
Sudorii Spiridon Nicolae ți lan cu Ștefan din sectorul III montaj al Întreprinderii „7 Noiemb rie” din Craiova, sini doi din
tre tinerii evidențiați în întrecerea socialistă. Avînd o pregătire profesională înaltă ei reușesc să depășească în fiecare 

lună planul de producție cu 15—20 la sută dînd lucrări de cea rnal buna calitate.
Foto: O. PLECAN —
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In întâmpinarea
zilei de 3 August

/'I
\ Carnet

Laminate de întrecere
Realizări

bâcăoani

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru), —

Lupta pentru realizarea șl 
depășirea sarcinilor de plsui, 
pentru obținerea unor produ
se de calitate, constituie obiec
tive de bază ale întrecerii so
cialiste ce se desfășoară la 
Uzina de tablă subțire din 
Galați. întreținerea și exploa
tarea corectă a utilajelor, pre
cum și măsurile tehnico-orga- 
nizatorice aplicate, au făcut 
posibil ca de la începutul a 
nul ui și pînă in prezent lami- 
noriștii gălățeni să poată da 
peste sarcinile de plan 2 600 
tone tablă laminată.

în îniîmpinarea zilei de 22 
August, colectivul acestei uzi
ne s-a angajat ca pînă la fi
nele anului să sporească an
gajamentul inițial luat în în
trecere cu încă 150 de tone de 
tablă laminată peste prevede
rile planului, să reducă rebu
turile cu încă 0,5 Ia sută și să 
realizeze însemnate economii 
suplimentare la prețul de cost.

u n grafic mare situat în fața 
intrării principale a Uzi
nei „Oțelul roțu” te in

formează despre mersul întrecerii 
socialiste. Și, deși în anul 1963 
sarcinile de plzn ale colectivului 
•înt sporite, săgeata indicilor de 
baza de pe graficul întrecerii 
socialiste ți-a urmat ia primele 
7 Inni ale aonlnî drumul obiș
nuit .* drumu| ascendent.

Lună de lună, fruntașii sec
ției oțeîărie îți împart succesele. 
Oțelarii dc ]a cuptorul nr. 2, 
conduși de prim-topitoriî Nicolae 
Farcaș, Constantin Badea ți ute- 
mistul Alfred Schwering au în
scris pe graficul întrecerii de !a- 
înce^utnl anului 2 331 tone oțel 
peste plan. Cei de la cnptoml 1 
dețin records! șarjelor rapide : 
235 de la începutul anului. In 
luna iulie a-au evidențiat oțela
rii cuptorului 3, iar Inna aceasta 
in frun lea întrecerii sînt cei de 
la cuptorul 4, care dăduseră în 
prima decadă a lunii peste li’ 
tone peste plan. Participînd a

întrecerea socialista, tinerii oțe- 
lari ai uzinei (media dc virilă 
nu depășește 30 de ani) pun în 
munca lor toate cunoștințele 
profesionale (*□□! accita toți au 
participat ]■ cursurile de ridicare 
a calificării), conștiinciozitate, 
disciplină, dragoste pentru mese
rie, răspundere pentru calitatea 
niuucii lor.

VIORICA GRIGORESCU

DE

Ieri, tinerii gălățeni au trimis oțelâriilor

UN TREN MARȘRUT
CU FIER VECHI

CALAȚI (de la corespondentul nostru)
Ieri după amiaza, în gara Brateț din orașul Galați. Sub presiune, 

o locomotivă, care remorca 32 vagoane încărcate cu fier vechi, aștepta 
semnalul dc plecare. Mecanicul și fochistul de pe locomotivă, doi 
tineri, sînt bucuroși că cinstea de a conduce trenul marșrut încărcai 
cu 500 tone de fier vechi, destinat oțelâriilor patriei. le-« revenit 
lor. în gară îl găsim și pe tov. Costicâ Stoica, prim-secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M. Galați.

•— Este cel de al 5-lea tren marșrut — ne-a declarat el- — care 
pleacă în acest an din orașul Galați cu destinația Reșița aan Hune
doara.

Tot de la tov. Stoica aflăm că cele mai bnne rezultate în strân
gerea și predarea fierului vechi le-au ohținnt tinerii din organizațiile 
de bază U.T.M. de la Uzina mecanică din Galati, de la Uzina de tablă 
subțire, și de către tinerii constructori dc la Șantierul Naval Galati.

Pînă în prezent cn noul tren marșrut care a plecat ieri după 
amiază din gara Brateș, tinerii gălățeni au trimis către oțelâriile 
patriei cantitatea de 2100 tone metal vechi, fată de 2 200 tone plan 
pe întregul an. Angajamentul tinerilor din orașnl Galați este ea 
pînă la 23 August, să-și îndeplinească angajamentul mm] la colec
tarea metalelor vechi. tn acest scop pînâ la marea sărbătoare, ei vor 
mai trimite oțelâriilor încă un tren marșrut.

