
ZIUA MINERULUI

!a Lonea
„Cîndva, de 

vrut să 
Plîngerii... Înțeleg acum la 
bătrînețe, 
meu, nu voia să plece, de 
ce au murit atițîa oameni 
în această vale... și de ce 
singurul meu copil a vrut 
să lucreze iot la mină... Ei 
toți credeau, știau că odată, 
aici va ii Valea Bucuriei". 
Sînt cuvintele Anei Golcea, 
eroina filmului „Lupeni 29". 
Astăzi, visul lor cel mare, 
crezul lor de neclintit pen
tru care s-a vărsat atîta 
sînge nevinovat a devenit 
o realitate vie, despre care 
vorbește fiecare colțișor al 
Văii Jiului, de la Uricani 
la Lonea.

S*au ridicat în anii regi
mului de democrație popu
lară, In locul cocioabelor, 
blocuri zvelte, eleqanle în 
toate localitățile minerești. 
Pînă în prezent, 
torii au pus la 
minerilor Văii 
număr de 8 000 
mente de locuit, 
cămin pentru tinerii mineri 
necăsătoriți. au fost ridicate
1 200 de case particulare, 
numai în centrele miniere. 
In anii regimului capitalist, 
despre rețeaua școlară din 
Valea Jiului aproape că 
nici nu se putea vorbi. Nu 
este de mirare deci că In 
1048 mai erau încă în evi
dentă peste 5 000 de anal/a- 
beți in întreaga Vale. A- 
ceastă pală rușinoasă a 
fost repede ștearsă In anii 
carg au urmat. Au fost lnli- 
infaie.Ja Petfoșeni, Lupeni, 
Aninoasa, școli moderne, 
cu cursuri de zi și serale, 
zeci de școli elementare, 
s-a întiințat o școală pro
fesională la Lupeni, 2 case 
de pionieri, o școală popu
lară de artă și o școală ele
mentara de artă, iar în 1958 
a luat ființă Institutul de 
mine din Petroșeni In care 
se pregătesc peste 1 000 de 
cadre de ingineri pentru 
industria noastră minieră.

Munca grea, de condam
nat ia moarte, la care erau 
supuși minerii Văii Jiului 
ln trecut, în condițiile ine
xistenței oricărei tehnici și 
protecții a muncii, a rămas 
astăzi doar o amintire 
mară a celor în vîrsiă. Re* 
gimul democrat-popular a 
investit din 1950 și pînă ln 
prezent mai bine de un mi
liard două sute de milioane 
lei pentru mecanizarea 
locurilor de munca sub
terane. Suine enorme au 
fost alocate pentru asigu
rarea tehnicii și securității 
muncii și Îmbunătățirea 
condițiilor de muncă In er 
bataje șl galerii.

Numărul utiiafelor mo
derne cu care se lucrează a- 
cum ln minele de cărbuni a 
sporit foarte mult. Numai 
din 1960 și pînă ln prezeflt, 
ln doiația minelor au in
trat încă 8 mașini de ha- 
vat în abataje, o combină,
2 graifere pentru săparea 
puțurilor, 10 mașini de În
cărcat. 10 transportoare 
blindate, 5 mașini de ex
tracție, 350 perforatoare ro
tative ele. mașini care au 
făcut munca minerilor mai 
ușoară, mai productivă. Așa 
a fost posibil ca productivi
tatea muncii să crească pe 
întreg bazinul carbonifer al 
Văii Jiului de la 0.911 tone 
pe post în 1959. la 1,224 
tone pe post ln prezent.

Odată cu sporirea pro
ductivității muncii, au fost 
Înregistrate lună de lună 
mii de tone de cărbune 
extras peste prevederile 
planului de producție. De la 
Începutul acestui an și pînă 
acum pe Întreg bazinul 
carbonifer au fost extrase 
peste 96 000 tone de căr
bune cocsificabil si energe
tic ln aiara planului. Jumă
tate din aceste cantități au 
fost extrase de minerii din 
Lupeni și peste 10 000 de 
tone de către cei din Uri- 
cant. Iată clteva rezultate ei 
cifre pe care minerii Văii 
Jiului le închină tradiționa
lei lor sărbători, zilei de 23 
August și care vorbesc a- 
tît de concludent despre 
viața nouă ce se clădește 
astăzi pe Întreaga Vale a 
Bucuriei de la Uricani pînă 
la Lonea.
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n cadrul dezvoltă
rii economiei na
ționale în perioada 
planului de 6 ani, 
lucrătorilor din in
dustria minieră a 
regiunii Oltenia le

revin sarcini de mare insemnâ- 
tate. Ei trebuie să asigure cea 
mai mare parte din creșterea 
producției de lignit prevăzută de 
Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului nostru.

Colectivele de muncă din ca
drul Trustului minieT Oltenia 
întîmpină anul acesta „Ziua 
minerului" cu noi și importante 
succese în îndeplinirea sarcini
lor de plan, cinstind astfel tra
dițiile eroice de luptă și muncă 
ale bravilor noștri mineri. In 
primele 7 luni ale anului, pla
nul producției globale a fost 
realizat în proporție de 100,4 la 
sută, productivitatea muncii a 
crescut ca 5,4 la sută, iar 1» 
prețul de cost, pe primul se
mestru, s-au obținut economii 
peste plan în valoare de 
1 075 000 lei.

îndeplinirea acestor sarcini 
este strîns legată de aplicarea 
pe scară tot mai largă — în 
toate sectoarele — a celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii.

In minele si carierele de căr
bune metodele avansate de tă
iere, încărcare, susținere, trans
port Și preparare, mecanizarea 
și automatizarea lucrărilor, sînt 
factori hotărîtori în lupta pen
tru creșterea producției, pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului da cost De aceea ele 
au stat în centrul atenției lu
crătorilor din unitățile miniere 
ale trustului nostru.

Unitățile miniere din regiunea 
Oltenia au avut în vedere o se
rie de obiective importante 
printre care : mărirea vitezelor 
de avansare la lucrările de des
chidere, pregătirea și exploa
tarea prin mecanizarea com
plexă a operațiilor de tăiere, 
încărcare și transport j extinde
rea susținerii metalice în ga
lerii si abataje în vederea re
ducerii la minimum a consumu
lui de material lemnos; folosirea 
cit mal completă a utilajelor de 
mare productivitate $1 extinde
rea exploatării lignitului prin 
cariere, avînd în vedere pro
ductivitatea ridicată și prețul 
de cost redus c® fce obțin prin 
această metodă.

Ce s-a realizat și care este 
eficiența economică la unele 
lucrări încadrate în obiectivele 
de mal sus î

Remarcăm mai Intlt faptul că 
pentru Încercarea diferitelor

metode de exploatare și a di
verselor utilaje și mașini s*au 
creat mine experimentale, în 
vederea obținerii parametrilor 
necesari dezvoltării la nivel co
respunzător a lucrărilor mi
niere.

Pentru mărirea vitezelor de 
avansare la lucrările miniere 
de deschidere și preqătire, s-au 
introdus mașini de încărcat și 
combine.

Rezultate deosebite Ia aceste 
lucrări s-au obținut cu combi
nele de Înaintare tip P K-3, cu 
care s-a realizat o viteză maxi
mă de 600 m pe Tună, în cazul 
susținerii provizorii, și 200 m 
pe lună la galeriile betonate. 
Rezultatele sînt printre cele 
mai bune din țară, obținîndu-se 
și indicatori tehnico-economici 
superiori. La 200 m săpare ș*i 
betonare pe lună producti
vitatea depășește cu 75 la 
sută pe cea realizată în medie 
în semestrul I al acestui an, cu 
120 la sută productivitatea ob
ținută în cazul executării ma
nuale a lucrărilor $i cu 36 la 
sută nivelul maxim realizat 
pînă în prezent Ia lucrări cu 
condiții asemănătoare.

Nivelul ridicat al productivi
tății muncii, realizat în cazul

folosirii combinelor de înainta
re, a dus la reducerea prețului 
de cost față de situația în care 
lucrările se executau nemeca
nizat. cu 36 la sută la lucrările 
miniere armate provizoriu, cu 
15 la sută la cele susținute de
finitiv cu armături metalice 
elastice și cu 12 la sută la lu
crările miniere armate cu zidă
rie continuă de bolțari.

La abatajele experimentale 
s-au introdus combine pentru 
tăiere și cadre pășitoare pen
tru mecanizarea susținerii. Deși 
încercările nu au ajuns în sta
diul final, totuși rezultatele ob
ținute sînt promițătoare : pre
țul de cost al tonei extrase din 
abatajele cu combina și cu sus
ținere metalică, față de cel din 
abatajele cu tăiere cu explozive 
și susținere în lemn a fost re
dus. în medie, cu 27 la sută.

Pentru reducerea consumului 
de material lemnos la susține
rea lucrărilor miniere se 
folosesc armăturile metalice 
pentru susținerea provizorie 
a lucrărilor miniere care 
se betonează, armături metali
ce pentru susținerea definitivă 
a lucrărilor de înaintare, arma
rea metalică a abatajelor.

Aplicarea acestor metode noi 
de lucru a avut ca efect redu
cerea în trimestrul II a consu
mului de lemn de mină față de 
cel normat cu 15,5 mc/1 000 t. la

(Continuare in pag. a 11-a)

Cu prilejul Zilei minerului, 
aîmbătă dupa-amiază au avut 
loc în țară adunări urmate de 
manifestări cultural-artiatice.

La București, numeroși lucra
tori dim Ministerul Minelor ți 
Energiei Electrice, din unitățile 
de construcții ți montaje ți din 
institutele de cercetări ți proiec
tări miniere «u ascultat cuvîntul 
ing. I. LăzSreacu, adjunct al mi
nistrului minelor ți energiei 
electrice.

La adunarea ținută la Petro
șeni au participat sute de mineri 
și membri ai familiilor lor. A 
luat cuvîntul Lazăr David, prim- 
fecretar al Comitetului orășenesc 
Petroșeni al P.M.R. în Valea 
Jiului au mai avut loc adunări 
Ia Lupeni, Petrila, Lonea, Ani- 
noaaa, Vulcan ți Uricani.

Minerii de la exploatările 
Anina ți Ponor au fost felicitați 
cu ocazia zilei lor de loan Glu- 
vacov, secretar al Comitetului re
gional Banat a] P.M.R., iar cei de 
la Ghelar și Teliuc, de Nicolae 
Humă, inginer-șef al exploatării 
Teliuc.

Asemenea adunări au mai avut 
Ioc ]a Filipeștii de Pădure, Cîm- 
pina, Șotinga, Ceptura din regiu
nea Ploiești, la întreprinderea 
minieră din Comănești, regiunea 
Bacău, ți în alte localități mi
niere din țară.

ln cadru] adunărilor au fost 
înmînate ordine ți medalii con
ferite cu ocazia Zilei minerului, 
muncitorilor, maiștrilor, tehni
cienilor, geologilor ți ingineri
lor din industria minieră, pen
tru merite deosebite în muncă.

(Agerpres) 
------•------

Construcții 
agrozootehnice

Paralel cu executarea lucră
rilor de sezon, unitățile agri
cole socialiste din regiunea 
Clui se ocuDă intens de ridi
carea construcțiilor agrozoo
tehnice

Pînă acum, colectiviștii și 
lucrătorii din gospodăriile a- 
gricole de stat din regiune au 
terminat 368 de obiective a- 
grozootehnice. iar alte aproape 
400 sînt într-un stadiu avan
sat de lucru.

(Agerpres)

Concursul
și festivalul

de muzică ușoară

'f.

La

PSOFIl
TÎMÂR MINER

Știu că e greu — dar aș vrea 
Brațele-mi mai tare s& cuprindă 
In adine pichamărul; și-asemenea 
Soarelui lămpașelor filtrat 
în cărbuni, ca-ntr-o oglindă, 
Virata mea să-și sune bronzul 
Anilor, în ritm bărbat;
Zilele să-ml fie zboruri 
Dintr-un strat pin* la alt strat.

Și cum rupe-atîtea straturi. 
Brațul meu devine matur 
Rodnic rîu care coboară 
De la umeri, fără-a se opri, 
Detonînd explozie solară 
In cărbuni, zmulgîndu-i din tării

Și e greu, e greu — dar știu : 
Strîns, pichamărul de-1 prind, 
Munca-n abataj te trece 
Prin mereu de foc oglinzi.
In adine pămîntul cîntă
Și se face miez de jar 
Cînd surpăm cărbunii lucii 
Și-i redăm luminii iar.

A. L ZAINESCU

ORDINE Șl MEDALII CONFERITE 
MINERILOR

Consiliului 
„Zilei mi- 

conferite 
în

Frin Decret al 
de Stat cu prilejul 
nenilui*. au fost 
pentru merite deosebite
muncă ordine Si medalii ale

Magazinul copiilor din Capitală a început vînzarea unilor-

melor școlare

Foto : AGERPRES

Linii tehnologice noi
întreprinderea de poduri 

din
La

metalice și prefabricate 
beton armat de Ia Pitești » 
fost dată în funcțiune o hală 
nouă cu două linii tehnologice 
pentru fabricarea de poduri 
metalice. Noile mașini și uti
laje, de înaltă productivitate, 
au creat posibilitatea reorgani
zării tehnologiei de fabricație

a podurilor asigurînd un non 
flux tehnologic. Prin intrarea 
în producție a noilor instalații 
productivitatea muncii în 
secția de poduri metalice creș
te cu 25 la sută, iar ciclul de 
fabricație a unui pod se reduce 
la jumătate.

(Agerpres)

Intre 25—30 august la Mamaia 
va avea loc, după cum s a mai 
anunțat, concursul și festivaiul de 
muzică ușoară romlnească organi
zate de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

In cadrul festivalului care va 
constitui o trecere în revistă a 
unor formații și soliști de muzică 
ușoara — vot fi prezentate cele 
16 lucrări selecționate recent din 
443 prezentate ia prima fază a con
cursului de creație care a prece
dat festivaiul.

Aceste clntece vor fi infer pre
tate in primii audiție în patru con
certe publice la care își vor da 
concursul unii din cei moi cuno- 
scufi soliști vocali și instrumen' 
tișli, precum și orchestrele de mu
zică ușoară ale Radioteleviziunii, 
,,Electrecorduluif< și Teatrului „C. 
Tănase". Concertele vor avea loc 
ln noul teatru de vară de la Ma
maia. Fiecare cînlec va fi inter
pretai de cîte doi soliști. Pe lingă 
lucrările de concurs, concertele 
vor cuprinde și alte piese de mu
zică ușoară romîrtească create ln 
ultimul timp. Publicul își va spune 
părerea despre lucrările prezen
tate în primă audiție. în fișele de 
anchetă ce se vor difuza ln acest 
scop.

