiei, Olandei, 
Danemarcei. Norvegiei, Ghe- 
nei si IsiandeL

Cu prilejul lemnării Trata
tului, împuternicirii au

sestrte dstdnîări în care au ex
primat speranța ci acest Tra
tat va deschide căi noi tn ve
dere a destinderii încordării 
internaționale ți realizării u- 
«ei păci trainica.

Dună mm a« comunicat re- 
vrezentanții Departamentului 
de Stat, i« ajwaptd ca amba- 
aedorii altor țări la Wajhing- 
ton să nrimeucă tndtoațiila 
anoernelor lor at a semna

• (Agerpres). — 
de cuvînt al Mi

auffuxt semnarea Tra
ci începui dimineața. 

Tratatului i «mi «em- 
imputentiesfii Turciei,

LONDRA 
Un rxirtitor 
nixterului Aiacenlor Externe 
al Marii Britanii, a anunțat. 
In cadrul unei conferințe de 
Dresă, d Tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arm» nucleară în atmosfe
ră. în soațiul cosmic si sub 
apt a mal font semnat La • 
■uruit la Londra de împu- 
temxatii următoarelor state : 
Costa Bica. Etiopia. Argenti
na. Grecia. Turcia. OiHe. Co=- 
«o {eu capitala la Leopoldvil
le). Sudan. Danemarca. Olan
da ți Norvegia.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Dup* cum anunță TASS. la 
Moacova s-a dat publicității 
un comunicat oficial în care se 
arată că N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al U-R-S-S-, care se află la 
odihnă la Gagra, l-a primit la 
9 august De secretarul de stat 
al S-U-A.. Dean Rusk.

Intre N. S. Hrușciov și D. 
Rusk a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă de sinceritate și prie
tenie. Au fost abordate proble
me de interes reciproc.

Din partea sovietică la con
vorbire au participat Andrei 
GromîkD, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Ana
toli Dobrînin, ambasadorul 
U RKS. In S.U.A-

Din partea americana La 
convorbire au participat Lle- 
wellyn Thompson, ambasador 
ea însărcinări speciale, F. 
Kohler, ambasadorul S-U-A. în 
U.RSÂ. și Richard Davis, se
cretar de stat adjunct pentru 
problemele europene.

SANTO DOMINGO 9 (Agei- 
prez). ■—■ Știrile trinimiie de 
corespondenții igențiilor o«ci- 
dentile de prciă cu privire la 
zituiții din Hiiti, continuă tă 
rămînl contradictorii. Agenții 
Frince Prezie, citind declariții 
făcută ]i Sinto Domingo de Paul 
Verna, unul din conducătorii exi
laților hzitieni, relatează că o 
coloană ■ insurgenților, compusa 
din aproximativ 500 de oameni, 
care avei drept obiectiv să taie 
regiunile din nordul Republicii 
Haiti de restul țării, l-a retras 
li 8 îngust în munții Puilsoreau, 
unde vi continua acțiuni de gue
rilă împotrivi dictatorului hai- 
Liao Duvalier. Potrivit aceleiași 
agenții, alți exilați haitieni iu 
afirmat că tentiva de invazie a 
eșuat |i că forțele insurgenților 
an abandonat pozițiile pe care 
le-au ocupat. Potrivit știrilor io- 
aite 1a Santo Domingo, pre
ședintele hailian Duvalier a tri- 
mia întăriri în număr de aproxi
mativ 500 militari în orașul de 
frontieră Ouanamanthe.

Agenția U.P.I. tranamite din 
Santo Domingo că în curau! ailei 
de 8 angnit grupuri de militari 
haitieni au treent frontiera în

anRepublica Dominicană, unde 
cerut să li ae acorde azil.

Din Washington agenția France 
Freise relatează că un reprezen
tant al exilaților haiticni, Lionel 
Paquin, a făcut o vizită Ia De
partamentul de stat unde a cerut 
recunoașterea de către S.U.A. a 
guvernului insurecțional condus 
de generain] Leon Cantave. Un 
purtător de cuvînt al Departa
mentului de stat a declarat joi 
eă această cere a fost respinsă.