— Trem ca pînă la sfîrșitul acestui an să colectăm în plus încă 
o cantitate de 600—700 tone metal vechi. Este un angajament pe 
care sîntem hotărîți să-I îndeplinim — ne-a spus tovarășul Stoica.

{/rumurile
PATRIEI9

Seară rețițeonă
m poposit la Reșița 
seara, cu tinerii tu
riști timișoreni, de 
la Uzinele Mecani
ce, în drum spre 
barajul de la Vă- 
liug. și spre mun

tele Semenic. Vedeam Reșița 
prima oară, atunci, seara, cu 
toate flăcările aprinse fastuos, 
între coșurile furnalelor, oțelă- 
riei, laminorului... Care sini co
șurile ridicate de brigada dumi-

de 
de 
de

Prin prelungirea ciclului 
funcționare a instalatei 
cracare catalitică cu 45 
zile și a instalației de cocsare
întîrziată cu o lună de zile, 
colectivul rafinăriei din Onești 
a dat în Drimele 7 luni ale 
anului, peste plan, produse 
petroliere în valoare de 
2 800 000 lei. Indeplinindu-și 
in numai 7 luni angajamentul 
pe anul acesta, de a economisi 
2 900 000 lei. rafinorii de aici 
l-au suplimentat cu încă 1 mi
lion lei. (Agerpres)

CÂRTII

j HunfT.loarci'^eva \

--------- Proletari Sin toate tarile, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

Organ Central al

Anul XIX, seria II nr. 4430

poptilari- 
dif uzarea 
cititorilor

DEVA (de la co
respondentul no
stru). —

Pentru 
zarea și 
in rindul
de la sate ți orașe 
a cărților cu con
ținut politic și ideo
logic, Comitetul re
gional Hunedoara 
al U.T.M. în cola-

borare cu 
și U.R.C.C., organi
zează in cinstea zi
lei de 23 August, în 
perioada 12—22 au
gust, decada cărții.

In orașele Deva, 
Alba Iulia, Orăștie, 
Hunedoara vor area 
loc consfătuiri cu 
tinerii cititori la 
care vor participa ?«

C.L.D.C. lucrători dirt Editu
ra politică. Ir. dife
rite localități 
regiune se vor 
ganiza acțiuni 

popularizare și 
fuzare a cărții :
cenzii, simpozioane, 
expoziții și ștanduri 
cu cdrți, concursuri 
„Cine știe, ciștiga

din 
ar
de 

di
re-

20 BANI

Tine Muncitor

Flori între flori* (Copii la sta (lunea Borșa)
Foto : prof. V. OR7.Â
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Marți. lucrările ședinței 

Consiliului Superior al Agri
culturii au continuat în sec
țiile de specialitate.

In ședința comuna, secțiile 
de cereale și plante tehnice, 
gospodării agricole de stat și 
mecanizarea agriculturii au 
dezbătut rezultatele cercetă
rilor științifice și de producție 
în cultura griului. Pe baza re
feratului „Caracterizarea agro
biologies a soiurilor de grîu 
extinse în cultură și agroteh
nica Ior“, prezentat de prof. 
N. Giosan, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al 
Agriculturii, directorul Insti
tutului central de cercetări 
agricole, a discuțiilor și pro
punerilor participanților. sec
țiile au definitivat proiectul 
recomandărilor privind cultu
ra griului în anul agricol 
1963—1964.

In secția de creștere a ani
malelor, referatele și discu
țiile au fost axate pe măsurile 
tehnico-organizatorice privind 
asigurarea bazei furajere și a 
construcțiilor zootehnice pen
tru buna iernare a animalelor, 
creșterea efectivelor și a pro
ducției animale ; în secția de 
hortiviticultură s-au dezbă-

tut rezultatele obținute în 
dezvoltarea viticulturii, pomi- 
culturil și legumiculturii și 
e-au făcut propuneri pentru 
buna desfășurare a campaniei 
de toamnă în acest sector; 
secția fond funciar și organi
zarea teritoriului, după expu
nerea cu privire la realizarea 
sarcinilor de plan pe primul 
semestru al acestui an, a dis
cutat probleme privind folo
sirea rațională a fondului 
funciar ; în secția de învăță- 
mînt și propagandă au conti
nuat discuțiile în legătură cu 
sarcinile de învățămlnt și pro
pagandă în noul an.

Secțiile au definitivat pro
iecte de planuri de măsuri 
tehnico-organizatorîce pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce re
vin agriculturii în toamna a- 
cestui an și în anul viitor, 
care urmează să fie adoptate 
în ședință plenară.