Festivalul se va încheia cu un 
concert festiv cuprlnzînd lucrările 
premiate, precum și alte lucrări 
valoroase romîneșii. Vor ii de
cernate : Marele premiu al con
cursului de muzică ușoară,, acor
dat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Premial Uniunii 
Tineretului Muncitor, Premiul Uni
unii Compozitorilor, Premiul Uni
unii Scriitorilor, Premiul Comite
tului de Radiodlluziune si Televi
ziune si „Premiul litoralului", a- 
cordat de Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Con
stanta.

.A.

TELEGRAMA

Deschiderea Taberei internaționale de tineret

au

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN IZRAEL
Tel-Aviv 

Tovarășului SAMUIL MIKUNIS, 
Secretar general al Partidului 

Comunist din Izrael
Cu prilejul celei de-a 60-a 

aniversări a zilei de naștere, 
vă transmitem dv, militant de 
frunte al Partidului Comunist 
din Izrael, sincere felicitări și 
vă urăm, dragă tovarășe Mi- 
kunis. multă sănătate Si noi 
succese în activitatea dv în
chinată luntei pentru pace, 
democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL

PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROM1N

In fotografie': aspect de 
schimbul de păreri în legă
tură cu rolul organizațiilor 
de tineret în răspîndirea în 
rîndul tinerei generații a 
ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între 
popoare, care are loc în ca
drul Taberei internaționale 

de tineret 
Foto ; I. CUCU

Citiți in pagina a IV-a 
un reportaj în legătură 
cu deschiderea Taberei

Un tren marșrut cu fier vechi

R. P. Romîne. unui număr de 
702 muncitori, maiștri, tehni
cieni, geologi si Ingineri care 
lucrează în industria minieră.

(Agerpres)

inerii din orașul Ploiești au 
strîns și pînă acum fier vechi. 
La începutul acestei luni ei au 
hotărît însă ca. în întîmpina- 
rea zilei de 23 August, să or
ganizeze decada colectării fie
rului vechi. ]a sfîrșitul căreia

să poată raporta îndeplinirea unui angaja
ment deosebit : trimiterea unei garnituri cu 
50 vagoane către Hunedoara.

— Noi, s-au angajat tinerii de la Ate
lierele R.M.R., vom colecta și preda' 30 
tone fier vechi. Avem posibilități. Vom 
stringe fierul vechi gram cu gram, bucă
țică cu bucățică, tot ceea ce provine din 
mici deșeuri.

— Iar noi, ne angajăm să colectăm 25 
fene, au susținut angajamentul tinerii de 
pe șantierele I.S.C.M. Brazi.

— Și noi, tinerii ceferiști, vom strînge 
20 tone.

Și astfel, angajamentele tinerilor din 
fiecare întreprindere, uzină, șantier, tabără 
de curte pionierească s-au contopit într-o 
singură cifră : 900 de tone cit sînt nece-

sare pentru încărcarea unui tren de 50 de 
vagoane.

De la angajament s-a trecut la fapte. 
Toți tinerii au răspuns cu entuziasm ia 
această chemare a Comitetului orășenesc 
U.T.M.-Ploiești. In incinta uzinelor, curți
lor acestora, a rafinăriilor. întreprinderilor, 
instituțiilor 
peste 10 000 
parte zilnic 
ruluj vechi, 
bilanțul era
20—30 de tone. Camioanele I.C.M.-ului au 
avut serios de lucru. De la depozitele în
treprinderilor și pînă la rampele de încăr
care Ia gară s-au făcut numai curse pline, 
în ziua de 9 august vagoanele au început 
să fie încărcate. Nu au fost suficiente 50. 
Au mai încărcat 10. Operativitatea cu care 
munceau tinerii i-a contaminat și pe cefe
riști. De la cîntar pînă la formarea acestei 
garnituri. marșrut, cu toții au trebuit sa 
lucreze foarte operativ.

Și astfel, în ziua de 10 august, la orele 
11,00, garnitura era gata de drum. Cele 
două locomotive Diesel, chemate de la

sau prin cartierele orașului, 
de tineri si pionieri au luat 

la acțiuni de colectare a fîe- 
La sfîrșitul fiecărei acțiuni 
din ce în ce mai bun : 10—

Brașov, au preluat garnitura. La oțele 
11,35, cei doi mecanici de locomotive, co
muniștii Petre Beznea și Die Trușcă au pus 
în mișcare, sub privirile sutelor de tineri, 
trenul marșrut.

„Drum bun ! Și transmiteți oțelarilor hu- 
nedoreni — spuneau ei — că acesta este 
darul pe care noi îl trimitem în cinstea 
zilei de 23 August. Mai spuneți-le. tova
răși, că mîine le vom mai trimite încă 150 
de tone”.

Lozincile înscrise pe vagoane explică în 
qraiul lor succint entuziasmul cu care a 
muncit, în această acțiune, fiecare organi
zație U.T.M. „Darul nostru Hunedoarei — 
43 tone fier vechi. Atelierele R.M.R.", „Da
rul nostru pentru oțelarii hunedoreni — 32 
tone fier vechi. I.S.C.M.-Brazi”, „Taberele 
de curte pionierești din orașul Ploiești — 
59 tone fier vechi'’ etc.

...Trenul s-a pierdut în zare. Acum din 
nou la muncă patriotică băieți 1 — spune 
secretarul comitetului orășenesc U.T.M. 
Următorul tren marșrut va trebui să plece 
In ziua de 21 august.

I. TEOHARIDE

7i sine, dragostea 
pentru descendentul 
direct nu este o 
trăsătură exclusiv 
omenească. Tigroai- 
ca iți alintă proge
niturile cu i 
balena devine 
catastrofală 

i ce

infinite 
..e cu 

forlă 
puiul 

mortală

drăgălășenii, 
adevărat o 
deslănțuita abia după 
Unic a primit lovitura 
de harpon, cazul singular al oului 
de cuc părăsit în cuiburi străine 
subliniază, prin contrastul excep
ției, grija tuturor zburătoarelor 
pentru soarta prăsilei lor.

Omul, însă, dincolo de strîn- 
soarea legăturii biologice, prima
re, cu cel căruia i-a dat viață, 
mai cunoaște o uriașă gamă de 
nuanțe afective, mișcări sufle
tești inaccesibile celorlalte ființe. 
In copilul său, el învestește o 
comoară de idei și idealuri, struc- 
turîndu-le în- 
tr-un sistem, în
tr-o concepție 
de viață, într-o 
linie directoa
re, principială, 
de conduită. Fi
rește, el nu face 
aceasta singur, 
ci cu concursul 
permanent ți ca
lificat al educa
torilor, cu cola
borarea și supra
vegherea

dreptul să nădăjduiască ți tova
rășii Ioan P. împreună cu soția 
sa, Maria, din Fieni. După ce 
multă vreme au așteptat zadarnic 
ca din căsătoria lor să rezulte un 
copil, s-au hotărît să alunge cu 
orice pref pustiul din casă. Și 
astfel, în urma cu 15 ani au 
cules de pe drumuri un băiat, 
i-au cucerit încrederea și, înfiin- 
du-l, i-au dăruit tot ce posibili
tățile de care dispuneau le pu
teau îngădui. Plăcerile și chiar 
vanitățile tinereții nu i-au lipsit 
lui Nicu. Putea schimba cîteva 
costume, cu bicicleta trecea ca 
vîntul pe lingă cunoscuți, cînd 
era întrebat cît e ora desvelea 
bucuros de sub mîneca stingă un 
ceas arătos.

Totuși, nu aici în primul rină 
aparp. măsura iubirii părintești, 
nici în pachetele trimise băiatului 
pe cînd își satisfăcea stagiul mi-

FIUL CARF

CFRF SIMBRII!
nivel de dez
voltare a conștiinței urmașului 
său. Trebuie însă menționat că 
tot acest proces educativ ampli
fică și consolidează dragostea o- 
mului pentru puiul de om într-o 
măsură cel puțin egală cu efec
tul strădaniilor de ani îndelun
gați pentru satisfacerea nevoilor 
de hrană, locuință, îmbrăcămin
te ale copilului. Măsură cel pu
țin egală, spun, dar probabil mult 
mai însemnată .

Și încă ceva. Legătura de sîn- 
ge nu mai este, în cazul omului, 
unicul criteriu ji supremul mobil 
al dragostei părintești. Adoptați 
de oameni care le-au dat pentru 
totdeauna și numele, și inima for, 
și cărora — în afară de 
pe lume — le datorează 
totul, elfi nu sînt aceia 
simt prinși cu rădăcinile 
lor în familiile ce 
fișat ? De cele mai 
viață, sentimentele 
depășesc abstracta 
pentru binefăcător 
recomanda, odinioai 
literatură cam zaharoasă, ln via
ță, fără a socoti mereu, negusto
rește, cîte și cum s-au făcut pen
tru el, dragostea filială îi umple 
tînărului inima.- Și asta pentru 
tot restul vieții.

La această dragoste aveau tot

venirea 
absolut 
care se 
ființei 

îmbră-i-au
multe ori, în 
celui înfiat 
recunoștință 

pe care ne-o 
ira, o anumită

litar, și nici în alte aspecte de 
acest fel. Ci în linia principală 
de conduită pe care s-au străduit 
să i-o imprime. Părinții adoptivi 
nu și-au propus să întrețină un 
răsfățat. Dimpotrivă, dragostea 
lor se verifică în aceea că l-au 
învățat să trăiască de pe urma 
muncii. L-au îndrumat spre o 
meserie bună — strungăria — și 
au avut mulțumirea să-l vadă 
ajuns muncitor calificat.

Trebuie adăugat, pentru res
pectarea adevărului, că întreaga 
ținută șt comportare a tînărului 
era de natură sa îndreptățească 
nădejdile de viitor ale părinți
lor. Totul părea să confirme că ei 
cresc un sprijin puternic al bă- 
trîneților. Sau cel puțin așa li se 
pare acum, cînd privesc în urma, 
la perioada dinaintea dezamăgi
rii care avea să vină.

La vremea cuvenită, strunga
rul s-a căsătorit. Ar fi trebuit 
să fie un prilej de bucurie pen
tru toți ai săi. Ar fi trebuit, mai 
ales, ca modificarea stării 
civile să nu altereze cu 
sentimentele filiale. Dar 
avea, pe semne, o inimă

sale 
nimic 
Nicu 
prea

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a III-a)
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Maistrul Pițura printre răsadurile din grădină ...

cuptor de Maria, soția tovară
șului Alexandru, și gustînd 
firește din pahare mari cu vin 
scos din pivniță — neapărat 
de Ioana, că-i cea mai mica ?i 
mai sprintenă.

La asemenea ocazii Se vor
besc multe, se spun glume. în 
discuție mina revine pe pri
mul DltWt. Si e firesc : tind 
oamenii muncesc bine, te face 
plăcere să-și amintească de 
succese, să-și facă planuri de 
viitor. Saica, Frunză si Pti- 
mus aînt mineri de exploatare 
Si totdedtina tind apucă să 
scoată primele tone dintr-un 
nou abataj se gindcsc la cum
natul lor. .tAici a deschis nea 
Alexandru și a găsit o vină 
bogată'.

Si
tului de ultimul abataj 
chis. pițura Alexandru le 
punde:

— Acum luctfăm în alt
tor. Hei, ce vină de cărbune 
am aătit acolo ! Dați-i zor să 
terminați, să veniți cu combi
nele si aici.

Tovarășul Pițura e de 23 de 
ani la Filipeștii de Pădure. 
Uneori își aduce aminte de 
vremurile apuse.

— Voi sinteți mai tineri, nu

dacă-i amintesc cumna- 
des- 
răs-

sec-

■ a cotitura s^sclei 
ce iese din Fili- 
peștii de Pădure, 
în dreapta, se ti
flă o casă nouă. In 
ea locuiește fami
lia minerului A-

lexandru Pițura. In ziua aceea 
erau toți acasă. Tovarășul pi
țura, maistru principal la in
vestiții — adică la deschide
rea de noi galerii — avea ceva 
de lucru în grădina de legu
me. E o pasiune a lui mate
rializată cu migală în răsaduri 
cu roșii, cu ardei verde șt var
ză. în grădina din fața ca
sei are flori de tot felul. Ce
lălalt miner al familiei este 
ginerele: inginerul Petre Ju
bleanu. Acesta găsise o carte 
nouă despre tehnica abatajelor 
camera. Familia numără aphî 
două soții — mami și fiică —

ca 
se 
ce

gaz nou mâncarea pentru 
seară,

— Aveți o familie nume
roasă, tovarășe Pițura.

A rîs.
— Am surori și cumnații 

mei sînt tot mineri aici Ia Fi- 
lipești. Cind ne adunăm toți,

cerit drapelul de evidențiat în 
întrecerea socialista. Alt mo
tiv. în legătură cu discutarea 
căruia Marcela, soția lui. încă 
mai roșește ; e proaspăta lor 
căsătorie. Jubleanu e din Nuc- 
șoara-Argeș, și a făcut fa
cultatea la Petroșenî. în 1961, 
tind a venit ca proaspăt ingi
ner la mina din Filipești, s-a 
gîndit ca în timpul liber să-și 
reia preocupările avute la e- 
chipa artistică a facultății. Si 
așa a ajuns la căminul cultu
ral în echipa de teatru. A în- 
tîlnit-o acolo pe Marcela Pi- 
țura si tind amîndoi au primit 
rolurile principale din piesa: 
-,O să fie nuntă mare", Jublea
nu s-a minunat'în aînd. de ui
mitoarea coincidență. Anul a~ 
cesta în iunie, cei doi au 
transpus în viața lor rolurile 
din piesă.

Marcela, care lucrează si ea 
tot la mină, e foarte fericită 
alături de soț, dar acest lucru 
n-o împiedică să-i spună cu 
seriozitate :

— Tu trebuie să mă ajuți 
să-mi termin liceul. Si poate 
chiar facultatea. Noi sintem 
minări de tata, dar si el să se 
laude cu noi.

• Din rondurile din față, proas
păt udate, regina nopții le tri
mite un suav salut. E plăcut...

— Si alta lucruri nu se mai 
tntîmplă ? — a întrebat repor
terul.

— Sigur că se Intîmplă — a 
răspuns tovarășul Pițura. Am 
doar atîted griji.

— Griji, care griji ?
— Sînt destule. Uite: avem 

casă nouă, dar ne trebuie si o 
baie. Cînd am făcut casa, nu 
prea m-am gîndit si la asta. 
Ne mai trebuie si un televi
zor. Si, apoi, sînt copiii... De 
Petre și Marcela nu mă doare 
capul. își fac acum gospodă
ria lor : el cîștiga bine, ? bă
iat serios. Dar ceilalți ? Mijlo
cia, Rodica, are 17 ani: e la 
liceu într-a X-a. Vrea să se 
facă profesoară. O să reu
șească ? De. mi se nare că tre
buie să
matematică. Pe cealaltă 
mică. Ioana, o răsfață 
dau si ne ea la liceu, 
rămîne tocmai 
că doar are de 
exemplu.

A mai 
aindul.