între timp, dictatorul Duvalier 
a declanșat o nouă campanie de 
teroare și arestări în Republica 
Haiti. Agenția Associated Press, 
citind declarațiile unor oameni 
de afaceri care au aoiit in S.U.A. 
din Pori-au-Prince, transmite că 
poliții haitiană a arestat în ulti
mele zile un număr de foști ofi
țeri din armată, precum și uu- 
meroși civili. I

După vizita lui Macmillan
în Finlanda

Ecoul international al semnării Tratatului
NEW YORK 9 fAgerprei). — 

Ziarele americane din 9 august 
acordă principala atenție lem
nării Tratatului de la Moscova 
de către reprezentanții ztatelor 
care au aderat la el și proble
mei ratificării tratatului de 
către Senatul american.

Ziarele subliniază îndeosebi 
că Tratatul semnat la Moscova 
poate constitui un prim paj p« 
calea slăbirii continue a iacor- 
dării internaționale.

„Toți diplomații cart au par
ticipat la semnarea Tratat ui ni 
cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare rint de 
acord asupra unui lucra* im
portanța deosebită a tratatului 
constă nu atit tn conți nitul lat 
cit în perspectivele pe care le 
poate oferi el“, scrie Dram
men, corespondentul din Was- 
hington al ziarului ^New York 
Times".

Ralph MacGell, coresponden
tul din Detroit <1 ziaralai 
„News**. It critică pe adreria- 
rii Tratatului gi slăbirii încor
dării internaționale.

Ca fi popoarele eelorla'.te 
țări, scria el, ți marea muă ■ 
poporului american dores', e 
pacea. Acest lucra îl nor fațe- 
lege cu timpul chiar ți cei de 
dreapta, incluiip senaiand 
Goldwater.

HELSINKI 9 (Agerpres).— La 
Helsinki a fost dat publici lățit 
comunicatul cu privire la con
vorbirile avute la 7 și 8 august 
între U. Kekkonen, președintele 
Finlandei, si H. Macmillan, pri
mul ministru al Angliei

Președintele Kekkonen și pri
mul maistru Macmillan, se 
«nune, printre altele, în comu
nicat. au hiat In discuție situa
ția internațională In lumina 
Tratatului privitor la interzice
rea experiențelor nucleare. B 
si-an exprimat convingerea că 
dacă toate părțile vor continua, 
ca si in trecut, să dea dovadă 
da aceeași bunăvoință pe care 
au mau; testat-o In realizarea 
înțelegerii cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare.

se va putea ajunge în multe 
domenii la noi acorduri In inte
resul slăbirii încordării.

în cursul convorbirilor, pre
ședintele Finlandei a făcut pre
cizări cu privire Ia propunerea 
făcută de el la sfirșitul lumi 
mai ca Europa de nord să lie 
declarată zonă denuclearizată.

în cadrul convorbirilor, Kek. 
konen — Macmillan s-au discu
tat. de asemenea, problemele 
comerțului dintre Finlanda și 
Anglia. în afară de aceasta, 
președintele si primul ministru 
au examinat unele problema le
gate de o eventuală asociere a 
Finlandei la grupul de țări 
membra ale zonei „liberului 
schimb**. i

9 (Agerpres). —- 
minut de reculegere 
din Nagasaki au 

9 august memoria

TOKIO 
Printr-un 
locuitorii 
cinstit la 
compatrioților lor uciși acum 
18 ani și au jurat să depună 
toate eforturile pentru ca tra
gedia orașelor Hiroșima și Na
gasaki să nu se mai repete.