Lucrările ședinței Consiliu
lui Superior al Agriculturii 
continuă.

(Agerpres)
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TINERI

IN SECTORUL 
ZOOTEHNIC

ÎNGRIJITORI 
STĂPÎNI

PE MESERIEI.

nvățămîntul tehnic 
superior a înre
gistrat, în anii pu
terii populare, un 
mare avint. Intre 
cele 10 institute de 
învațămînt tehnic, 

cu 35 de facultăți și 71 de spe
cialități, cite au funcționat în 
anul școlar 1962—1963, se nu
mărări Institutul de constttftții 
din Capitală.

înființat în anul 1948, insti
tutul nostru s-a dezvoltat an de 
an. Numărul studenților care au 
intrat în anul I al institului a 
crescut. în 1960—1961, de pa
tru ori. față de numărul celor 
primiți cu numai un an în 
urma. Este semnificativ faptul 
că numărul studenților din anul

O

In Lunca Pomostuluj a crescut o Reșița nouă

litate: construcții industriale 
(in industria siderurgică, chi
mică, ușoară) j construcții so- 
cial-culturala (edificii publice, 
stadione, săli de spectacole etc); 
construcții de locuințe moderne 
și confortabile i construcții a- 
grlcol© ; construcții cu destina
ție specială (turnuri de răcire, 
coșuri de fum. estacade etc.).

Facultatea de instalații și 
utilaje de construcții a institu
tului din București este singura 
de acest fel din țară. Absolven
ții ei sînt ingineri specializați, 
foarte solicitați în toate ramu
rile de cercetare, proiectare și 
execuție ale producției. Remar
căm faptul că inginerii, absol
venți” ai* faenltâtifcor* ridairLcon
strucții și instalații au luat par
te la lucrările mari ale indus
triei noastre socialiste, precum 
Si la realizarea numeroaselor

Institutul de
construcții
București
Prof. ing. Vasile Nicolau

Rectorul Institutului de construcții-București

POPASURI BĂNĂȚENE
O-

tale, maistre 
Ion Buck ? Vă 
cunoscusem 
pera mai întii
la Hunedoara; 
acum o admi
ram crescută în 
cerul Reșijei. 
Brigada de 
mare înălțime 
— vi se spu
nea.

Toate coșurile noi ale Hune
doarei și Reșijei au fost r‘dr 
cate de brigada aceasta. $i nu 
poți să nu faci legătura între 
locuri si oameni, între frumuse
țile noi si creatorii lor—

Orașul vechi și orașul nou. 
Ieri și azi. Două epoci, imposi
bil de comparat altfel, decît 
prin contrast. Orașul vechi e o 
stradă lungă ; casele vechi, rîn- 
duite una lîngă alta, au la râ- 
dâcinj șrn cer oțelul. Ferestre 
mici, uși mici, intr-o aliniere 
uniformizantă. S-a construit și

în orașul vechi U-;;* r: fru
moase. noul m ' "r.s
teatrul... Dar cu aaîr-i sec: !- -- 
mos este or^tiii r.'. O «■£*« 
lungul Bîrzavei, pe aip;:* rs? 
plopi și *• r^5-7. SfeaTr-
rile dm Lua i jctza^iui 
o erupție de alb y f9^țî. Ni
ciodată n-am af-leu ilor:
ca aici. Balcoanele, sc-jcrs-r»? 
din fața blocur^or. icmtrele. 
camerele, al căzcr interior se 
vede prin ferestrele vm
nate. slnt pb^e wJr? ;lorL Parc* 
vor să răibu^e orașul vechi, 
în care era alîf de pultn loc 
pentru Hori, pentru arbori, pen
tru lună. Da. e o î--ard cu iună 
și în orașul nou oamenii dir. 
două schimburi -e pregătesc de 
odihnă. Numa indrfigosti{îi mai 
întirzie pe străzile noi. cu ar
bori, cu flori și Iurtă. Încerci 
să-i vezj In orașul vechi și par
că nu ie găsești ioc acolo.