— Uite 
grijă. De
gada artistică de agitație pre
gătește un spectacol ne care 
să-l dea în fața întregului co
lectiv de la mind. Fata va ciu
ta vreo cinci-șase melodii. S-a 
pregătit ea și cintă frumos. La 
spectacol, eu o să stau mai în 
față, să-i fac curaj, dar mă 
tot aîndesc: n-o să se intimi
deze tocmai la o astfel de ser
bare ?

A tăcut din nou si pe față 
i se vedea clar un zîmbet. 
Zîmbea acestor griji...

învețe mai mult la 
mai 

toți. O 
Si n-o 
căruță.
să te

ea de 
la cine

1
tăcut frămîntîndu-și

Marcela am osi cu
Ziua minerului, bri-

două fețe de școală: Rodi
și Ioana. Acestea din urmă 
jucau prin curte, în timp 

soțiile pregăteau la un ara-

ACASĂ LA MINERUL
ALEXANDRU PIȚURA

atunci să vezi familie de mi
ner. Si ne adunăm det efl, de, 
eu sînt la răscrucea drumuri
lor.

Vi-i vuieți închipui• vorbă
reți si veseli ca toți minerii 
de aici, așezați la masă. în 
curte la umbră, mtncînd din 
bucatele austoase rumenite in

BILANȚ RODNIC
în primele 7 luni 

din acest an, minerii 
aparținînd Trustului 
minier „Ardealul” au 
dat peste plan 10 800 
tone lignit, 4 100 tone 
cărbune brun, 1 000 
tone calcar, 6 100 
tone nisip bituminoS, 
54 tone bitumen ți 3o 
tone uleiuri polare. 
De asemenea, s-a 
marcat o creștere a 
productivității muncii 
cu 1 Ia sută față de 
plan și cu 5,7 la sută 
față de aceeași pe
rioadă a anului tre
cut.

Minerii din regiu
nea Crișana an acor-

dat o atenție deose
bită îndeplinirii sar
cinii trasate indu
striei 
către 
III-lea al 
cu privire la 
cerea 
specifh 
de mina. Ca urmare 
a măsurilor luate pri
vind extinderea aba
tajelor frontale care 
permit Ia susțineri 
folosirea pe scară
largă a înlocuitorilor 
lemnului de mină
(holțari din beton e> 
elemente metalice 
precum ți stîlpi hi
draulici) s-a reușit ca

traaate 
cărbunelui de 
Congresul al 

partidului 
redu- 

conaumului 
la lemnul

în acest an aa «o re
ducă consumul speci
fic de la 44,4 m c 
lemn de mină pe mia 
de tone de cărbune 
extrai în I960 Ia 31 
mc, econominindu-se o 
cantitate de lemn de 
mină care poate ser
vi la extragerea a 
încă 32 000 tone căr
bune. Ca urmare a 
eforturilor depuse de 
minerii regiunii, s-au 
realizat economii su
plimentare în aceste 
7 luni în valoare de 
3 700 000 lei

D. GlȚA
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Vedere din Însorita Mangalie

A
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la Tîrgti MureșIncunabulele de
ftlți- Combina, mașina de în
cărcat, benzile transportoare, 
iigur că nu existau. Dar nu 
existau nici cele mai elemen
tare condiții de muncă, de 
securitate. In mină erau, șu
voaie mari de apă, mureau 
oameni înecați, cărbunele se 
scotea anevoie, trăgînd la lo
pată si Impingînd la vagonet...

In anii noștri, minerul Pițura 
$i-a găsit împlinirea meseriei. 
Descoperindu-i bogata expe
riență. conducerea minei i-a 
încredințat sarcini de răspun
dere pe care le-a dus cu bine 
la capăt, ajungînd maistru 
principal. Si pretutindeni un
de el a deschis galerii, minerii 
au reușit să trimită la supra
față sute și sute de tone de 
cărbune peste plan. Si ca pre
tutindeni, și aici, fruntașii sînt 
cinstiți așa cum Se cuvine: 
minerul Pițura Alexandru are 
Medalia Muncii și Ordinul 
Muncii.

...La masa din curte, un pa
har de vin este închinat fi
rește si în cinstea celui mai 
tinăr membru al familiei. Pe- 
trică, inginerul. Pe ultimul tri
mestru, sectorul nord Palan
ga, unde lucrează si el, a cu-

Alteori. în familia mineru
lui Pitura serile sînt mai li
niștite. Petre pune radioul în 
fereastră si. pe scaune, pe 
treptele casei, toți ceilalți as
culta sau vorbesc în șoaptă. VICTOR CONSTANTINESCU
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/printre comorile care i-au dus faima pe toa
te meridianele globului, celebra Bibliotecă 
„Telelei" din Tg. Mureș cuprinde fi 60 do 

incunabule (cărți tipărite, pină la anul 1500 deci 
după primii ani de la invenfia tiparului) de. o 
valoare cu totul excepțională, datorită vechimii, 
rarității lor, cît și frumuseții execuției.

Incunabulele din Tg. Mureș oglindesc, multi
lateral începuturile artei tiparului, astfel incit 
cu ajutorul lor poate fi urmărită măiestria cu 
totul remarcabilă a primilor artiști tipografi.

Cea mai veche carte din biblioteca din Tg. 
Mureș este opera renumitului savant umanist de 
la curtea regelui Matei Corvin, Galeotto „De Ho- 
mine“ apărută la Bologna în 1476.

între incunabulele din Tg. Mureș, un loc apar
te îl ocupă operele clasicilor greci și latini. 
Printre ele se impun celebrele „Convorbiri" ale 
lui Cicero tipărite în 1482 la Veneția, cu iniția
le. frumos ornamentate în roșu și albastru, cu 
ghirlande de-a lungul pagiitci, cu o paginație 
elegantă. Alături de scrierea lui Cicero găsim o 
carte tipărită la Veneția în 1491 citprinxînd 
„Historia naturalii" a lui Caius Plinius, „Epis

1
tolac Heroides** a lui P. Ovidius Naso, ,.De ora- 
lore“ a lui Cicero tipărită la Penetra în 149o, 
precum ți multe opere ale unora dintre autorii 
Renașterii din Italia.

Printre incunabulele de la Tg. Mures, mențio
nate în întreaga lume ca rarități excepționale, 
amintim „Fascicolul timpurilor" (cu multe xilo
gravuri) a lui R. Verpnerus tipărit la Colonia în 
1479, și „Instituliones" a lui Justinian tipărit 
intr-o splendidă prezentare tipografică în 1493 
la Veneția.

Ultima dintre ele este socotită una dintre cele 
mai frumoase dintre cărțile bibliotecii. Ea este 
tipărită pe o hîrtie fină, albă, în două culori 
(roșu și negru). Caracterele gotice șint de două 
mărimi, gravate cu a precizie minuțioasă. Pagi
nația variază in mod estetic de la o filă la alta. 
Alături de cărțile amintite în Biblioteca nTeleki'\ 

puteți găsi, in sălile dc curînd rearnenațate pen
tru vizitarea publicului sute de mii de cărți de 
uriașă valoare pe care le-ar puica rivni cele mai 
mari biblioteci ale lumii.

Stepa Flămîndă devine roditoare
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TR. POTERAȘ

în Stepa Flămîndă (vastul teritoriu de pe malurile Sîr-Da- 
riei) a fost construit un canal de 50 de kilometri.

Cu ajutorul unor stații de pompare, apa din Sîr-Daria este 
ridicată la o înălțime de 200 de m și îndreptată pe ogoare 
prin conducte acoperite.

în partea de swd a Stepei Flămînde (Tadjikistan^ ia naștere 
o mare regiune agrară în care se prevede o producție de- 
80 000 tone de bumbac, fructe și struguri. In această regiune 
au și fost valorificate cu ajutorul irigației 8 000 hectare.

I 
I 
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statuile tar
In fața datoriei de 

a salva vieți omenești, 
numai cei cil inimă de 
piatră, ca statuile, nu
mai ei slnt inerți nu
mai ei tac. Despre a- 
ceasta ne vorbește fil
mul produs de studioul 
„A. P. Dovjenko" din 
Kiev — „Numai • . 
tuile tac".

Filmul urmărește în- 
tr-o acțiune cu situații 
dramatice sublinierea 
unei idei generoase — 
aceea că oamenii cin
stiți trebuie să se 
unească pentru a înM-

rien oroan/e 
pot fi dezlănțuite 
un pumn de aiaceriști.

Evoluția unor perso
naje Ui sădește mere-

«rea In 
mană. In 
oamenilor 
impunerii
ințe nobile.

rațiunea u- 
solidaritalea 

in 
unor

scopul 
năzu-

s.si inginerul Jubleanu la masa de lucru
(Fotografiile autorului)

La baza realizărilor noastre 
aplicarea tehnicii ioaintaîe

(Urmare din vag. 11 vite-

I 
I

SALUTA D>£ AJUTOR.

bărbat"

Un menal tinăr, abia 
Înfiripai, dar plin de 
frămlntări, Motivele : 
ea geloasă, el lipsit 
de încredere In capa
citatea și Dosibilltatea

ei de a practica o me
serie.

Aceasta — gelozia 
șl atitudinea nefustă 
iajS de femeie — lor- 
meazS obiectul aiacu-

lui. cu ajutorul satirei, 
dl comediei germane 
„Luna de miere fără 
bărbat".

Filmul creează sifua- 
ții neașteptate și pli
ne de hai care ridi
culizează concepțiile 
celor doi parteneri sl 
se Bilrșește prin re- 
nunjarea la ele.

Regia filmului este 
de Dr. Hei-

Plinite 
principali 

ctmos-

aemnalfl 
mul Spiess. 
interpreții 
slnt și actori 
cuțl publicului nostru, 
ca ~ _
care a jucat In tihne
le „Marfă pentru Ca- 
falonia*' 
meie" și „Urme 
noapte”.

Eva-Maria Hagen

„Cel mai mare spectacol
Piezentlnd aspecte 

din numerele cele mai 
spectaculoase ale unui 
renumit circ din 
S.U.A., filmul pro
ducție a studiourilor 
americane — dezvă
luie viața artiștilor de 
circ. Fragmentele de 
spectacole 
numere de 
de zburători 
tidigitațle, 
dresură dc 
cai, maimuțe, 
clovnerie etc. 
chiplnd povești clasi
ce și povestirile iui 
Walt Disney.

Altfel, subiectul este 
modest • acrobata zbu
rătoare, talentata si 
frumoasa Holly. 11 iu
bește pe distinsul si 
în aparență nesepli- 
mentalul director. 
Brad pînă cînd inter 

, vine ușura ticul Sebas 
tran. vedeta zburăto
rilor. punind slăpînire 
pe sentimentele acro
batei. Final 
clarifică, 
totul.

Filmul
Cecile 3. de Miile ofe

prezintă 
acrobație 
de pres- 

longlerie, 
elefanți, 

foci, 
întru-

'lui filmului 
bineînțeles.

regizorului

Iucrările m'niere de producție i 
cu 43,8 mc/1 milion de lei la 
lucrările fniniere de investiții și 
cu 4,6 mc/1 000 t. la abataje.

Pentru reducerea în continua
re a consumului de cherestea 
s-a început înlocuirea acesteia 
prin dale de beton armat pen
tru podirea galeriilor, bandaje 
metalice la abatajele frontale 
și cofraje metalice la galeriile 
zidite.

S-au inițiat importante mă
suri tehnico-organizatorice pen
tru o mai bună folosire a ma
șinilor și utilajelor. In trimestrul 
II. Ia mașinile de încărcat, in
dicele de utilizare a fost depă
șit cu 33,3 la sută, iar la combi
nele de înaintare, indicele a 
fost realizat în proporție de 
188,1 la sută (cu 79,9 la sută 
superior ceLui obținut în trim. 
I). Ca rezultat al folosirii com
binelor și mașinilor de încărcat, 
și al preocupării în soluționarea 
susținerii cu zidărie continuă în 
ritm corespunzător săpării, s-a

reușit ca în trimestrul II. 
za medie la executarea lucră
rilor miniere să depășească cu 
40 Ia sută realizările medii ale 
anului 1962 și cu 47 la sută pe 
cele din 1961.

Problemele de mecanizare a 
lucrărilor miniere sînt com
plexe $i rezolvarea lor este 
condiționată de asigurarea unei 
asistente și îndrumări tehnice 
la nivel corespunzător, de co
laborarea tuturor unităților, 
schimbul de experiență fiind de 
un real folos.

Ca să realizăm acest dezide
rat, un ajutor prețios Fam pri
mit din partea minerilor evi- 
dențiați în întrecerea socialistă, 
care au demonstrat în fața co
lectivelor din care fac parte 
cum își organizează mai bine 
locul de muncă în vederea a- 
plicării cu succes a metodelor 
avansate de lucru. Paralel ch 
această acțiune pentru experi
mentarea și introducerea în 
producție a metodelor de lucru 
amintite mai sus, a trebuit 
dezvoltată pasiunea pentru teh-

I
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realizat prin I 
netode înce- I

I

nica nouă, a fost necesar să se 
ridice nivelul cunoștințelor pro
fesionale ale tuturor lucrători
lor.

Acest lucru s-a i 
cele mai diverse metode — 
pind de la cursurile de ridicare 
a calificării și pînă la audierea 
a diverse conferințe tehnico- 
știlnțifice de specialitate, 
sprijin efectiv l-am primit 
partea organizațiilor U. T. M. 
care au mobilizat tineretul la 
toate formele de îi 
existente și au contribuit 
creț la organizarea unei largi _ 
acțiuni de răspîndire a cărții I 
tehnice in rîndul tinerilor mi- | 
neri.

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, mineri, din exploată
rile regiunii noastre își vor a- 
duce și pe mal departe contri
buția. alături de toți minerii 
tării, la sporirea producției de 
cărbune, la răspîndirea expe
rienței avansate și creșterea 
unor noi generații de mineri 
care să înfăptuiască sarcinile 
trasate de partid.

Un 
din I

uieiciin ia a 
învățămînt 1 
Tibuit con- |

i

II

Sumai o :*■ta

De ne calele șantierului na
val din Batumi s-a lansat o 
nouă „navă medicală". Aceasta 
este primul model de șalupă 
de salvare din material plastic 
armat cu sticlă, destinată pen
tru mările șl cursurile de apă 
interioare din Uniunea Sovie
tică.

Șalupa, construită la coman
da filialei din Leningrad a A- 
sociației voluntare pentru spri
jinirea armatei, aviației și 
flotei, este echipată cu toate 
cele necesare pentru acorda
rea asistenței medicale la fața 
locului persoanelor

tate' cu mijloace tehnice 
pentru efectuarea lucrărilor 
subacvatice $i pentru acorda
rea de ajutor înecaților.

Noua navă de salvare este 
ușor de manevrat, se depla
sează cu mare viteză si poate 
fi folosită chiar în 
furtuni de 5

nai bint

grade

mai

acciden-

cursul unei 
Beaufort.

liniu...

Leopold LorenziCetățeanul
din Riva di Garda este foarte 
mîndru. La vîrsta de 81 de 
ani i-au crescut. în sf teșit, 
două măsele de minte.