în această zi, la ora 11,02. 
(cînd acum 18 ani a explodat 
bomba atomică și orașul Na
gasaki a fost transformat în 
ruine, iar zeci de mii de locui
tori ai lui au pierit) aici a ră
sunat chemarea la luptă pen
tru pace, pentru o lume fără 
bombe și armament nuclear, 
în declarația adoptată la mi
tingul care a avut loc la Na
gasaki se arată :

Noi, locuitorii din Nagasaki, 
care am avut de suferit ororile 
bombardamentului atomic,

dresăm tuturor popoarelor 
chemarea de a depune eforturi 
și mai mari pentru a face să 
triumfe cauza păcii și pentru 
ca niciodată pe pămînt să nu 
se mai repete tragedia de la 
Hiroșima și Nagasaki,

de protest" împotriva
sărăciei

a-

Disensiuni între partenerii
Pieței comune

TN upă cum reiese din rela- 
/ y țările presei occidentale, 

relațiile dintre Piața co
mună și Statele Unite continuă 
să se Înrăutățească drept ur
mare a măsurilor „de repre
salii" anunțate de Washington 
pentru a sili organismul econo
mic vest-european de a renun
ța la sporurile de tarife vama
le la unele produse americane. 
Statele membre ale Pieței co
mune se gîndesc acum Ia „con- 
tra-represalii”, și în legătură cu 
aceasta ziarul britanic „Times" 
reproduce o declarație a unei 
personalități oficiale din Comi
sia Pieței comune — șl anume 
Jean Rey, membru al Comisiei 
însărcinat cu problemele rela
țiilor externe. Acesta și-a ex
primat regretul — după cum 
scrie ziarul citat — pentru fap~

și S. U. A.
că represaliile americane,

RIO DE JANEIRO— La Rlo 
de Janeiro au avut loc mitin
guri ale oamenilor muncii con
sacrate „Zilei naționale de 
protest' împotriva sărăciei.

Toate încercările poliției de 
a zădărnici aceste manifestații 
s-au dovedit a fi zadarnice. Ea 
nu a putut împiedica un mare 
miting care a avut loc în fața 
palatului ce poartă numele e- 
roului național — Tiradentes.

La miting au luat cuvîntul 
lideri ai sindicatelor, deputați 
în congres, reprezentanți ai 
studentimii si ai altor pături 
ale populației, cerînd înfăptui
rea reformei agrare, expro
prierea latifundiilor, adoptarea 
unor măsuri pentru ca pămîn- 
tul să fie dat acelora care U 
lucrează, să se pună capăt 
scumpetei, să înceteze atacu
rile elementelor fascizante.

„Ziua națională de protest* 
a fost marcată Și de oamenii 
muncii din alte orașe ale tării.

aspre de- 
vesl-euro- 
pasăre șl 
de pasăre

PARIS. Intr-un interviu a- 
cordat săptămlnalului francez 
„l’Espoir", liderul partidului 
socialist francez S-FJ.O, Guy 
Mollet, califică semnarea Tra
tatului de la Moscova privind 
interzicerea experiențelor nu
cleare drept „un prim pas con
cret în lupta pentru destinde-

Mesajul președintelui Kennedy

către Senatul S. U. A.
WASHINGTON 9 (AgerpreaL 

Agenția Associated Press ■- 
nunță că. în seara zilei de 8 
august, președintele S.UA. 
Kennedy, a trimis Senatului 
S.U.A. un mesa! în legătură eu 
ratificarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară, în atmo
sferă. în sDatiu] cosmic fi sub 
aDă. semnat Ia 5 august la 
Moscova de către Uniunea So
vietică. S.U.A. si Anglia, iar la 
8 august de către numeroase 
alte țări care au aderat la el.

în preambulul mesaiului, 
președintele S.U.A. subliniază 
că speră că acest tratat „va

putea duca acre alta nicd. 
destinate ai cănit si «i
pună «ub control periculoasa 
competiție pentru fabricarea 
de arme din ca In ea nul dis
tructive*. Totodată. președin
tele S-UJL a men banat: «A- 
cest tratat este în interesul 
nostru national*.

Dună ce relevi rf. notririt 
convinreril sale. «Statele Uni
te trebuie să acționeze rapid 
în favoarea aprobării Tratatu
lui*. Kennedy declari : .-Re
comand ea fermitate ea Sena
tul Statelor Unite să aprobe ri 
să consimtă la ratificarea hn*.