Confruntare
cu fotografiile

dintr-un vechi album

Ir!r-o uăniaeaiâ. o cursă m-a 
iP’ji-st pe sie-ri-upra coroanei de 
&»iurî. -pre Anina. In fata mea, 

y:ea ^eierdorf, cx
.-•ui fîndr miner, un țăran 

«a! băiieâr.ean. Era un 
așezai cuminte pe 

cu miiniie mari așter
nute neauac-hi, cu pălăria 
proper* bine p< fruntea osoa- 
-.A. A a mult.
Cind a Aiisr.u. bărăge-

a am muțenia în-
r-n.'â de țărar
— la qîr&exn ct mina 5* 

Aning asta a wrzs'râ e ceva 
Aere aspru. Ciad o4o .. e frumos 
la vai

Anina. S'.eierdorf. vechi a- 
setări miniere ale Banalului. în 
anul 1963 te cu cen*

• trurUj sicderne, cu grupul șrc-
• minier, cu percal zicruns 

s-vtrrujo: cu noile confere. 
latd. hibelor și me-

- de fotbal, nietitia nouă 
ți tarbotia centrului. Acesta e 
pe^3|u< 1:. cuie- jr intiepi"â 
Anim? ezi- Sî m±: ilar tetele oo- 
Etrmiac. Aa trenul Cuf=
PUiiA r?
Kznd. eu a-
prnMtere. qturmerti '. «u ca- 

vreun meci se» 
ttxol—

înaznte de a iserge 
r^Jnescm un cv »oio-
c ‘.-cehi, de p:*â umjls 1933—

*€ de - A reporter care înlima- 
se pe aceste locuri, far

ca și peii-s*. ae 
-ele aspecte pupitre ale 

i*r miniere vecbi. Prima ioto- 
gr^ș:e : trei mineri, îcc^Aîe de 
a U șut. Anul 1933. «ui 
frizei ecar:-335ice. FeJeJe srzpte. 
negre de cărbune, ochii adlr- 
riți în orbite, în buzunarul de

ite spate al ^lopeteior, se vede 
iumâtatea de piine — masa zii- 
mcă. Ur.ul e desculț. Altul, în
tors obiectivul care in-
cearc^ sd-i surprindă, ai^deș^e 
cu zipuiCiiță o înjurătură «<- a- 
dma acelui turist — orâsecr. 
o înjurătură nu dip mime, zi 
din-r-o lucidiiate a demtjlâții 
surpate de zzicetfe. Oamenii <r 
ceșiia — iți
gratia, n-au wij minezi cz «*• 
mes de wcuî si de zv.:u 9-ere

O altă ioiograiie.
«si i>3»’GDierea Atuner. 

Cur.: mici. înghesuite iat'-un 
DdMint îâ care n-avea*j
»r*a aart. oob ■ nsai vw- 
<u pMa|«e jw prea mu-nv pune. 
Multi grvfîi. acolo, ur j=onu. 
atent » Ei, ct~ mo^^ent cu 
cere societatea minierâ fca râs- 
p’27 celor 185 de

FLORENȚA ALBE

(Continuare !n paff. a lîf-a)
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I primiți în 1960—1961 la In
stitutul de construcții a fost 
eqal cu numărul total al spe
cialiștilor pregătiți în vechea 
Școală de poduri și șosele și 
de Facultatea de construcții din 
Școala politehnică în perioada 
cuprinsă între anii 1881—1938.

In 14 ani de existență 
(1948—1962), institutul de con
strucții-din București a pregătit 
un mare număr de inginerii 
care au adus și aduc o contri
buție deosebit de valoroasă la 
realizarea mărețelor construcții 
de fabrici și 
uzine, locuințe, 
drumuri, poduri, 
căi ferate, hi
drocentrale, in
stalații, utilaje 
pentru indus
trializarea con
strucțiilor, con
strucții edilita
re etc., din pa
tria noastră.

Institutul de 
construcții din 
Capitală func
ționează în pre
zent cu patru 
facultăți și anu
me : Facultatea 
de construcții 
civile, industri
ale și agricole,
Facultatea de construcții fero
viare, drumuri și poduri, Facul
tatea de hidrotehnică, Faculta
tea de instalații și utilaj.

Fiecare facultate are un pro
fil distinct. Planurile de învă- 
țămînt ale facultăților cuprind 
cursuri de cultura generală, 
cursuri de cultură generală teh
nică și cursuri de specialitate 
tehnică si tehnico-economica, 
predate în ordinea corespunză
toare unei juste corelări. Pro
gramele de curs reflectă cuce
ririle cele mai de seamă ale ști
inței și tehnicii moderne și 
legătura tot mai strînsă a învă- 
țămîntului cu practica. prin^?u- 
prinderea realizărilor și proble
melor noi ridicate de constru
irea socialismului în țara noa
stră.

Cursurile sînt predate de ca
dre didactice cu o înaltă pregă
tire de specialitate : academi
cieni, și membri corespondenți 
ai Academiei, profesori emeriți, 
inqineri, conferențiari, și lec
tori, care asigura viitorilor in
gineri constructori toate cuno
ștințele necesare unei pregătiri 
la nivelul cerințelor producției.

Facultatea de construcții pre
gătește ingineri constructori în 
tunătoarele domenii de specia-

construcțîi de locuințe și soclal- 
culturale.