De la
întreprinderea 

„Meopta” din R. S. 
Cehoslovacă a rea
lizat un aparat fo
losit la analiza com
poziției sîngelui. A-

■ paratn] determină 
I cu precizie cantita-

50 la 5
tes de hemoglohina, 
numărul globulelor 
albe, cantitatea de 
alhumină etc.

O mașină specia
lă de calcul face în 
mod automat opera
țiile de numărare

minute
indicînd rezultatul 
analizei direct pe 
scala aparatului. în 
comparație cu apa
ratele existente, 
noul aparat reduce 
durata analizelor de 
la 50 la 5 minute.

Pe la „Șapte Scări" din piatra 
Mare, canicula nu trece

I I

lamour.
Slewart. Charlton He
ston si alții.

rd spec taiorului sur 
priza Intîlnhii cu ac
tori cunoscufi : Doro-

eehiul Tomis — 
cetatea cu tradiții 
milenare — a de
venit pentru pri
ma dată în anii 
puterii populare 
centru universitar. 

In 1961 s-a creat aci Institutul 
pedagogic de trei ani. Spre a 
cunoaște condițiile de studiu 
și viață ale studenților săi și 
realizările institutului în pre
gătirea cadrelor didactice ne
cesare dezvoltării regiunii, 
ne-am adresat tovarășului pro
rector, lector Vladimir Robu.

— Ce ne puteți spune despre 
Institutul dumneavoastră ?

— Ca și celelalte institute 
pedagogice de trei ani, care în 
ultimii ani au dobîndit o pu
ternică dezvoltare în multe din 
centrele universitare ale țării, 
institutul nostru este chemat 
să răspundă cererii mereu 
crescînde de cadre didactice 
impuse de dezvoltarea învăță
mântului.

Urmărind acest obiectiv, ac
tivitatea institutului nostru 
este orientată, înainte de toa
te, spre asigurarea unei pre
gătiri cît mai temeinice a vii
toarelor cadre didactice. Asi
gurarea nivelului corespunisa-

tor al cursurilor, activităților 
de laborator, stagiul de practi
că, îndrumarea studiului indi
vidual al studenților, dezvol
tarea noii lor atitudini față de 
muncă, a pasiunii pentru știin
ța, a dragostei pentru profesie 
— se înmănunchează strîns. 
Pentru buna desfășurare a 
procesului de învățămînt, deși 
tinăr, institutul nostru dispune

tim faptul că, prin grija ma
nifestată de statul nostru, in
stitutul a putut face, în puținii 
săi ani de existență, investiții 
importante pentru amenajarea 
și dotarea laboratoarelor. Din
tre cele 14 existente se pot re
marca prin aparatura lor mo
dernă secțiile de electricitate 
și electronică, laboratoarele de 
mecanică și agrofitotehnie.

In laboratorul de agrofito
tehnie avem o colecție de ce
reale cultivate de stațiunea ex
perimentală Dobrogea, iar în 
cel de geologie o colecție com
pletă a , golurilor din R.P.R. ; 
foarte utile sînt și colecțiile de 
pești din Marea Neagră si pă

șoară și cercurile de Inițiere 
în activitatea științifică din 
institut. Tot în legătură cu as
pectele activității de studiu aș 
vrea să accentuez asupra pre
ocupării noastre pentru o 
strînsă legătură a cunoștințe
lor teoretice cu practica ; pe 
lingă practica, pedagogică cu- 
prinzînd etapele de inițiere, a 
lecțiilor de probă, a lecțiilor 
finale (în semestrul IV) și cu 
întreruperea cursurilor pe 
două săptămîni (în semestrul 
VI). organizăm si practica în 
producție după specialitate, la 
stațiuni experimentale, uzine 
și șantiere navale, unități agri
cole socialiste. La aceasta se

Dacă la toate acestea vom 
mai adăuga cifra de 13 000 000 
lei investiții. în numai doi ani 
pentru amenajarea și dezvol
tarea institutului, vom avea o 
imagine a grijii partidului și 
statului pentru institutul con- 
stănțean.

— Vă rugăm să ne prezen
tați pe scurt activitatea edu
cativă ce se desfășoară în in
stitut.

— In munca educativă din 
institut, rectoratul, împreună 
cu organizația U.T.M. și asocia
ția studenților, pun un accent 
deosebit ne activitățile orga
nizate de studenti. Iată doar 
cîteva exemple. Membrii cena-mim pedmogic im ixtv

de toate condițiile ce sînt ne
cesare studenților. Cei 370 stu- 
denți ai institutului, reparti
zați în număr aproape egal în 
cele patru facultăți : matema
tică. fizică — chimie, științele 
naturii si filologie sînt îndru
mați de mai mult de 60 cadre 
didactice. Clădirea i«* ;titufului 
dispune de o aulă pentru 500 
studenți, de 8 săli de cursuri 
și numeroase altele de semi- 
narii, o bibliotecă cu 28 000 de 
volume și o sală de lectură cu 
60 locuri afară de cele patru 
săli de lectură de la cămin. In 
mod deosebit trebuie să amin-

Convorbire cu tov. lector Vladimir Robu, 
prorector al Institutului pedagogic 

de trei ani-Constanfa

sări din Delta Dunării — cele 
mai multe realizate de specia
liștii laboratorului de zoologie, 
precum și colecția de plante 
din regiunea noastră din labo
ratorul de botanică. In anul 
viitor se vor crea 6 noi labo
ratoare.

O activitate rodnică desfă-

adaugă excursiile de studii, 
cum au fost cele organizate m 
Delta Dunării, la Babadag sau 
Agigea. Rezultatele tuturor a- 
cestor străduințe ale cadrelor 
didactice și studenților se con
cretizează în cele ale exame
nelor care au fost în general 
satisfăcătoare.

clului literar din institut, care 
desfășoară o fructuoasă activi
tate, publică producțiile lor în 
ziare și reviste de specialitate, 
în institut activează mai mul
te formații artistice. Brigada 
artistică a prezentat diferite 
programe, avem o echipă de 
dansuri ; formația de teatru â 
prezentat în institut, în oraș 
și la sate spectacole cu piesa 
„Sălbaticii** de S. Mihalkov, 
„Cu balconul pe Dunăre** și 
„Sala de așteptare" de V. Bîr- 
lădeanu. în institut se țin cu 
regularitate conferințe cu 
teme politico-științifice. Stu-

denții au vizionat diferite fil
me și spectacole în comun.

S-au organizat minunate ex
cursii pentru a face cunoscu
te studenților realizările uni
tăților socialiste din regiunea 
Dobrogea printre care la 
l.M.U. Medgidia, G.A.C. Coma- 
na și în Deltă.

— Ce ne puteți spune despre 
condițiile de viață de care se 
bucură studenții institutului 
dumneavoastră ?

— 330 locuri într-un cămin 
nou și confortabil, 300 locuri 
la cantină, o sală de club, un 
complex sportiv, mai mult de 
200 bursieri, circa 250 studenți 
care beneficiază anual de o- 
dlhnă și tratament sau parti
cipă la excursii — iată cîteva 
date edificatoare.

O mîndrie a studenților in
stitutului nostru o constituie 
noul cămin.

Tot în cămin se află cîte o 
sală de lectură mare și lumi
noasă la fiecare nivel, infir
merie, precum și sala de du
șuri, spălătorul etc.

Dună cum vedeți institutul 
nostru oferă studenților sâi 
condiții optime de învățătură 
și viața. Toate Ie vor sta' la 
dispoziție proaspeților .absol
venți ai școlilor medii care-și 
vor începe aici, de la toamnă, 
pregătirea în frumoasa și no
bila meserie de profesor.

M. FLORIAN

f
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rersp&ctiva bazei 
noaste furajere

n gospodăria noastră colectivă a sporit an de an nu
mărul vacilor de lapte, al porcilor ți al păsărilor pentr- 
carne. Paralel cu dezvoltarea numerică, au cre.ictif s 
producțiile de lapte ji carne. Unul din principala tar
tori care au dus la obținerea acestor rezultate a fost 
asigurarea unei baze furajere abundente fi da bunâ <-z- 
litate, care să ne permită Itrinirea corespunzătoare a

animalelor în tot timpul anului.
Gospodăria noastră colectivă fiind situată în zona de stepa, ce 

arșițe și vînturi secetoase spre sfirșitul verii, preocuparea de bază a 
consiliului de conducere în ceea ce privește baza furajară, a fest 
găsirea unor soluții economice și practice pentru asigurarea usstrs- 
țurilor verzi. Finețe nu avem, islazuri la fel. Bazei furajera i >-o re
partizat o suprafață de teren de 350 de hectare. La Începu: x
n-a fost folosită judicios. Invățînd insă din experiența altor uu.:*:’. 
fruntașe, anul acesta am amplasat într-o proporție mult mai • ofe 
culturile, astfel incit la 20 aprilie vacile au putut fi scaasa pa pă
șune. Pe cele 17 de hectare cultivate din toamnă eu secară o_ t 
hrană din abundență. N-am lăsat însă întreaga supra dîntr 
la... discreția lor. Terenul a fost parcelat, in furteția de t
care a fost însămînțata secara. Vacile pășteau dimineața. •- ;
erau aduse la grajd. După-amiază îți primeau la ir^lc tr d
secara cosită. Pe măsură ce se consuma masa rerde '■ p- -- 
parcele, în urma vacilor pășteau oile. Iar cînd fi acestea sn rai- 
sumat totul, am intrat cu tractorul în brazdă și am srrr.-zat porumb 
furajer în amestec cu floarea-soarelui fi mazăre. La J-v mm »oz 
au început să primească la iesle lucernă. Avem 135 de fc-usrc rn 
Zucerna mai veche și 60 de hectare semănată in acest ■•. De la 
5 iunie am scos din nou vacile la pășune, de data •- « • pa calc 
15 hectare cu iarbă de Sudan ți opt hectare cn barmg semănat in 
toamnă. De la 5 iulie animalele au început sa cauxae (tot pe par
cele rînduite în funcție de perioada vegetației i amesie~l de paramb. 
floarea-soarelui și mazăre, însămînțate, în a doua ou!'.ari, dapă se
cară. Și, mai departe, de la 25 iulie, am administrat <*■* • .a* lu
cerna din coasa a doua. In aceste zile animalele tint scoc-' 
pe suprafețele de pe care se recoltează porumba! siloz, la plus, tc 
oilor li se dau la iesle cite 10 kg de dotted torafi (am sexaă^ 
prin porumbul pentru boabe 500 de hectare cu dorici/. De la 
august încolo, 15—20 de zile vacile ror pășuna iorbă dr Sad'an 
aămînțată în miriștea borceagului ji a orzului. In continuare ■ -
administra animalelor dovleci și pepeni furajeri, sfeclă furajeri. !_- 
cernă din coasa a patra, incit pînă la 20 octombrie m nu ne oi • :» 
do nici uu gram dc furaj destinat perioadei de iarnă.

După un calcul, rezultă că de pe fiecare hectar destinat b-
lui verde, noi am obținut în acest an in medie 30 000—32 01» o*. I 
de masă verde. Ori, pe o pășune de. prin părțile noastre na psi- ob- 
ține Aecît maximum 2 000—3 000 de Jeg. Această furajare .
ți consistentă s-a făcut simțită din plin în pradneți. a 
Pină la 1 august noi am obținut cite 1 550 de litri de lapte ■ • 
de vacă furajată și sperăm că vom de piti cei 2 200 de luri 
cați pe tot anul. S-au Înregistrat sporuri de greutate fe timeren! 
taurin pentru came, la porcii puți la îngrășat, ia pau de adiat

Sînt rezultate bune. La obținerea lor o coittriboț-c impartaată « 
adus-o ?i organizația de bază l'.T.M. din gospodărie, rs--. b 
cînd din vreme și bine prevederile planului de pr&tacț'r, ■ a
serie de acțiuni valoroase, aprobate de organizația de partid ți de 
consiliul de conducere, lată citera exemple. Lra aer^ie «4 ares
teze lucrările de amenajare a terenului in vederea irigării a X de 
hectare de lucernă. Se cereau brațe de ți opcTamitate Orga
nizația de bază U.T.VL a mobilizat, citera zile fe riad, peste 159 de 
tineri care au ajutat efectiv la excararca • 1 500 m c de păntie.i *i 
la amenajarea canalelor. O însemnată parte din aceste lucrări tinerii, 
alături de alți colectiviști, le-au făcut prin munci patriotică. Apoi 
prin rotație, toți tinerii îngrijitori de animale împreună eu alți rrea 
40 dc Ulcmișli și cu conductorii de atelaje au colectat, transportai 
ți împrăștiat pe IttcernierS importante cantități de must de grajd, 
fapt care a contribuit Ia creșterea producției la hectar est aproxima
tiv 3 000 de kg de lucernă. Acum, la insilozarea paruotbalni. pe 
baza necesarului de forțe stabilit. organizația l TAI. a 
peste 100 dc tineri care, repartizați in patturtle de lucru ce na-revă 
cea mai marc operativitate (Ia recoltat, transportat ți tocai/ cv**fi- 
bitie la asigurarea unei riteze zilnice de lucra sporite.

In această toamnă tom semăna cit secară 100 de hectare astfel că 
în primăvara viitoare vom area de timpuria nutrețuri cerzi ia can
tități mari, și ne vom asigura fi o suprafață destul de mare pentru 
insamînțarea din timp. înlr-o perioadă mai bogată în precipitații 
a culturilor furajere duble. Vo/n extinde irigarea lucernei (anul 
acesta pe 30 hectare de lucernă irigată toni lua 5—6 coase) ; vom 
extinde culturii? intercalate pină la 1 000 de hectare, iar cele duble 
ptnă la 600—800 de hectare. Vom folosi și o altă experien(ă..prp- 
prie. E vorba de cultivarea sfeclei de zahăr pentru furaj prin po
rumbul pentru siloz. Anul acesta am semănat sfecla la distanță de un 
metru pe rînd. După aceea am însămînțat porumbul • -i mațins 
2 SPC 2 la distanță de 50 cm. intre sfecli. Rezultatul: 16 iz | 
porumb siloz la hectar, plus aproximativ 12 009—11 kg I]
de zahăr pentru furaj- Așadar scopul nostru este ca de pe ardea.• 
suprafețe să obținem o abundență de furaje pentru un număr cit mai 
mare de animale cu producții sporite.

fPORT MORT
1

MIHAI CHIȚESCU
tehnician agronom la G.A.C. Vasilați, raionul Oltenița

FIUL CARE CERE
(Urmare din pag. l-a)

ppnîru soțiestrimtă : dragostea 
n-a avut loc alături de cea pen
tru părinți. Și a împins-o afară.

Ațițat de un naș intrigant și 
rău sfetnic, tinărul începu să 
înăsprească de la o zi la alta ra
porturile cu bătrînii, cu care con
tinua să trăiască sub același aco
periș deși, firește, în încăperi 
diferite. Pentru început, încetă 
să le vorbească. Trecea și el, și 
nevasta-sa, Ița. pc lîngă aceia 
care-l crescuseră, fără un „bună- 
dimineața” sau „bunS-seara". 
Față de lovitura aceasta, năuci
toare pentru ei. următoarele, 
deși sporind mereu în gravitate, 
nu mai părură de necrezut.