Foto TASS—MOSCOVA

SCURTEI

Marinarii din Marsilia 
hotărîți să continue greva

■cordul intervenit intre U.R.S.S. 
Angba și S.U.A.

vîntare președintele Camerei 
Deputațllor din Venezuela, 
Luiz Arca:ya. nu ar fi putut 
avea loc alegeri libere.

LONDRA. — Un purtător 
de cuvînt al partidului laburist 
engle2 a dat publicității la 8 
august o declarație în care 
critică poziția adoptată de re
prezentantul Marii Britanii în 
timpul discutării în Consiliul 
de Securitate a politicii de a-

TRIBUNE”
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• File-Masilovo, pa terenurile unda pînă acum 5 ani se afla un loc viran 
died ioanețe moderne și confortabile. In fotografie : aspect de pe strada Minsk.

Ședința guvernului de la Bonn
BONN 9 lAqerpre,).— ta I 

august, a avut loc o ședință a 
guvernului de la Bonn sub pre
ședinția cancelarului Adenauer, 
care a durat patru ore. consa
crată politiei R.P. Germane față 
de Tratatul de la Moscova.

Lulnd cuvîntul In cadrul unei 
conferințe de presă, von Hase, 
șeful Departamentului presei șl 
informațiilor, a făcut o serie de 
declarații din care rezultă că 
guvernul R.F.G. intenționează 
să continue discuțiile cu S.U.A. 
șl Anglia 1n legătură cu condi
țiile aderării sale la tratat. Un 
reprezentant al guvernului a 
salutat proiectata vizită la Bonn 
a secretarului de Slat al S.U.A., 
Rusk, care va duce tratative 
cu reprezentant! ai guvernului 
R.F.G. în legătură cu „oblecț/u- 
nile'* lui împotriva Tratatului 
de ia Moscova.

Guvernul pornește de la fap
tul cd în urma schimbului de 
păreri cu Rusk se va găsi o re
zolvare a problemei aderării 
R.F.G. la Tratatul de la Mosco-

va, rezolvare -care tffn punct 
de vedere al continutninl fi al 
formei sale i<5 țină seama de 
obleclluniJe politice si Inridiee 
ale guvernului federal In o- 
ceastă problemă*'.

Von Hase a pretins că jr 
biecțiunile guvernului R.F.G. nu 
sini Îndreptate împotriva Jan- 
dului TrataluluT* pe care ei ,J1 
salută". Potrhrit celor apuse de 
el, guvernul „se teme" ca în 
urma aderării la Tratatul de la 
Moscova ar putea fi ^știrbite'' 
pretențiile sale că ar fi „singu
rul reprezentant al poporului 
german".

După cum a anunțat un re
prezentant al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.F.G., secre- 
taruf de Stat al S.U.A., Rusk, 
care va sosi la Bonn la tO au
gust, va duce în prealabil tra
tative cu ministrul afacerilor 
externe al R.F.G., Schroder. El 
va fi apoi primit de cancelarul 
Adenauer, iar duminică dimi
neața se va Înapoia cu avionul 
la Washington.

— •reiaiuție dc oiii a țărani
lor taaaaexi. La tarrăriJe ei par- 
tieițâ penta 3 MB da delegați dia 
toate proaiaezile ■■ rețiwile țării.

Aolero Rețalada, arahru al 
eooăaeeru acestei arxaaixații, a 
freaeotal raporta] priritor Ia 
M mai-a a Mei a ți ei. El a inbli- 
aiat eă sarciaa priadpală a ei 
nit dt a «aifiea. coodnee |i or- 
faaiu pa țăranii cub a ai de a 
lapLa peatn iade^liairea planu
rilor proăwcției agricole. Activi
tatea persanentă a A-N.A.P. a 
aab-Siaîat raporfarel, trebuie lă 
fit îndreptată tpra eaniolidtrea 
alianței datei aauneitoare cu ță
rănista.

I

MOSCOVA- - La I aurust 
Dean Busk, secretar de srat al 
S.U.A-. Imoreună cu soți*. «-■ 
întors la Moscova, venind de 
la Gajrra- In aceeași zi. el ■ 
oferit un nrinz la locuința 
ambasadorului american.