Ca urmare a dezvoltării tot 
mai mari a economiei și cultu
rii patriei noastre, în ultimii 
ani numărul studenților din ci
nul I pentru secția de instalații 
de construcții a crescut de cinci 
ori, iar pentru secția de mașini 
și utilaje de construcții a cres
cut de circa 10 ori.

Facultatea de construcții fe
roviare, drumuri și poduri pre
gătește specialiști în construc
ția podurilor și drumurilor, 
construcția căilor ferate, a clă
dirilor feroviare, precum și 
specialiști în probleme de geo
dezie și sistematizarea orașelor.

Facultatea de construcții hi
drotehnice are, începînd din 
anul universitar 1962—1963, 
două secții: secția de construc
ții și instalații hidrotehnice și 
secția de hidrotehnică agricola. 
Absolvenții secției de construc
ții hidrotehnice își desfășoară 
activitatea pe șantierele de a- 
menajări hidroelectrice, de lu
crări portuare si navigație, de 
alimentare cu apă și canalizări, 
în cadrul secțiilor de ape și 
gospodărie comunală ale sfa-

(Continuare în pag. a III-a)

Standuri de probă moderne

La Uzina constructoare de 
utilai Detrolier „1 Mai- din 
Ploiești a fost dus in funcți- 
•.un nou stand de proba, 
modem. Dentru rodarea insta
lațiilor de forai produse aici. 
La noul stand se pot roda si
multan 6 instalații, obținîn- 
du-se un randament sporit 
față dc vechile procedee de 

■dare. Standul dispune de in
stalații automate Dintru ali
mentarea cu combustibil, cu 
ană Dentru răcire si cu energie 
electrică. Drecum șî aparate 
pentru controlul rezistentei, 
vitezei si altor parametri de 
exploatare.

Folosit la numeroase insta
lații de foraj, care au și fost 
trimise sondorilor din Valea 
Prahovei. Moldova si Oltenia 
cit si ceste hotare, noul stand 
de Drobă a dat rezultate bune.

Tot aici a mai fost dus în 
funcțiune un stand de probă 
Dentru rodarea separată a ca
petelor hidraulice de la insta
lațiile de forai si se lucrează 
la montarea instalațiilor pen
tru rodarea turbinelor de fo
rai fabricate la Uzina „1 Mai"- 
Ploiești.

(Agerpres)



lngrijitorii-mukțători sini dator! gfi cunoGică bine nu numai cum trebuie furajate animalele, 
ci si modul de conservare fi exploatare a nutrețurilor. Iată de ce Franciac Rusu. brigadier 
tootehnieian la G.A.C. Otopeni-Bacuraști, a găsii de cuviință ca acum, cînd se Jnsilozeazd 

porumbul, eă tind o expunere practică în fata crescătorilor de animale
Foto : O. PLEC AN

Și iată că, la indicația organiza' 
ției de partid, consiliul de con
ducere al gospodăriei a organi
zat un schimb de experiență cu 
crescătorii de animale din Cli
nic. La acesta, organizația 
U.T.M. din gospodăria noastră 
i-a mobilizat pe toți tinerii din 
sectorul zootehnic. Schimbul de 
experiență cu tovarășii noștri 
din Clinic a fost fructuos. Am 
avut de Învățat și unii și alții.

lapte in gospodăria noastră se 
datorește acelor condiții de 
care vorbeam mai sus. Trebuie 
sfi știți însă că în raionul nos
tru avem destui fruntași ai pro
ducțiilor muri de lapte, destule 
gospodării colective care ob
țin rezultate la lei de bune ca 
si noi, ba chiar mai bune.

Una dintre cele mai renumite, 
care a obținui mai In fiecare 
an

de târî|e. După-amiază, la orele 
15 : 10 kg de porumb siloz, 5 kg 
trifoi, 3 kg napi. După adăparea 
de la orele 17, li se dădeau va
cilor coceni de porumb tocați. 
Cam am ajuns acasă, am apli
cat întocmai aceeași combinație 
de nutrețuri și am obținui re
zultate mai bune. „Secretul” nu 
l-am păstrat numai pentru 
mine. L-am împărtășit și celor
lalți îngrijitori și el s-a genera-

pășunat, adică de la 5 dimi
neața la 19 seara.