După o vreme, n-n mai tăcut. 
A căutat cearta cu luminarea. A 
țipat, a înjurat, a izbit cu cuvin
tele. Treapta a doua.

Următoarea a fost ficanarea. 
Fiul și nora urmăreau să facă 
imposibil traiul pensionarului și 
soției acestuia în propria lor 
casă. Drept care. în spațiile de 
folosință comună, le placau tre
cerea cu diferite obiecte. La pro
testele firești, loviturile orale de 
mai înainte începură să se trans
forme în lovituri fizice, in spe-

cial mama ari nd de suferit. Bru- 
talizărîle — treapta ■ treia.

lnsfirțit, presiunea se accentua 
și mai mult ci nd .Meu părăsi 
casa, amenințindu-și părinții cu 
judecata. In ce fel? Feți între
ba. Făcindu-și publică strania 
pretenție de a primi din partea 
lor limbric pentru cei 15 ani de 
cînd atttsese loc înfierea !

La rare pensionarul, uluit, 
zdruncinat în tot ce «tea mai 
presus fi rănit peste măsuri, nu 
mai avu decit puterea să se plin- 
gă, relalînd istoria in dreapta fi 
in stingă, cunaseuților ți neca- 
noscuților, serviciului de cadre al 
întreprinderii ți comisiei de îm
păciuire. Pretutindeni i se arătă 
strungarului că are o comportare 
nevrednică de un tînăr al zile
lor noastre : dar înfiatul socote
ște pe semne că a mers prea de
parte ca să mai dea înapoi.

Și acum să ne punem între
barea i cum să califici a aseme
nea evoluție ? Intr-un alt caz, 
nu de mult relatat in coloanele 
ziarului nostru, se povestea cum 
un tînăr. ajuns, de asemenea, 
foarte departe in ce privește 
împietrirea inimii fața de maică- 
sa, a aflat de-abia in fața instan
ței judecătorești un lucru -gu- 
duitar: obidita femeie care-l

C I N
pen-
Pa-

La Fayette — film 
tru ecran panoramic : 
tria (b-dul Magheru 12—14). 
Moby Dlk : Republica (b-dul 
Magheru 2) București (b-dul 6 
Martie 6). Gangsteri și filan
tropi : rulează la cinemato
grafele Gh. Dnja (cal. Gri- 
viței 80). G Coșbuc (piața G. 
Coșbuc 1). Grădina Progresul 
(str Ion Vidu 5). Grădina 13 

9).Septembrie (str Doamnei 
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). Stefan cel 
Mare (șos Stefan ce! Mare 
colț cu str Lizeanu) Drumul 
spre înalta societate : rulează 
la cinematograful V Alecsan- 
dri (str Grigorescu 24) For
tăreață pe Rin — cinemascop: 
rulează la cinematografele 
Elena Pavel (sală și grădină 
— b-dul 6 Martie 14), Miori
ța (cal. Moșilor 127). Libertă
ții (sală și grădină — str. 11 
Iunie 75) Dragoste și pălăvră
geli i Tineretului (cal Victo
riei 48) 1 Mai (b-dul 1 Mai 
322), Volga (șos. IIie Pintilie

în cadrul acordului de cola
borare stimtifică și culturală 
dintre R. p. Romină ri R P 
Bulgaria a font trimisă simhă- 
tă ia Sofia o exDO£iție a c&r- 
tu rominecti. c« se va deschi
de in eanitala BulEariej in 
cursul «dntărr.inii viitoare, in 
dnrtea zilei de Z3 Augvst.

O exnozît:e similară a cărții 
bulgare urmează să *e deschi
dă la București la începu’.ui 
’-jniî vj’-Dare. cu prilejul 2.1ei 
de 1 Semesnhrie. sărbătoarea 

■ R P- Bulgaria.

Schimbul Instrumentelor de ratificare 
comercial, de plăți și cooperare 

intre Republica Populară Romină 
Statele Unite ale Braziliei

a 
economică

Și
avutLa 10 august 1

Iac la Ministerul Afacerilor 
Externe schimbul instrumen
telor de ratificare a Acordului 
comercial, de plăți și coopera
re economică între Guvernul 
Republicii Populare Romîne 
și Guvernul Statelor Unite ale 
Braziliei, semnat la București 
la 5 mai 1961.

Schimbul instrumentelor de 
ratificare a fost efeqtuat din 
partea romînă de Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar djn

partea braziliană de Carloa 
Jacyntho de Barros, trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Statelor Unite 
ale Braziliei în Republica 
Populară Romînă.

La efectuarea schimbului 
instrumentelor de ratificare au 
asistat V. Răuță, secretar ge
neral în Ministerul Comerțu
lui Exterior, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comer
țului Exterior.

Lucrările agricole de vară

leieorilegia * 
ii sprij: jbI agricultori i

• P? c*r.lral >1
ora.sj.2ul C!-j au incrâuî sim- 
«ă’-j rpi-'-ât^le de tm
. - Ur : nc-ai.:re La ace-sriă 
ediție p^ri.k-îpâ ca izriiațî și 
7 a’Izti dir. S U A. Timpul ne
favorabil și ploaia care a că
zut în ultimele 24 de ore au 
influențat buna desfășurare a 
Întrecerilor Un frumos succes 
a obținut AL Spiridon care a 
ciștigar pr&ba de săritura fa 
mnîțîme cu 2.08 m. invingin- 
d j-1 pe Porjmb (2 00 m). Via- 
r.ca jpo->jn»x s-a clasat
pe prim.j] Ioc H proba d* să
ritură in lungime cu 8 11 m. 
Dinarr--rviÂtu! Zoltan Vamog a 
terminat învingător în proba 
de 3 000 m obstacole, cu timpul 
de 9 , întrecîndu-1 cu două ze
cimi de secundă pe america
nul Trajnor.

Iată celelalte rezultate înre
gistrate : masculin : 1W m

• Ier, dhrîr.eată. îr. cadrai 
de ter.^ de «a S©- 

a lost eor.rr.uati p»rîSda 
R PR -Iugoslavia întrenaplâ 
'■ din canza pici. 
rif :^£'oslavi au obținut vScto- 
rie eu «corul de 2—I. Bosch 
(RPR) Fa învins cu 8—S: 
•—7; 6—0 pe Jovantmcî (T). 
In partida decisivă cuplul Pi- 
b ci-Jovan o viei (I) a

In centrul aten
ției celei de-a 3-a 
nude a campiona- 
uixi U.R.SS. de -a^ 
pe echipe s-a s ’uir 
irfflrwrea dîwier 
ra-m pionul 
Tigran Petra^im fi 
fostul campion a', 
lumii, Mihail Ta! 
Petrosian a jucat cu 
piesele albe fi Ia in-

pion tw 
acetaji

• La 15 augtus r« laerpt 
îc competiție :a- 

temațională de pe apă.
„Trofeul Adri^tseeP*. la eere 
participă e^^ele sc.eețio^u 
ale R. P. Legare, R p. ga
mine, lîelici, R_ D. Germane 
fi Iugoslaviei. Meciurile vor 
avea loc la Stbesnk, Split ți 
Dubroonik-

UT!
In
tMotcova —

j

Prcj-’.. SEm >4o*oâ.’.’;id paxto- 
taj, coîecîiV s;.:' ’□ G A-C.

leQljr.ea Buci:fești au obți
nui o producție sporită d- 
miere de la cele 57 de fa
milii de albine proprietate 

obștească

SIMBRIE!
hrănise, îl fi-l educase
dintotdeaunt, nici ssAv aa era 
aceea carc-i dăduse aațtere. Pur 
și simplu culcsct^ na capii pă
răsit. Atunci, cutremurat, înțele
și nd c« la ' ’
proporțiile uriașe ala iațmtita- 

sale, msaratal căzase ia 
senuorSti ți Ia sala triha-
^l^lai. ■ cerat amilit iertare 

'-are, nenumărate, brăz
dau obrazul ți miinile naxa-

Dar \teu al lui loan ți Măriei 
P. din Fierți nu mai ara sâ ■« 
aștepîe la nici a rerelafie seaza- 
țianaiă ’ el ftie rd este fia <- 
doptiz ' Și iată că, știind, se 
poartă totuși după cnm am x«- 
=af. Ce fel de taine brusc ar na
cele ia față l-ar putea sili id i« 
căiască pentru atitudinea sa 
nedemnă? Nopțile de zbucium ți 
chin ale celor doi oameni care 
ți-aa pus toate nădejdile in ei ? 
Xu sînt taine. Ie cBNBafte sau le 
bănuiește.

l-am dori iă îuțeleagi. eu un 
ceas mai devreme, ce grazărie ar 
fi ca en dai oameni ajun fi Ia 
amurgul vieții să regrete gestul 
făcut acum 15 ani. L n atemeaca 
rerret 1-er urmări pe cel înfiat 
pentru totdeauna fi nimeni, fi 
nimic n-ar putea lecui arsura lui 
tirzie, definitivă.

■ /alger

tAgerpiei)

âgtigat la Gipslix ți 
Smizlov la Kloran.

Campioana lumii 
Nona GaprindajrHi 
(R.S.S. Gruzină) a 
jucat din nou re
marcabil șf, tn în- 
tilnirea cu echipa 
RS.S. Moldovenea
scă, a obținut a tre
ia victorie consecu-

La Ismttnd Meteoraioz.c
• serț»« da ițb- 

mvf «<•«!• ai*. di t pane de •
PBfBB cmjsJ dfe 30 de 
fi tat aii ian pastan riipindtte 
pa imtret capntua firii.

.dcpLiUeie® mfecfjrafet *ecț_i 
da a^-BMeteerBJe^e dee«r-
fel de /afesitaara ferrăîanfer din 
ațriamltară «wara U uai pese ?« 
iodemad cefe mm diferita ds-e 
prixiad stabilirea t impuls apt.m 
pcaira i«j«mia țâri; variația rrpt- 

de amsdsiaie a fWa/cî fa 
/■arție de caadițiite astteorol^- 
fier, pe ternari irigate ți aeî'i- 
fete, adiaeiasea de îngheț a solu
rilor; siabiLrea iadiritar de pre
coci taie la priaripalele ruliari
ele. Aceste date nat ca prinse ia 
buletinele informative zilnice, dt - 
cadale fi se zonale. Anul acesta, 
prin intermediat televiziunii, ai 
fost difuzate hărțile zonale refe
ritoare la înflorirea unor plante 
oleaginoase fi melifere, maturita
tea griului de toamnă ele. Pe a- 
ceeați rate, au fost arătate parti
cularitățile dezmltărîi porumbu
lui, in comparație eu anul trecut 
fi s-au făcut. încă de la începu
tul lunii iunie, 
zări referitoare la 
însămut țării

mai scurtă campanie de re- 
eeltare a cerealelor păioase.

In aceste zile se continuă in
tens celelalte lucrări agricole 
de vară — arăturile și fertili
zarea terenurilor, recoltarea și 
insilozarta furajelor — și se 
fac pregătiri pentru recoltarea 
celorlalte culturi, precum și 
pentru î nsămin țării e de 
loams ă.

Din datele Consiliului Supe
rior al Agriculturii rezultă că 
in ultima săptămină arăturile 
au fost intensificate, realizin’ 
du se pe circa 1 700 000 ha, 
ceea ce reprezintă 60 la sută 
din suprafața de pe care s-a 
strins recolta de cereale păioa
se. In unele regiuni Ca Bucu
rești. Galați, Banat, Ploiești și 
Dobrogea. unde mijloacele me
canizate au fost mai bine folo
site, această importantă lucra
re care aduce mari sporuri de 
recoltă a fost efectuată in pro
porție de 65—75 Ia sută. în 
toate regiunile arăturile sint 
mai avansate în gospodăriile 
agricole de stat. Ele au arat 
circa W la sută din suprafețele 
prevăzute. Gospodăriile de stat 
dia regi ui le Bacurești, Plo-

iești, Hunedoara, precum ?l 
multe unități din celelalte re
giuni an terminat arăturile.

In ultima săptămînă au fost 
intensficate și lucrările de re
coltare și însilozare a porum
bului de nutreț, ca și a celui 
cultivat în amestec eu legu
minoase pentru măi*ea 
tăților de proteină.

Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, au fost înfiilo- 
zate pînă acum cu cca 400 000 
tone mai multe nutrețuri. Ur- 
mînd recomandările Institutu
lui Central de Cercetări Agri
cole, unitățile agricole socia
liste continuă cu toate mijloa
cele această lucrare pentru a e 
termina o dată cu încheierea 
fazei de vegetație, lapte-ceară, 
a porumbului, asigurîndu-se 
astfel un nutreț de bună cali
tate.

Paralel cu aceste lucrări, 
unitățile agricole socialiste din 
întreaga țară continui pregă
tirea semințelor, a utilajelor si 
a mijloacelor de transport, în 
vederea bunei desfășurări a 
recoltărilor, însămîn(Arilor șl 
a celorlalte munci agricole de 
toamnă.

(Agerpm)

rrlead . Corneliu Miklosi

EMATOGRAFE
61). Alerg după o stea : Vic
toria (b-dul 6 Martie 7). O per
la de mamă : Central (b-dul 6 
Martie 2), Olga Bancic (sală $i 
grădină — cal. 13 Septembrie 
196) Copiii minune : Lumina 
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Ordinul Ana — după-amiază : 
13 Septembrie (str Doamnei 
9). Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi (b-dul 
6 Martie 18) Doctor în filozo
fie : rulează Ia cinematografele 
Maxim Gorki (13 Decembrie 
5—7). Unirea (sală și grădină 
- b-dul 1 Mai 143) Cetatea 
Hurramiamln — cinemascop : 
Giulești (cal Giulești 56) Po
dul rupt — cinemascop : în
frățirea intre popoare (b-dul 
Bucureștii-Noi), V Roaită (sală 
și grădină — b-dul 1 Mai 57) 
Pompierul atomic : Cultural 
(nîața Ilie Pintilie 2). Aurel 
Vlaicu (șos. Cotroceni 9). O 
moștenire cu bucluc : rulează 
la cinematograful Alex Pooov 
(eal Grivitei 137) Cenecrlul 
mult visat : 8 Martie (str Bu- 
zeșfi 9). FloreSsca (str. I. S.