La orînz au parbăpat An
drei Grooriko. ministru] afa
cerilor externe al UJLS_S^ cu 
soția, loc ții teri ai mi nistrul ui 
afacerilor externe al UJLSS-, 
precum si senatorul John Ful- 
brizbt cu soția fi L. Thomp
son. ambasador cu însărcinări 
speciala. si alte persoane ofi
ciale.

PARIS — Gcvorasl francai esta 
pa caia do a crea a baxă destinata 
experiențetar Boci tort, la o di- 
sta^țA d« știi de kilometri do 
Franța, respectiv pa atalnl Murii- 
ro*. sitnat în partea de sud a O- 
ceunJui Pacific. După cum reia
te azi rarul pariu an ..France 
Seu spra acest atol a fost tri
mis reguneetni 5 al legiunii «tră
ise. care va participa la construc
ția noii baze atomice franceze, de
stinați experiment Arii bombei cu 
hidrogen la care lucrează In mo- 
mentn] da fațl specialiștii militari 
francezi.

RANGOON 9 — în diminea
ța zilei de 9 august, din ordi
nul Consiliului revoluționar al 
Birmaniei, a fost arestat un 
număr de oameni politici. In
tr-o declarație oficială se arată 
că, în interesele întregului po
por, Consiliul revoluționar în
treprinde măsuri tn vederea 
restabilirii păcii interne, pro- 
punind tuturor părților intere
sate să ducă tratative. O serie 
de persoane, însă, au pus pie
dici restabilirii păcii interne. 
Guoemul reroluționar a fost 
nevoit să ia măsurile cores- 
pu nzătoa re.

august

Lacrărlle celui de-al 
11-lea Congres al Asocia
ției naționale a micilor 

producători cubanezi

HAVANA. — Li Rivmi și-a 
început laerările ce] de-il II-lca 
Congres al Asociației Di|ionilp ■ 
micilor producători (A3LA.P.)

CANBERRA'. — La 9 
o delegație a Consiliului sindi
catelor din capitala Australiei a 
remis reprezentanților Ambasa
dei Franței în Australia o pe
tiție, prin care cere ca guver
nul francez să se abțină de la 
efectuarea experiențelor cu ar
ma nucleară programate 
zona sudică a Pacificului, 
titia cheamă, de asemenea, gu
vernul Franței să renunțe în 
genere la efectuarea experien
țelor nucleare, ținînd seama de

LUSAKA — Agenția Rauter a- 
□ untă ci pasta 200 de învățători 
de la școlile elementare dm regi
unea centrali a Rhodesiel de nord 
au declarat grevă cerînd autori
tăților să ia măsuri adecvate pen
tru a proteja școlile Si pe elevi 
de atacurile bandelor de huligani. 
Agenția arată că zilele acestea 
bande de huligani — tn alujba ra
siștilor — au atacat școlile unde 
Învață copiii de culoare si locuin
țele profesorilor, provoclnd mari 
paguba materiale și rănind cîțîva 
învățători.

în
Pe-

CARACAS. — Camera De- 
nutatilor a Congresului Na
tional din Venezuela a apro
bat schimbarea legii electora
le. în baza acestei schimbări, 
partidului comunist Si parti
dului „Mișcarea revoluționară 
de stingă** li se acorda drep
tul 
rile 
loc.
drept, a subliniat într-o cu-

să participe la alege- 
generale care vor avea 
Fără acordarea acestui

tul
care constau în sporiri ale ta
rifelor de import la o serie de 
produse exportate din Piața co
mună, slnt mult mai 
cit sporirile tarifelor 
pene, la carnea de 
conservele de carne
americane. In momentul de față 
— s-a plîns reprezentantul Pie
ței comune — nu mai puțin de 
19 produse importante de ex
port din țările membre ale Pie
ței domune sini lovite de „mâ

lurile de represalii'* americane.
Ca răspuns, după cum reiese 

din declarația Iui Rey, statele 
membre ale Pieței comune vor 
adopta ]a rîndul lor contra mă
suri care vor duce — a spus 
vorbitorul — la agravarea în 
continuare a atmosierei dintre 
cele două părți și la îngreuna- 
rea tratativelor viitoare dintre