Simion Uscat ne-a i 
din experiența sa, că dacă di- ’ 
mineața, în timpul verii, înam- “ 
tea mulsului, vaca < 
cantitate oarecare de tărîțe," 
lasă mai ușor laptele și poștei 
mult mai bine la cimp. Am |i-| 
nul seama si de acest lucru și 
în prezent, in fiecare diminea-a 
ță. în jurul orei 3 si jumătate, | 
vacile noastre consumă aproxi
mativ un kg tărîfe. |

Cele învățate de noi cu pri-| 
lețul schimburilor de experien
ță pe care mulgătorii noștril 
— în majoritate tineri — le-auj 
efectuat cu cei din Cîlnic, 
Miercurea. Daia Romînă, Apol-I 
dul de Jos, nu se rezumă doar| 
în cele cîteva procedee pe care 
noi le-am împrumutat de la ei.1 
Învățămintele au avut un carac-i 
fer mult mai larg și s-au refe
rit nu numai lâ furajare $i în-1 
grijire, ci și la tehnica mulsu-| 
lui, la tinerea evidenței lapte
lui, la selecția vacilor, la add-■ 
poslirea vițeilor etc. Din schim-| 
burile de experiență am avut 
de clștigat cu toții.

explicat,I 
d’*w 

verii, înam-fl 
consumă ol

roducția medie de 
lapte pe cap de va
că furajată a cres
cut an de an în 
gospodăria noastră 
colectivă. O com
parație cu primii

ani de la înființarea gospodăriei 
nu se poate face pentru că a- 

1 nu dispuneam de o 
fermă de vaci. De aceea vom 
folosi spre ilustrare cifre din a- 

1 1960 încoace, perioadă în 
care sectorul zootehnic a cu- 

o frumoasă dezvoltare.
) am realizat o producție 

medie de lapte pe cap de vacă 
furajată de aproape 2 50G de 
litri. In 1961 am ajuns ia 2 700 
litri i în 1962 am ajuns la 3 015 
litri, iar în primele șapte luni 
_‘j acestui an am muls >n me
die de la cele 113 vaci, 1 734 
de litri de lapte pe fiecare cap 
de vacă furajată. Pentru iarna 
care vine am asigurat o mare 
cantitate de linuri, am insilo- 
zat 24 000 de kg de secară st 
am pregătit toate condițiile 
pentru Insilozarea porumbului 
fi a altor nutrețuri: dovleci, 
ierburi și rogozuri, resturi de la 

î etc. De aici 
producția de lap

te din anul acesta va fi supe
rioară celei din anul trecut.

Este de la sine înțeles câ spo
rirea continuă a producției de

Inu se noa 
tunel nici

ifolc 
nul

Inoscuf 
In I960

I
I litri

ale
j;.

I
I
I
I grădina legumicolă 

și garanția că prodL

peste 3 000 de litri de lapte

EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR
BUN COLECTIV

cap de vacă furajată, este

I

pe ... ...
și gospodăria colectivă din Cîl~ 
nic. De aceea, privirea noastrfi 
s-a îndreptat îndeosebi spre 
experiența îngrijitorilor de ani
male de ia Cîlnic, spre meto
dele avansate ale lui Simion 
Uscat și ale altor îngrijitori 
fruntași de aici.

Cea mai bună cunoaștere a 
experienței lor o putem realiza 
prin vi2ite reciproce, prin dis
cuții și demonstrații practice.

Eu personal, ca unul care 
eram începător în meserie, om 
„prins"’ de la ei multe lucruri 
utile. Mi-am notat cu ocel 
prilej una din rețetele folo
site de ei în pregătirea tainu
rilor pe perioada de iarnă. Era 
o „rețetă’’ mai cuprinzătoare și 
mai consistentă decît cea folo
sită de noi. La ei, dimineața, la 
orele 5. o vacă primea 10 kg de 
borhot muiat în apă, 5 kg de 
trifoi, 5 kg de fin și două kg

Uzat ca metodă bună. Am obser
vat. de asemenea, că cei de la 
Clinic — pentru că j-am viritat 
si altădată — vara aduc vacile 
de la pășunai în jurul orelor 19. 
pe clnd ale noastre soseau la 
grajduri la orele 17. Ne-am dat 
seama că procedeul nostru e 
gresii pentru că în orele răco
roase dinspre seară, vilele pasc 
mai bine dealt în timpul zilei, 
pe căldură. De atunci, noi res
pectam cu strictele orele de

i

I
GLATZ DAVID 

îngrijitor-mulgător la G.A.C. I 
din Apoldul de Sus ®

raionul Sebeș |

Sj TINERI ÎNGRIJITORI Ukmișli fruntași
in creșterea

STA P!NI PE MESERIE!
Lucrînd după program Ne pregătim pentru

bune
învățămîntul agrozootehnic

pe 
care 
Așa 
noi

rintre îngrijitorii 
noștri de vaci eate 
bine cunoscut fap
tul ci întocmirea pe 
baze Științifice a