Bach 2). Pirații aedului — ci
nemascop : Grivița (caL Grivi- 
ței — Podul Basarab). Culegii : 
rulează la cinematograful C. 
David (cal. Cringașl 42). Viața 
fără chitară : rulează Ia cine
matografele Alex. Sabia tsalâ 
și grădină — cal Văcărești 21), 
23 August (sala grătfină — 
b-dul Dimitrov 118). teeama- 
șki : Flacăra (caL Dudești 22). 
Moartea în insula de zahăr : 
rulează la clnemalocraful T. 
Vladinurescu (cal Dudești 97). 
Tn ești HriBannlă : Munca 
(șos. Mihai Brav-j 22' Boeco șl 
frații s*1 — ambele aer ii î 
Popular (str. Mă’ăsari JIl 
Mărul discordiei : Arta <caL 
Călărași 153- Legea e lege : 
Moșilor (sală și Crâd^iă — caL 
Moșilor 221). Pe armele ban
dei : 16 FebrjSri? ft>-du! 38 
Decembrie 89 Mamelzcul : 
rulează la ?lremaîo<raful M- 
Eminesc’j istr M Emines cu 
127). Clubul cavalerilor — ri- 
nemascop : rulează îa cinema
tograful Iile Pintilie (sos. Co- 
lentin^ 84) Tăunul : Luceafă
rul (sală și grădină — cal. Ra- 
hovei 118).

o serie de preci- 
perspcctira 

culturilor duble.
( Agerpres )

R.S.3T Detona). 
Botvinnik

în ziua de 10 august 1963, s-a 
stins din viață academicianul 
prof. dr. ing. Corneliu Miklosi, 
directorul Centrului de cerce
tări tehnice al Bazei din Ti
mișoara a Academiei R. P. Ro
mîne.

Născut la 5 martie 1887. în 
comuna Covăsinț de lîngă 
Arad, după terminarea liceu
lui a urmat cursurile Facultă
ții de electrotehnică a Poli
tehnicii din Karlaruhe și ale 
Facultății de mecanică a Uni
versității tehnice din Buda
pesta. A obținut diploma de 
ingiper .mecanic ,.cu distinc
ție", iar in anul 1912 titlul de 
doctor în științele tehnice.

Din 1947 a fost numit pro
fesor la Institutul Politehnic 
din Timișoara. Pentru rodnica 
și îndelungata sa activitate di
dactică a fost distins cu titlul 
de om de știință emerit.

Acad. C. Miklosi s-a ocupat i 
timp de patru decenii de pro
blemele sudurii, publicînd 
Încă în 1925 prima lucrare de 
specialitate din țara noastră. 
Procedeul său de sudare a și- 1 
neJor de cale ferată se intro
duce azi pe scară largă în re- 1 
țeaua feroviară a țării. Emi
nent inginer, distins profesor <
și om de știință, stimat de co
laboratori și iubit de elevii !
«al, el a creat o școală de j 
cercetare în domeniul sudurii ț

F rezid iul Academiei Republicii 
Populare Romine

*

Pentru organizarea funera
liilor acad. prof. dr. ing. Cor
neliu Miklosi s-a constituit o 
comisie formată din acad. St. 
Nâdășan, vicepreședinte al A- 
cademiei R. P. Romine, 
acad. D. Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei R.P. Ro
mine, acad. Remus Răduleț, 
președintele Secției de1 științe

și a transmis noilor generații 
de ingineri vastele sale cunoș
tințe ; a condus de la înființa
rea ei Secția de sudură din 
cadrul Centrului de cercetări 
tehnice al Bazei din Timișoa
ra a Academiei R. P. Romîne.

Acad. C. Miklosi a muti- 
cit neobosit pentru dezvol
tarea științei și culturii noi 
în Republica Populară Romî- 
nă. El și-a pus toată pricepe
rea și pasiunea în slujba con
strucției socialiste în țara 
noastră, depunînd eforturi și 
obținînd succese remarcabile 
în legarea strîns$ fti^țiinței cu 
practica.

Desfășurînd o bogată activi
tate pe tarîm obștesc, acad. 
Corneliu Miklosi a militat 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului de construire a so
cialismului. El a fost primit 
în rîndurile Partidului Mun
citoresc Romîn.

In semn de prețuire a acti
vității sale multilaterale, sta
tul democrat-popular l-a dis
tins în două rînduri cu Ordi
nul Muncii, cu Ordinul Steaua 
R.P. Romîne clasa I și cu Pre
miul de stat al R.P. Romîne. 
Academia R.P. Romîne l-a 
ales membru titular în 1955.

Prin încetarea din viață a 
acad. prof. dr. ing. C. Miklosi, 
țara noastră pierde un valoros 
inginer, profesor și om de 
știință.

I Ministerul învățlmintnlal

★

tehnice a Academiei R.P. Ro
mine, acad: Coriolan Drăgu- 
lescu, directorul Bazei de cer
cetări științifice din Timișoara 
a Academiei R.P. Romîne, prof, 
uriiv. Avram Constantin, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P. Romine, rectorul Institu
tului politehnic din Timișoara.

iasă. îaeep ii i»o- 
n*«ră îb sat, eeterile. ta 
porți se iiear. primele, fe- 

telc. assetiad vâ’dahal ea rofwl 
|i jlbxslral xsdnlor. ca lihni 
iilor fi rîaul Iar. Flăcăii na se 
lasă aici ei prea nalt sșleptați. 
Clcpurile de sărbătoare, impăn- 
aate co giordaae de Mărgele, se 
ivesc îatre grupări. Sunetul eete- 
rilar crește. Ies veemiî. naai vir- 
slaici, ia straie de daBsinecă. 
Iacei, îaeet dealarile Prislopului 
învie. Șoseaua care arcă de la 
Năiăud spre Bistri|a, printre 
■eriî în floare, se unple de 
vuiet, de copii, de lame. Iată, 
alaiul se apropie din«pre Nășind, 
de la sfat. 1b mijlocul nuntașilor
— îaflori|i de emoție — mirea
sa și as ir e Te : Aurelia Brășfălean 
|i Lean Circa. Se stîruesc pri
mele chiote. AJaîn! se îndreaptă 
spre caBinnl ea! tu ral. Slă o fe- 
tÎKaai iu prag- la aînă (ine, 
ea an aer grav și important, un 
sul de hîrtic : orația de anulă. Și
■ a orația de nunta ca împăratul 
care a iefil la «iaătaare fi a in- 
filait a eăpriaari pe care vrea
■ ă f-« faci Mțiaară. p nu ora
ția cu flaarea, pe care voinicul a 
venit ii • ia. să înflorească ia 
grădina lai ; ci orația făcută a- 
n«ne pentru Aurelia, fata vred
nică fruntea echipei artistice la 
eăMinul ea I ta ral. pentru mire
— «ofer la întreprinderea fore
stieri, neîntrecut in munca lm._

Este orația nuntirii «î dragos
tei fără tocmeala zestrei fi mi- 
resii ; este orația păntinlarilor 
lai _Ioa~ fi ale Anei împă
cate : orația pâmintnrilor. zeci
lor dc Ioni. ftrjn*e in gospodăria 
vecină din satul Dumitra —- 
gospodărie in cate muncește u

fîa ■! dineijfulsî — eroul lui 
R-k—; e»le arațÎB seeolar 
pi—‘-’uri iridf ji Btrudskr. pe 
~-T «ns.?BÎt încep fâ-«i flrîagâ 

go«pedăriri lor zootehni
ce ți poaairitîcele : primele 474 
de «î, primele 1SB vaci, primii 
S3® de pomi fi primele 15 be«-- 
lire de vie. E ți zrzirea Aureliei 
Brlțfăl*in tîeî-
rile îaeep ii cînte

>* •« ridică

Dir iată, cr»e- 
îenatra B«- 

strigăt fi

In
Ion
hiot tirieinat

rHii.’ De dud U,

Jelea. a fast e«s« lai Iau. Lelea 
RuJaviea Baldijar, pratetipul 
Anei dia raman, femeie la peste 
78 de sui aram, este vizitată 
impreaui ea rasa eL îatrr^a.i. 
fotografiată. iiîtatorii de de
parte, localnicii înș^fi. ?rcd aram 
ia realitatea ramaaalw mai moli 
deeit în areea care a fost, «are 
i-a serrit ea model. E rt~
cnnoafferii ad'tîmaîtor |r’rs- 
talc de scriitor, îa raiz^tBai «ăn;

trăit în mijlocul eroilor săi din 
romanal „Iob” 
Livia Rebreanu, 
popemlui nostru".

lotri. Camerele reconstituie 
atmosfera casei modeste a îhtî- 
tâtanslwi Basile Rehreanu, a fa
miliei sale nnmrroase. Iată,
«Unda m măsuță, dulapul, mata, 
scaunele, nelipsitul Napoleon de 
ipsos, fotografiile de familie, 
xriaori de familie ; o bibliotecă

marele acriilor 
fiu nrnitat al

o-

satul lui
al Glanetașului

final L îb

4m iabit cam fast framas 
de-acam, cit ai trei

Tot om framas ai imfct—“
Te ialBrei in satul *ctkî. cob- 

duB !a fiecare pax. de rwuan 
Realitatea satulni, trausfirwrată 
de roman la nenea «crierti tni. 
rvaîîLate acum dispărută in cea 
mai mare parte, îți eole prenen- 
latâ de localnici, mari editori fi 
roueBcitorî ai romanului- ^rrpt 
reaTîfatea care > foat de frpL 
Vei, cava părintelui Belciug ; 
dincoace cafa de joc a satului ; 
aici pâmfntuT lui Ton ; pevte 
dm de casa învlțitoruhri Va- 
fîle Rebreanu — tatii leriitarn* 
lui — ia roman, uirățătornl Her-

• poate eel mai fireue vot de io- 
e red ere acordat re-alt^Bwlui artei, 
de către rvalitale. Și e semnol. 
mai c« seamă, al prețuirii. Merfi 
îb satul lui Livia Be^reaaa as- 
lăxi, a «a r»a ai merge iati-ua 
•at — maieu fi ghid ai satul în- 
irvț. Dracostea fi iiLMaafterea 
eu caro prislopeBii îacoujură 
memoria scrii torn lai ridicat dm 
mijlueal lor, a lost formele cel- 
mai diverse : de la aceea de 
identificare paf eu pas. a reali
tății rominafai. îs realitatea Ba
iului trecut. P1.i I. îngrijirea 
rasei memoriale — Liviu Re- 
hreauu.

La intrarea casei memorials 
pe a placă de marmură stă scrii: 
„Ta aeeavli casă. reclădită in 
asul 1957. prin munca locuitori
lor din Prialop —- Năsăud, a

fi mii] de lucru a «criîlornlui, 
citers abjecte care i-iu aparținut. 
Camerele urm it oare încearcă o 
reeonstitnire a geneieî marilor 
tale romane Mciafe „Ton". „Pădu
rea ipiBiarațîlor*. „Răscoala". 
Dia mărturiile contemporanilor 
ui ac ftie ci lucra mult, că 
atunci cînd începea lucrul la o 
cirte. an mai hotărnicea ziua de 
noapte. Meticulozitatea investi- 
zațiilor sale în real merge pînă 
la acele hărți achitate de antor, 
pentm plasarea cît mai exactă a 
dcsfâiurârii acțiunii. Iată — 
achita satului Prislop de care 
scriitorul era despărțit de primul 
război mondial, cînd a-a apneat 
sa serie „Ion**. Și iată harta răs
coalei din 1907, hartă pe care 
Rebreanu plasează cît mai exact.

de acord cu istoria, evenimen
tele cărții sale. In accMală casa 
memoriala, poate mai mnlt decit 
in altele asemănătoare, eroii Ini 
Liviu Rebreanu <înt prezinți ea 
existențe reale întărind încă mai 
mult unitatea viață-operă litera
ra ; poate niciunde ca 
sint înfățișați atît de 
scriitorul și eroii lui, 
scriitorului împletită 
ilrîna cn aceea a eroilor săi,- Iată 
atraiele Ini Ion și ale Rodovicăi, 
furca și clopul, zadiile, cămașa 
și șerparul care le-au aparținnt. 
In camera a doua îți rețin pașii 
obiectele și scrisorile lui Emil 
Rebreanu. fratele scriitorului, 
prototipul lui Apostol Bologa din 
-Pădnrea spin juraților" : de Ia 
cascheta militară, Ia scrisorile 
trimrie familiei, de pe frontul 
romînesc, unde se afla cu arma
ta auslro-ungară — e în primul 
răihoi mondial — cu gîndurîle 
Ini de a trece de partea romîni- 
lor, la sentința Comandamentului 
Armatei Cczaro-Crăiești, la cele 
cîteva țăndări din spînzurătoarea 
lui Emil, executat la Ghimeș, în 
mai 1917.

Treci dincolo de pragul casei 
memoriale ți din lumea eroilor 
creată de scriitor și intri din 
nou în aceea a satului urmașilor 
Ini „Ion“.

Cnm iei drumul la întoarcerea 
spre Nasăud, pe șoseaua care tre
ce printre dealurile cu Pădurea 
Domnească ți Cișmeaua Mortului 
din roman, te mai însoțește o 
vreme zvonul de cîntec și joc al 
someșenei de la nunta care are 
Ioc azi în satul lui Liviu Re- 
breanu.

aici nu 
laolaltă 

biografia 
atîț de
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Deschiderea Taberei

internaționale de tineret

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTABE

SINAIA (prin telefon de Ia 
trimisul nostru).— în decorul 
pitoresc al Sinaiei, tineri din 38 
de țari ale lumii și-au dat în- 
tîlnire la Tabăra internațională 
de tineret, organizată de C.C. al 
U.T.M. Peisajul carpatin, super
ba frumusețe pe care a zămis
lit-o natura si pe care omul a 
îmbogățit-o cu măiestrie, ere- 
ază o ambianță prielnică aces
tei reuniuni tinerești.

Buceqif. cu impunătoarele lor 
veșminte înverzite, Incintă pe 
fetele si băieții veniți de pe 
malurile Senei și din Altai, de 
la poalele Anzilor și din desi
șul, de nepătruns parcă, al pă
durii tropicale a Africii negre. 
Privirile îmbrățișează munții 
ce-și desenează contururile pe 
fundalul nemărginit ai cerului 
înlr-un tablou odihnitor, plin de 
prospețime.

Sd facem cunoștință cu oas
peții noștri, tineri pe care în a- 
ceste zile îi întllnim în Sinaia. 
El reprezintă numeroase orga
nizații de tineret și studenți din 
Argentina, Belgia, Bolivia, R. P. 
Bulgaria, Camerun. R. S. Ceho
slovacă, Cipru, Columbia, Da
homey, Danemarca, Ecuador^ 
Elveția, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Greda, Guade
lupa, Guyana Franceză, Iorda“ 
nia, Italia. R.S.F. Iugoslavia, Li
ban, Mexic, R. P. Mongolă, Ni
geria, Panama, Peru, R. P. Po
lonă, R. P. Romînâ. Siria, So
malia, Spania, Sudan, Suedia, 
Togo, Tunisia, U.R.S.S.. Vene
zuela.

Au sosit, de asemenea. Piero 
Pieralli. președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, Claude Gatignon, secretar 
general af F.M.T.D.. și Sudhan- 
shu Chaudhuri, vice-președin- 
te al Uniunii Internaționale a 
Studenților,

Primele zile din tabără au 
fost petrecute la București. Un 
program interesant de vizite

le-a permis oaspeților să cu
noască Capitala patriei noastre. 
De la București, In drum spre 
Sinaia, participanta la Tabără 
au vizitat Ploieștiul și au po
posit la muzeul Doftana.