Formarea 
nou partid 

în Rhodesia

unui 
politic 
de sud

SALISBURY. — La 8 august 
la Salisbury s-a anunțat forma
rea unui nou partid politic sub 
denumirea Uniunea Națională 
Africană „Zimbabwe” (Zanu). 
Noul partid este condus de Ndaba- 
ningi Sithole, unu] din liderii de 
frunte ai mișcării de eliberare 
națională din Rhodeaia de Sud.

Formarea partidului Uniunea 
Națională Africană „Zimbabwe ‘ 
(Zanu) constituie o urmare a di
vergențelor care au apărut între 
o parte a conducerii partidului 
Uniunea Poporului African „Zim- 
babwe“ (Zapu) ți liderul parti
dului Jaulma Nkomo în legături 
cu metodele folosite de acesta ju 
lupta de elibernre naționala.

,,0 noud lovitură
dată apartheidului*

LONDRA. — „O nouă lovitură 
dată apartheidului” — astfel a- 
preciază săptămînalu] laburist 
, Tribune'1 rezo|uția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. care a con
damnat regimul rasist al guver
nului Republicii Sud-Africane. 
Hotărîrile Consiliului da Securi
tate, arată aăptămînalu] vor con
stitui o noua etapă pe calea spre 
dobîndirea libertății de către po
poarele Africii.

„Tribune” îți manifestă indig
narea față de politica guveruu- 
lni conservator care nu intențio
nează aă instituie un embargo 
asupra livrărilor de armament în 
R.S.A.

partheid promovată de guver
nul rasist din Republica Suă- 
Africana. Referindu-se la ab
ținerea delegației britanice in 
timpul votării rezoluției care 
condamnă această politică, de
clarația subliniază: „încă o 
dată Marea Britanie s-a izolat, 
împreună cu Franța, de aliații 
și prietenii ei“. Arătînd că „a 
sosit timpul ca guvernul să 
pună capăt vînzărilor de arme 
in Africa de sud“ declarația 
relevă că „dacă nu se va face 
acest lucru atunci reputația 
guvernului englez în lume va 
suferi o nouă lovitură".

CAIRO. — Presa egipteană 
din 9 august anunță că guvernul 
Republicii Arabe Unite a hotărit 
■ă interzică tuturor avioanelor 
■ ud-africane iau celor exploatate 
de către locictățile aeriene lud- 
africane să foloseaică aeroportu
rile R.A.U. iau ia zboare deasu
pra teritoriului egiptean.
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BONN. — Dapi cum anunță 
Buletinul de preaâ al Partidului 
iocial-dfmacrit german „Parla
ment ariache-Politicher Preiie- 
dienit", guvernul francez inten
ționează aă retragă de anb co
manda N.A.T.O. eacidrele aviației 
tactice aflate în citul Franței ți 
pe teritoriu] Germaniei occiden
tale. La Paria, aubliniaaă buleti
nul, aceaatâ mă fură cile explicată 
prin faptul că accate unități de 
aviație aînt necesare pentru ipri- 
jinirea tactică a diviziilor fran
ceze care au foat anterior retrase 
de anb comanda N.A.T.O. ți uu- 
pnie eHBiaadamen tulni francez.

TOKIO. Două mii de case 
au fost acoperite de apă, ca 
urmare a taifunului care s-a 
dezlănțuit la 9 august asupra 
coastei de rest a Japoniei. 
Zeci de mii de oameni au fost 
evacuați. Se semnalează un 
mort fi 11 răniți.

TEHERAN. — Agenția France 
Presse relatează cd 14 persoane 
din iocaiitatea Saroumal (Kurdis- 
tanul iranian) fi-au pierdut viata 
ca urmare a epidemici de ciumă. 
In ultimul timp, arată agenda, au 
rost Înregistrate alte 11 cazuri. 
Autorilălile iraniene au luat mă
surile necesare pentru a preintim- 
pina rdspîndirea epidemiei.