’ nnai program de
grajd și reapectarea

lui cn itrictele contribuie direct 
la creșterea producției de lapte. 
Mulsul la ore fixe, hrana dală la 
timp, țeaălatul, adăpatul influen
țează producția animalului. Oricît 
de bunr >r fi adăposturile- ori
cît de multă Ș‘ de conriilcnli ar 
fi hrana, dară îngrijitorul nu lu
crează metodic, daca nu respectă 
regulile bazate pe știință, anima
lele nn produc pe măsură capa
cității lor. Cunoaștem arcaaia d'» 
propria noaalrâ experiență- A- 
cum doi-trei am. bunăoară, 
îngrijitorii inai înlocmeau rațiile 
după ochi, mai întîrriaw cu mul- 
aut sau adăpau vacile la ere di
ferite. La un lot de viri, de 
exemplu, 
nice de lapte arăta 
„xig-zag”.
creștea 
acadea

La un lot de
graficul prodorției lil- 

ca nn fel de 
într-o zi producția 

cu 10—15 litri. în alta 
cu 10—20 de litri. Era 

totul în funcție 
fie ca animalele 
mki multi, erau 
pate ți tnulie Is 
întîmpla invert.

de... nimereală; 
primeau hrana 
mai bine adi- 

timp, fie ei te 
____ __ Cert e câ din 
toate acestea rezultan pierderi de 
producție. Dar, ndatâ trimiși la 
cursuri de calificare de cîte 
1(1—15 zile în G.A.S.. odată cu 
participarea lor la cursurile zo
otehnice, îngrijitorii noțtri de 
vaci — majoritatea tineri — au 
înțeles câ respectarea programu
lui zilnic de grajd stimă greu 1* 
balanța ftroducțiej. Azi. cu greu 
ți-ar mai permite vreunui aă «e 
abată de la regulile programului 
întocmit de inginerul noilru zo- 
otehnician ; toți îndeplinesc fie
care operație la orele fixe pre
văzute. Bineînțeles ca. îu anu
mite părți, programai infera mo
dificări în perioada de vâri față 
de cea de iarna. Bunăoară, etnd 
vacile au conaumit secară tnuai- 
verde , pini la prins le-am acoa 
la pățnnat. iar după amiază 
le-am administrat maia verde la 
iesle. Când au coniumat Incarna, 
nu le-am mai «cot din grajd de
cît în orele deatinata plimbării »• 
aer liber. Dar mulaorile, adăpa
tul, țeaălatnl ac fac exact la ace
leași ore. O mica abatere de la 
aceste regali atrage dnpa aine 
pierderi de producție. Istg nn 
exemplu. Intr-o zi, tinărul Petre 
Alecu — mulgător bon de altfel

— nu a faat la grajd cînd vacile 
trebuiau adăpate a doua oară. 
Venind mai tîrzîu, el nu le-a mai 
dat apă decît la ora cînd cei
lalți îngrijitori le adăpau ■ treia 
oară. Seara, de la lotul lui de 12 
vaci a obținut cu 15 litri de lapte 
niai puțin decît pruducția medie 
obișnuită din perioada respec
tivă. Ce fl-a întimplat «zi < u io
tul durnitale ? — l-« întrebat 
inginerul zootehuician. El a cău
tat să ascundă fapla. Gbeorghe 
Alecu. Vasil? Călău și ceilalți to
varăși ai Ini de muncă au apu* 
intă adevărul. Din acest fapt or
ganizația de bată I .T.M. din *rc- 
lonsl zootehoîc • Tirol oo •bîcct 
de diltuție aaai larg La ion! de 
Maori al i«»«r: de vacr
au fost invitați și tinerii î&șrJJî- 
torî de viței ți rri de la por«-<»e 
șt pisări- Din di«mții »-a des
prins rlar und* dure abaterea 
de la prorramul fixat. Dară, de 
pildă, toate ctle 244 de vaci ra 
lapte (atitea are gospodăria in 
prezent) nu ar fi foat adapale 
de trei ori aceeași zi. s-ar fi 
pierdui aproape 150 de litri de 
lapte. Cu alte cuvinte. Petra A- 
lecu |i-a furat șingur caciala. El 
a înțelea aceai lucru și și-a re
cunoscut greșeala-

Am relatat acest 
pentru ■ ilastra rit 
de hală L'.T.M. di* 
otehnîe se ocupă cu 
tărirea disciplinei in 
rilnr îngrijitori de
ajutorul comuniștilor din brigadă 
și al inginerului zootehnician. 
biroul organizației de bază 
U.T.M. a organizat lunar consfă
tuiri cu caracter de schimb de 
experiență, discuții pe diferite 
teme legate de programul de 
grajd cum nr fi : ^Mulsul vaci
lor — ia aceleași ore și în ace- 
cați ordine în fiecare xi”, ,Tr- 
«ălatui — punct important din 
programul de grajd’', „Adăpitnl 
vacilor în timpul verii «i al ier
nii* etc.