— Care sînt primele impresii 
din tabără î

Întrebarea am adresat-a unei 
tinere din Columbia, Alicia 
Puyana, reprezentantă a orga
nizației de tineret a Mișcării 
revoluționare liberale.

— Sînt pentru prima dată In 
Romînia. dar pot spune efi oa
recum o cunosc. Nu exagerez... 
O cunosc din relatările tinerilor 
columbieni care au vizitat-o și 
care mi-au vorbit cu multă cdl- 
dură despre frumusețea tării 
ca și despre hărnicia locuitori
lor ei. Acum m-am convins In 
mod nemijlocit cd aveți o fără 
minunată în plină înflorire, M-a 
îneîntat Bucureștiul cu node 
sale cartiere, cu modemele 
complexe studențești, cu viața 
sa plină de animație.

Alicia Puyana dorește *d faci 
o subliniere:

—- Cred cd tabdr a organizată 
'de U.T.M. este interesantă nu 
numai prin programul varial pe 
care ni-1 oferă, ci și prin schim
bul de păreri pe care îl prile
juiește. Ea va contribui la uni
rea și mai strînsă a organiza
țiilor de tineret în lupta pe 
care popoarele o duc pentru 
apărarea păcii. Organizațiile 
noasfre au responsabilități co
mune lntr-o problemă deosebit 
de actuală: educarea în soiu
lui păcii a tinerei generații. 
Propunerea pe care a făcut-o 
Rominia Ia O.N.U. o consider 
deosebit de importantă și cred 
că trebuie să milităm pentru 
aplicarea în practică a măsuri
lor preconizate In acest dome
niu al educării celor tineri.

Un alt interlocutor: Chrys- 
ses Demeiriades. președintele 
E.D.O.N. (Organizația tineretu-

Congresul studenților kurzi

care studiază în Europa
MONCHEN 10 (Agerpres). — 

La 9 august la Munchen, în- 
tr-una din sălile Școlii supe
rioare tehnice, s-a deschis Con
gresul studenților kurzi care 
studiază în Europa. Congresul 
este organizat de Asociația 
studenților kurzi din Europa.

Președintele asociației, Ismed 
Sherit, care a luat primul cu- 
vlntul, a protestat împotriva 
atrocităților comise de baasi- 
șli In Kurdistan, subliniind cd 
întreaga lume condamnă aces
te acte barbare.

Lulnd cuvin tul la Congres. 
Djalal 'At-Talabani, membru ai 
Biroului Politic al Partidului

Democrat din Kurdistan, a vor
bit despre lupta poporului kurd 
pentru satisiacerea revendică
rilor sale naționale. Ei a expri
mat recunoștință popoarelor la
gărului socialist, popoarelor 
Europei occidentale, precum șl 
ale Indoneziei, indiei, Egiptului 
și ale altor țări care sprijină 
cererile fuste ale poporului 
kurd- Talabani a relevat cd 
baasișlii slut sprijiniți cu arme 
n berii de către eernerJe W- 
p*ci-c?=t:e si e >•-
t:- i--re cxre expioereexd pe- 
t:cbil iroktm.

Caasreaul CWfJoi lacM- 
tde. «

lui 'democrat din Cipru), ’depu
tat In oarlament.

— Primele impresii î Deînda- 
tă ce devii oaspete al Bucu
reștii! iui poți sesiza semnele 
muncii rodnice a poporului ro- 
mîn, faptul că te afli într-o 
țară prosperă care se dezvoltă 
In ritm rapid. Este prima și cea 
mai puternică impresie... Bucu- 
reștiul este un oraș cu o fru
musețe proprie, modern, plin de 
viald.

Oaspetele din Cipru adaugâ :
— Consider Tabăra organiza

tă de U.TJd. ca o nouă și uti
lă posibilitate de a dezvolta 
cunoașterea reciprocă, de a în
tări prietenia și colaborarea ge- 
neraliei tinere de pretutindeni 
pe platforma comună a luptei 
pentru. Dace.

La Cota de cultură din Sinaia, 
a început simbâtă dimineață un 
schimb de păreri în legătură cu 
rolul pe care îl au organiza
țiile de tineret în răspindirea 
ideilor pdcii în rîndurile tinere
tului. Cei prezenți au fost salu
tați în numele U.TJd., al între
gului tineret al patriei noastre 
de către lovardșul Virgil Tro- 
fin. prim-secretar al C.C. al 
U.TJd.

Cu inierei a io*t ascultată 
expunerea : „Roiul organizați.- 
lor de tineret în promovarea în 
rîndurile tinerei generalii a 
ideilor păcii, respectului rec - 
proc și înțelegerii între popoa
re", prezentată de tovarășul 
Adtirei Stefan, membru al Bi
roului C.C. al U.TJd.

O scurtă pauză și, după-a- 
miaiă. primul care ia cuvintul 
este Piero Pieralli, președintele 
FJM.TJD^ care aduce salutul pu
ternicei organizații internațio
nale ce numără 101 000 OOO 
membri.

în leoătură cu expunerea pre. 
rentată dimineață, Încep dezba
teri. Pe lista vorbitorilor se află 
Înscriși numeroși participanți la 
Tabără. Schimbul de păreri va 
continua si în zilele următoare.

Seara, oaspeții au prilejul 
unei Inlîlnlri cu damul ?i cin* 
tecul romînesc.

Artiști amatori din regiunea 
Ploiești înfățișează tinerilor de 
peste hotare cîteva dm como
rile folclorului nostru,

'Aplauze călduroase și repeta
te le răsplătesc strădaniile.

Ecoul internațional Cuvintarea lui Fidel Castro

„Times’* despre șomajul

în rîndurile tineretului britanic
LONDRA’ Î0 (Azerpra». —

Relnind din non proklem 
a (omajnlni îa riaJal tiaerftalai 
din Marea Brîtanie. narai brita
nic „Thnei~acrie ci îa preseat. 
300 000 de tineri șâ tiaere ab- 
iclventa ie afla îa mameatal de 
față în cântarea nani lat de 
munci adecvat prefă Urii Iar. 
Cea mai gravă utaație este in 
Scoții, dar nici ia regianile ia- 
dnitriale ale Angliei, de eiew- 
pln, în tudnl țării, aa există po- 
■ihilități mai hune pentru în
cadrarea proaspeților absolvenți 
li după ctun arată -Timei'* «sînt 
(|i mai mari dificultăți decit în 
anii trecu ți".

Tot darul „Tiinei* arali că

al semnării Tratatului tripartit
WASHINGTON 10 (Ager

pres). La 10 august, la Wa
shington a continuat semna
rea Tratatului cu privire Ia 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
spațiul cosmic si sub apă, în
cheiat la Moscova. In această 
zi. în numele guvernelor lor, 
ambasadorii Ghanei și Con- 
go-ului au semnat Tratatul.

oferit poporului nostru cu pri
lejul zilei independenței".

Numeroasele comentarii ale 
presei bolîviene sînt mărturie 
a sprijinului unanim de care 
se bucură în această țară 
Tratatul semnat la Moscova.

GENEVA^ — lri seara zilei 
de 9 august la Geneva au în
cepu t „Sărbătorile Genevei-, 
care durează patru zile, între
9 si 12 august.

în cadrul programului de 
deschidere și-a dat concursul 
și ansamblul romînesc de cîn- 
tece și dansuri iJPerinifa*. al 
cărui program z-a bucurat de 
mult succes.

Presa din Geneva publică Ia
10 august ample reportaje des
pre „Sărbătorile Genevef, re
fer induse la cuvinte elogioa
se și la ansamblul rominesc. 
Ziarul /#la Suisse" subliniază 
că „cei mal aplaudați au fost 
tominii. Dansurile dinamice, 
costumele încîniătoare, înfăți
șarea plăcută a interpretelor și 
celebra melodie „Ciocîrlia^ au 
declanșat entuziasmul general". 
„La Tribune de Geneve- men
ționează că „romînii în costu
me strălucitoare au entuzias
mai prin interpretarea antre
nantă"» 
neve** 
scriu, 
despre programul prezentat de 
ansamblul romînesc.

„Le Journal de Ge- 
și „La Voix Ouvriere” 
de asemenea, elogios

BONN. — Agenția France 
Presse anunță că purtătorul de 
cuvînt oficial al guvernului 
vest-german, Karl Gunther von 
Hase, a declarat la 10 august, 
după întrevederile americano- 
vest-germane de la Bonn, că „a 
fost găsit un mijloc care va 
permite Republicii Federale 
Germane să adopte o atitudi
ne pozitivă în problema ade
rării' la Tratatul cu privire

■iei eațleie. ia aperi al mdrrxr- 
gia- Iwerenă aab opacitatea da 
pradacție, fapt ora 4aca La • 
îagxstara a pMLbilitățiJar Iar 
■ueșariTfl a (•■ajvJ«i_

la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub 
apă. semnat la Moccova.

Potrivit agenției, guvernul 
federal se va întruni luni di
mineață In consiliu de cabi
net. pentru a asculta un ra
port al cancelarului Adenauer 
Si pentru a adonta o botărira 
definitivă în legătură cu ade
rarea si procedura aderării.

MOSCOVA. — U 10 au
gust Dean Rusk, secretarul 
de stat al S.U.A. * pără
sit Moscovn Împreună cu per
soanele care II însoțesc. Pe 
aeroportul Vnukovo, Rusk a 
fost condus de Ivan Spirido
nov, președintele Sovietului U- 
niunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Andrei Gramiko. mi
nistrul afacerilor externe ai 
U.R.S.S., și de Foy D. Kohler, 
ambasadorul S.UA, în U.R.S.S.

DELHI — La 9 august, o delega
ție a partizanilor păcii din Delhi 
și a comitetului de solidaritate a 
poporului indian cu America La
tină a făcut o vizită la Ambasada 
Mexicului din capitala Indiei și a 
remis un mesa} adresat președin
telui Mexicului în care se cere 
eliberarea cunoscutului pictor Da
vid Alfaro Siqueiros. „Menținerea 
în continuare a Iul Siqueiros în 
închisoare, se arată în mesaj, nu 
numai că agravează și mai mij't 
starea sănătății sale, dar duce ș) 
ia o pierdere ireparabilă pentru 
cultura mondială".

NEW YORK. — Secreta
rul general al O. N. U., 
U Thant, a adresat un mesaj 
miniștrilor de externe ai Indo
neziei, Filipinelor și Malayei cu

PRAGA 10 (Agerpres). — Se
cretariatul Uniunii Interna
ționale a Studenților a dat 
publicității o declarație în care 
salută încheierea Tratatului cu 
privire 
lelor cu 
moșieră, 
apă.

După
C.TJC. în declarație 
că UJ.S. consideră că Tratatul 
de la Moscova reprezintă o mă
sură îndreptată spre destinde
rea încordării internaționale și 
menținerea păcii generale, țin
tă spre care tinde lumea în
treagă.

Totodată, U.Î.S. își exprimă 
speranța cd în viitor se va în
cheia un acord cu privire la 
încetarea totală a experiențe
lor nucleare, vor fi distruse 
stocurile de armă nucleară și 
sc va realiza dezarmarea ge
nerală ți totală sub un strict 
control international.

la încetarea experien- 
arma nucleară în al- 
spăți ui cosmic și sub

cum anunță agenția 
se arată

LA PAZ 10 (Agerpres). — 
Cancelaria președintelui Boli- 
viei a anunțat că guvernul 
acestei țări aderă la Tratatul 
de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în cele trei 
medii.

în legătură cu aceasta pre
ședintele Camerei Deputaților 
din Bolivia, Juan Sanjinez, a 
declarat: «Semnarea Trata
tului de la Moscova a coincis 
cu aniversarea independenței 
Republicii Bolivia. Noi, boli
vienii, putem califica acest 
Tratat drept cel mai bun „dar

RABAT 10 (Agerpres). — 
„Poporul marocan aprobă Tra
tatul de la Moscova". Sub acest 
titlu ziarul „Al Mukafih" scrie 
că semnarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic șl 
sub apă reprezintă o victorie a 
principiilor coexistenței paș
nice.

Poporul marocan, arată zia
rul, este direct interesat în în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară, întrucît „S.U.A. mai 
dispun încă de baze militare pe 
teritoriul Marocului, iar expe
riențele nucleare efectuate de 
Franța in Sahara reprezintă o 
primejdie pentru țară".

RIO DE JANEIRO 10 (Ager
pres). — Comentînd în fața 
unor corespondenți de presă 
semnarea Tratatului de la 
Moscova, Joao Goulart, preșe-

dintele Braziliei, a declarat că 
acest tratat constituie un prim 
pas important pe o cale lungă 
și grea, „la capătul căreia, sînt 
convins, va fi împlinit visul 
secular al omenirii — pacea".

„Astăzi, mal mult ca ori- 
cînd, a spus Goulart, lupta 
pentru pace și pentru dezar
mare se îmbină cu lupta pen
tru dezvoltarea economică și 
socială".

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
Intr-o scrisoare adresată lui 
N. S. Hrușciov, premierul ca
nadian Lester B. Pearson de
clară: „Tratativele de la Mos
cova au arătat că eforturile 
sincere depuse în comun pot 
duce la elaborarea unor punc
te de vedere reciproc avan
tajoase pentru părțile cointe
resate. Sper, că după aceste 
tratative vor urma noi efor
turi în scopul lărgirii înțelege
rii realizate1*. Primul ministru 
al Canadei scrie că „pacea 
trainica poate fi garantată nu
mai prin reducerea generală 
și controlată a înarmărilor 
precum și prin luarea simul
tană de măsuri eficiente în 
domeniul reglementării pașni
ce a problemelor, litigioase"t

HAVANA 10 (Agerpres). — 
TîmD de trei zile în capitala 
Cubei și-a tinut lucrările cel 
de-al doilea Congres al Asocia
ției naționale a micilor produ
cători (A.N.M.P.). Participanta 
la congres au discutat proble
me privind activitatea 
A.N.M.P. si sarcinile țăranilor 
muncitori din Cuba în lupta 
pentru avîntul rapid al econo
miei tării.

în cadrul ședinței plenare 
din 9 august, participantii la 
congres au adoptat noul sta
tut al asociației.

Delegații la congres au a- 
cordat o deosebită atenție pro
blemelor creșterii producției 
agricole, sporirii vînzărilor de 
produse agricole către stat.

La ședința de închidere a 
congresului. Fidel Castro, pri
mul ministru al Cubei, a ros
tit o amplă cuvîntare despre 
sarcinile țărănimii muncitoare 
din Cuba.

Referindu-se la situația 
populației rurale a cubei îna
inte de revoluție, Fidel Castro 
a spus că în regiunile rurale

n-au existat în mod practic 
asistentă medicală șl scoli: 
70—90 la sută din populația 
rurală era analfabetă. Nivelul 
politic și cultural al popu< 
iației rurale a fost cît se poa
te de scăzut Burghezia insu
fla țărănimii neîncrederea în 
revoluție.