NEW YORK. — DudS cum 
transmite agenția France 
Presse. liderii populației de 
culoare din S.U.A. au declarat 
la 8 august că au fost încheiate 
ultimele pregătiri referitoare 
la „Marșul pentru libertate'

REDACȚIA ,1 ADMINISTRAȚIA! București. Plete jSdnteB", TeL 1T.90.10, Tlptruli eombtattu) PoHjratle .ease Setate!!",

care urmează să aibă loc spre 
Washington la 28 august.

Agenția relevă că liderii ne
grilor consideră că la această 
manifestație vor participa 
peste 100 000 de persoane ve
nite din toate colțurile State
lor Unite.

PARIS. — Urmărind să înăbușe 
- lupta grevistă a marinarilor de pa 

vasele comerciale din portul Mar
silia, care de șapte zile se află 
în grevă Tevendicind majorarea 
salariilor, autoritățile franceze au 
hotărît la 8 august să folosească 
nave ale marinei militare pentm 
a transporta turiștii din portul 
Marsilia, spre Nisa. Corsica și în 
alte direcții. Potr vît agenției, în 
portul Marsilia din cauza grevei 
sa află imobilizate 15 vase ala 
marinei comerciale franceze.

In ciuda legii antigrevă adopta
tă recent de Adunarea Națională 
Franceză și a intervenției directe 
a autorităților franceze pentru a 
înăbuși greva marinarilor din Mar
silia, aceștia din urmă au hotărit 
joi dimineața în cadrul unui mi
ting, să continue greva.

BOGOTA. — Agenda United 
Press International anunță că 
poliția columbiană a arestat la 8 
august pe fostul dictator al Co
lumbiei, Gustavo Rojas Pinilla, 
care a condus recentul complot 
antiguvernamental eșuat. Potrivit 
agenției, Pinilla a fost transpor
tat la o bază militară din sudul 
Columbiei, la frontiera cu Ecua
dorul, pentru a fi interogat.

Comunicatul dat publicității de 
poliție menționează ca Rojas 
Pinilla a condus complotul care 
urmărea să răstoarne guvernul 
președintelui Leon Valencia aflat

în prezent 
Venezuela.

într-o călătorit în

— La 8 august, pri- 
al Algeriei, Ben Bel-

MONROVIA 
mul ministru 
la, a sosit la Monrovia într-o vi
zită oficială. Pe aeroport Ben Bella 
a fost Intimpinat de președintele 
Liberiei, Tubman și alte persoane 
oficiale.

BONN. — Ministerul de finan
țe vest-german a dat publicității 
un comunicat oficial cu priviră 
la cheltuielile militare ale R.F.G. 
pe anii 1962—1963. In comuni
cat se subliniază că suma totală 
a cheltuielilor militare pe anul 
1963 depășește cu 20 la sută 
suma alocațiilor militare pe an^l 
1962. Alocațiile militare pe anul 
în curs var atinge 19,6 miliarde 
mărci.

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
In t’mp ce în ultima vreme apar 
tot mai des în presa occiden
tală știri despre regruparea 
forțelor secesioniste din Katan
ga, Chombe caută să fie din 
nou în atenția presei occiden
tale și să-și reia activitatea se
cesionistă împotriva unităților 
Republicii Congo.

Intr-un interviu acordat re
vistei belgiene „Peurqui Pas", 
Chombe, care se află în pre
zent la Barcelona, pretinde că 
în ultimele zile ale șederii sale 
în Katanga ar fi fost otrăvit și 
că din acest motiv el a fost ne
voit să plece în străinătate. 
„Dacă aș mai fi stat cite va zile 
în Katanga aș fi fost acum 
mort, a afirmat el.. Prin aceste 
declarații, Chombe a căutat sa 
arate nu numai că el reintră în 
acțiune, ci și să justifice înlr-un 
fel fuga sa din Katanga.
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