Aceste timpuri, a declarat 
Fidel Castro, au rămas în 
urmă. Cei care au sperat să 
ridice pe țărani împotriva re
voluției s-au înșelat profund. 
Țărănimea a crescut din punct 
de vedere politic si cultural și 
are încredere în revoluție. A- 
ceastă încredere devine tot 
mai trainică, datorită faptului 
că un număr tot mai mare da 
țărani îsi înțeleg rolul lor în 
prezentul si viitorul tării.

în continuare, primul mi
nistru al Cubei a explicat a- 
mă nuntit DOlitica guvernului 
revoluționar fată de țărănimea 
muncitoare, politică menită aâ 
întărească alianța dintre clasa 
muncitoare si țărănimea mun
citoare.

Noi atacuri ale palrioților sud-vietnamezî

Evenimentele din Haiti
SANTO DOMINGO 10 (A- 

gerpres). — Ultimele știri 
transmise din Haiti și Repu
blica Dominicană de cores
pondenții agențiilor occiden
tale de Dresă anunță că lupte
le între forța de invazie alcă
tuită din exilați haitieni și u- 
nităti armate ale dictatorului 
Duvalier au încetat la 9 au
gust. Agenția Associated Press, 
citind declarații provenite din 
surse ale exilaților haitieni, 
relatează că trupele lui Duva
lier nu au reușit să nimiceas
că grosul forțelor de invazie

EUGENIE OBREA

te »• suîing împotriva segregației desfășurat zilele trecute în cartierul Harlem 
d-n New York

care s-au retras în munți •pen
tru a desfășura în continuare 
lupta de guerilă.

Dună cum transmite din 
port-au-prince corespondentul 
agenției U.P.I., un grup de 
ziariști străini a primit vineri 
permisiunea să viziteze, din 
avion, regiunea unde au avut 
loc lupte, dar nu a putut să 
călătorească în această zonă 
cu automobile.

In seara de 9 august, agen
ția France Presse a anunțat că 
potrivit unor știri neconfirma
te sorite în capitala Republicii 
Dominicane, Santo Domingo, 
unități de guerilă avarttnînd 
mișcării „Jeune Haiti" au e- 
fectuat în ultimele zile mai 
multe atacuri împotriva tru
pelor lui Duvalier in regiunea 
capitalei haitiene. în cursul a- 
cestor lupte 25 de membri ai 
gărzilor dictatorului hait ian au 
fost mHșL

împotriva
SAIGON 10 (Agerpres). — 

Agenția de informații a forțe-* 
lor patriotice din Vietnamul de 
Sud „Eliberarea** relatează ca 
partizanii sud-vietnamezi au în
treprins noi atacuri împotriva 
unor puncte întărite ale trupe
lor diemiste. Astfel, după ce au 
anihilat rezistența unui grup 
de 50 de militari diemisti, foi
țele patriotice au aruncat în 
aer uzina electrică din provin
cia Chau Doc și au tăiai le
găturile telegrafice și telefoni
ce dintre capitala acestei pro
vincii și restul țârii. De ase
menea, au avariat un camion 
blindat și au capturat impor
tante cantități de arme și mu-, 
ni ții.

La 9 august, anunță agenția 
Associated Press, partizanii 
sud-vietnamezi au dezlănțuit 
un nou atac împotriva unui 
punct întărit al armatei diemis
te situat la 70 mile vest de 
Saigon. In cursul atacului ou 
fost uciși și răniți 24 de die- 
miști, printre care și un loco
tenent.

In aceeași zi, adaugă agen
ția citată, în timp ce oficialită
țile sud-vietnameze inaugurau 
un nou „sat strategic" situat în 
apropierea orașului Don Tin, 
un elicopter american a tras o 
rafală de mitralieră în mulți
mea adunată aci omorînd un 
copii de șase ani și rănind grav

diemișlilor 
al ți cinci copii, 
mama copilului 
leva ore de la 
un autoturism 
care se afla inspecloiul-șei al 
acestui „sat strategic', a ucis 
lin copil în virată de trei ani.

Se pare cd este vorba de re
presaliile puse la cale de auto
ritățile diemiste împotriva 
populației care protesta în le
gătură cu încartiruirea ei for
țată în „sate strategice^

precum șl «pe 
ucis. După cî- 
acesl incident, 
american, în

SCURT
privire la mod.iLt&le în care 
urmează să-și îndeplinească mi
siunea solicitată de conferința 
celor trei seu de state care a 
avut Ioc recent la Manila.

Tn mesaj sa precizează că 
O-N.U. va trimite curînd două 
echipe ae lucra in Sarawak și 
Borneo de nord pentru a se in
forma asupra voinței popoare
lor de a adera sau nu la Fede
rația Malaeză. Aceste echipe se 
vor afla sub controlul direct și 
exclusiv al secretarului gene
ral al OJN.U. rapoartele întoc
mite de ele uxmiud să fie pre
zentate acestuia din urmă care 
va informa la rindul său gu
vernele celor trei țări.

Aaenția France Presse. refe
rindu-se la surse bine informa
te. anunță că guvernul britanic, 
care după cum se știe continuă 
să considere că acordul încheiat 
la Londra trebuie să intre in 
vigoare la data prevăzută inițial 
— 31 august — ar fi dispus să 
accepte „în principiu” trimite
rea observatorilor O.N.U. în 
teritoriile Sarawak și Borneo de 
nord care se află încă sub pro
tectoratul Angliei.

DELHI — La ședința Comite
tului executiv al partidului de 
guvernămîm — Congresul Na
țional Indian — Jawaharlal 
Nehru a prezentat propunerea 
de a părăsi funcția de prim- 
mi nistru pentru a se consacra 
muncii organizatorice în par
tid. Comitetul a hotărît însă în 
unanimitate ca Nehru să ră- 
mină in postul său de șef al 
guvernului și de lider al parti
dului. In cuvintarea rostită la 
ședința Comitetului executiv, 
J. Nehru a avertizat că forțe
le reacționare își ridică capul 
In India. Anumite cercuri, a 
spus el, aplică o tactică care 
ii aduce aminte de metodele 
naziștilor. In încheiere, J. 
Nehru a susținut din nou poli
tica de neangajare.

PE SCURT
pătrat! și o populație de peste 
170 000 de oameni.

PARIS — Tribunalul securi
tății de stat din Franța a pro
nunțat astăzi sentința de con
damnare a unor membri ai 
Organizației armata secretă 
(O.A.S.). Doi dintre ei au fost 
condamnați la muncă silnică 
pe viața, iar al treilea la 5 ani 
închisoare. Din mărturisirile 
făcute la proces reiese că cei 
condamnați făceau parte din 
grupul „Delta" al O.A.S., care 
a organizat asasinate și nume
roase atacuri in Algeria în pe
rioada anilor 1961—1962.

MADRID.—Sub presiunea miș
cării de eliberare, guvernul spa
niol a lost nevoit să'declare că 
acceptă acordarea autonomiei 
interne unor colonii ale Spaniei 
din Atrica. Ministrul spaniol al 
informațiilor a anunțat că în 
curînd vor începe tratative cu 
conducători ai populației din 
Fernando Po și Guineea spa
niolă în vederea acordării au
tonomiei interne. Aceasta este 
prima oară cînd guvernul spa
niol este nevoit să recunoască 
drepturile populației din colo
niile lor africane. Fernando Po 
este o insula situata la 32 km 
de coasta guineeză a Atlanticu
lui. Pe o suprafață de 2 071 km 
pătrați trăiește o populație de 
peste 40 000 de locuitori. Acest 
teritoriu a devenit colonie spa
niolă în 1 778. Guineea spaniolă 
situată în Africa ecuatorială are 
0 suprafață de 27 000 de km

SEUL.— La 9 august un tri
bunal militar a condamnat la 
moarte doi generali și un colo
nel acuzați de a fi organizat un 
complot împotriva regimului lui 
Pak Cjian Hi. Tribunalul a con
damnat. de asemenea, la diferi
te termene de închisoare 3 pre
tinși complici ai lor. Cei con” 
damnați au fost arestați în mar
tie a.c.. după ce autoritățile au 
anunțat descoperirea unui com
plot Opinia publică sud-co- 
reeană a pus la îndoială exis
tența reală a complotului, con- 
siderînd arestarea grupului de 
ofițeri dizidenți, care dețineau 
funcții importante în regimul 
lui Pak Cijan Hi. ca un episod 
al luptei pentru putere între 
diversele fracțiuni ale juntei 
militare. Se știe că, după aceste 
arestări Pak Cijan Hi șf-a a- 
nunțat intenția de a-și prelungi 
guvernarea cu încă patru ani.

PRETOR1A. — In baza legii ra
siste a Republicii Sud 'Alricane, 
participanfii la mișcarea de elibe
rate națională pal fi 1niemnifa|l 
pe timp de SO de sile iără a ii 
anchetajl și judecați, iar apoi din 
nou sfl He supuși arestărilor. Co
respondentul din Pretoria al xia- 
rului „Daily Herald" scrie la 0 
august că africanii au și simțit ur
mările acestei legi rasiste, Una 
din victime a devenit Mula, secre
tar al secției din Transvaal a or
ganizației populației de origină in
diană din R.S.A.. care, după ce a 
iest ținui în închisoare 90 de zile, 
la 8 august a fost arestat din nou. 
Aceeași soartă au avut-o șl alți 
patrioțl africani, care după 00 de 
zile de detențiune au fost arestați 
din nou, chiar a doua 1L
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Se intensifică lupta
MADRID 10 (Agerpres).— în 

Spania se intensifică lupta re
vendicativă a muncitorilor mi- 
peri. La numai 24 de ore după 
Ea autoritățile au anunțat că în 
minele din As tur ia se află to 
grevă 9 000 de mineri, po
trivit relatărilor agenției France 
Presse. ministrul spaniol al in
formațiilor, Manuel Fraga liri» 
bârne, a recunoscut în seara de 
9 august, după o ședință a Con
siliului de Miniștri, numărul 
greviștilor a ajuns la 15 000.

După cum relevă France 
Presse, guvernul spaniol a ho-

minerilor spanioli
tărît să închidă orice între
prindere al cărei personal a în. 
cetat lucrul și refuză să poarte 
tratative cu autoritățile. In 
cursul zilei de vineri, scrie a- 
genția, alte cinci puțuri de mină 
au fost închisei ceea ce ridică 
la 13 numărul întreprinderilor 
miniere unde muncitorii au în
cetat lucrul în ultimele 48 de 
ore. Mișcarea grevistă s-a ex
tins, de asemenea, șl la alte 
mine, dintre care cele mai im
portante sînt cele din Llasca- 
ras si Viso,

Acțiuni revendicative ale viticultorilor francezi
PARIS 10 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la ultimele acțiuni 
revendicative organizate în 
Franța, dintre care cea mai 
importantă este greva per
sonalului navelor comerciale 
franceze, agenția France Presse 
relevă că la orizont se profi
lează un alt conflict, de data 
aceasta în domeniul viticul
turii. In legătură cu aceasta 
agenția arată că în cadrul 
unei întruniri, care a avut loc 
la 8 august în orașul Nar- 
bonne, comitetul de acțiune al 
viticultorilor din departamen
tele Gard, Herault, Vaucluse, 
Aude și Pirineii orientali a a- 
doptat o serie de hotdrtri ce- 
rind convocarea imediată a 
Confederației Generale a Viti
cultorilor. Pe de altă parte, 
potrivit aceleiași agenții, o de-

legație a viticultorilor francezi 
a făcut o vizită la Ministerul 
Agriculturii unde a cerut sa 
fie luate masuri imediate și 
eficace pentru a se împiedica 
scăderea prețurilor. Această 
cerere fiind respinsă, delega
ția a declarat că în prezent 
organele sindicale urmează 
„să hotărască formele de luptă 
ce urmează să fie adoptate 
pentru a obține ca revendică
rile noastre să fie luate în 
considerare4'.

După cum se știe, la fel ca 
și producătorii de fructe și le
gume din Franța, viticultorii 
trebuie să facă față unor mari 
greutăți din cauza importuri
lor de vin din alte țări, ceea 
ce prejudiciază interesele pro
ducătorilor francezi.

SAIGON 10 (Agerpres). —■ 
Buletinul agenției de presă „Eli- 
berarea1* al patrioților sud-viet- 
namezi relatează că, în cursul 
acțiunilor întreprinse în luna 
iulie, forțele patriotice din 
Vietnamul de Sud au scos din 
luptă circa 700 da militari die- 
miști și au capturat o mare can
titate de arma și muniții.

în perioada 17—20 iulie, ara
tă buletinul, trupele diemiste aii 
organizat o vastă operație de 
„curățire1* în regiunea Oho Gao 
din provincia My Tho, aninând 
în luptă peste 40 de tancuri am- 
jibii, 27 de ambarcațiuni milita
re și 40 de avioane de vinătoare 
și elicoptere.

Forțele patriotice sud-vietna- 
meze, subliniază buletinul, au 
distrus 9 puncte întărite și cîte- 
va „sate strategice11 fi au scos din 
luptă aproximativ 420 de mili
tari diemiști.

Populația sud-tietnamezi din 
prarincu My Tho a organizat in 
ziua de 17 iulie numeroase de
monstrații in sprijinul luptei bu- 
diștilor pentru apărarea dreptu
rilor lor.

Comunicatul comun
siriano - irakian

DAMASC 10 (Agerpres). In
tre 6 și 9 august, o delegație 
guvernamentală siriană, con
dusă de primul ministru Sa
lah Bitar, a făcut o vizită la 
Bagdad. In timpul vizitei, de
legația siriană a dus tratative 
cu conducători ai Republicii 
Irak.

La 9 august, la Bagdad șî 
Damasc a fost dat publicității 
un comunicat comun siriano- 
irakian, în care se arată că 
conducătorii Siriei și Irakului 
au examinat „situația determi
nată de impasul în care se află 
înfăptuirea declarației din 17 
aprilie a.c. cu privire Ia crea
rea Federației Egiptului, Siriei 
și Irakului". Comunicatul sub
liniază unitatea de păreri a 
celor două părți referitoare la 
necesitatea de a preîntîmpipa 
înrăutățirea continuă a relații
lor interarabe ca urmare a di
vergențelor dintre Bagdad și 
Damasc, pe de o parte, și 
Cairo, pe de altă parte.

Delegațiile au reafirmat „an
gajamentul guvernelor lor de 
a acționa pentru cauza națiunii 
arabe" în vederea eliberării 
„tuturor teritoriilor arabe care 
se mai află sub dominația im
perialismului".
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I R.F.G, —• Guvernul ide la Bonn a mării recent Bugetul militar pe seama scăderii alocațiilor 

pentru asigurările sociale. în fotografie: oameni ai muncii din orașul Duisburg (R.F.G.) 
demonstrind împotriva politicii antimundtorești a guvernului vest-german
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