Sint acțiuni bune, care •• 
rezultate, dar po ear*, dio 
cate, nn le-am eon ti Hl al. In 
timele trei Inni orgaiiaeția
haaă V.TJML din sectoral zooteh
nie nu «i-o mai deWăfurat munca 
la un nivel core» pun zi tor. Nici 
comitetul U.T.M. pe goapodărie 
nu no-a moi ajutat in aeeaatâ pe
rindă. Noi n-am mai organizat 
adunări generala U.T.M. deochi»* 
in care si dezbatem probleme de
producție și nici n-am inițiat «c- 
țimu practice ra seopol ridicării

nivelului cunoștințelor profeiio- 
nale. Fireyte câ aceite deficiențe 
se fac simțite în procesul de pro
ducție. Pînâ la 1 august noi am 
realizat cîte 1 550 do litri de 
lapte pe cap de vaci farajati, 
fați de 2 200 litri eît cate plani
ficat pe tot anul. IS'n-i o produc
ție mici. Dar daca nu ar fi fost 
lipsurile semnalate, puteam avea 
rezultate fi mai bune. lalâ, de 
ce, în prima adunare generală a 
orțanitațiri de bați L.T.M. din 
sectoral loolebnir ne-am propus 
sa dezbatem probleme legate de 
îîîdrp;!Îirin7.’'a fi de^sțirea planoini 
d?- rri Mlia W® da
f.nn .ie lapte pe eaș de «ari fw

ȘTEFAN DI MITRACHE 
bngcd:-:r zootehnic, 

secretarul organizației de bază 
U.T.M. din brigada zootehnic* 

a G A C. Vasi.’aji. regiunea 
București

Se apropie timpul 
cînd se vor redeschi
de cursurile agrozoo
tehnice. Vrem ca în 
această toamnă să 
începem noul an de 
învățămînt mai bine 
pregătiți. Din vizite
le pe care le-am fă
cut anul trecut în 
mai multe gospodării 
colective vecine am 
aflat lucruri intere
sante pe care le vom 
aplica și noi. La 
Comlojul Mare am 
văzut că la predarea 
lecțiilor se foloseau 
diferite aparate, ter
mometre, schițe, plan
șe. Toate acestea fă
ceau lecțiile sa2»» a- 
tra^jv i? ; le

iwat frxa?. 
At»it wa -rxiBdsfcM 
v-ta esoe bm pet- 
L» nrrrmwțg ds a- 
vest aa.

Ma* inti treble 
si arăt câ acum 
fac Masele -verân 
L casa-laborator ri- 

în eeest an. 
între îxzup. am procu
rat o sene de mate-

riale didactice cu ca
re vom înzestra casa- 
laborator : mulaje,
planje, miooscop etc. 
De acum încolo în
cepem ah ne ocupăm 
de însenerea cursanți- 
lor pentru anul întîi 
și ză reinnoini cere
rile pentru cei din 
anul doi. Cercul ro- 
otehnte de anul tre
cut a fost frecventat 
de 34 de colectiviști, 
dintre care 11 ute- 
miști. Anul acesta 
numărul elevilor de 
la acest curs 
spori, pestru că 

zootehnic, 
dezvoltat 

isirat noi 
de acuna- 

rrafrfl U.Y2M.

-dt' per-?*’ h 
castalicjuji
<s-e iacă ®
?? sA lucreze ca m- 
tnțiton ce anunalr-. 
Firește, cssvjștmțele 
lor au dot tocmai 
așa dc boțate.
de ce organizația 
U.T.M. a

sectorul 
cajc s-a 
mult, au 
injtnpton 
he. Ort an

va
în

propunerea ca ei să 
fie înscriși în anul 
înlîi de învățămînt. 
De asemenea, vor fi 
înscriși încă un ma
re număr de tineri, 
care să urmeze cele
lalte cercuri.

După deschiderea 
cursurilor, ne vom 
îngriji permanent de 
asigurarea unor cit 
mai bune condiții de 
învățătură pentru 
cursanți, vom urmări 
îndeaproape felul în 
care se pregătesc 
lecțiile, cum se stu
diază materialul Lec
țiile cercului zooteh
nic ’«or fi 
cele 3cai 
PM&itWMP

;*> v- 
virr.» de zradn’ da 
7-as iMire al enttanțj- 
lor.

axate pe 
importante 
legate de

PAVEL DRAGOI 
președintele

G.A.C. Cârpiniș 
reeiunea Banat

fapt tocmai 
organizația 

sectoral so- 
grija de îb- 
rîadal tine- 
animale. Cu _*»

La ferma de vaci a G.A.C. Ghimbav, regiunea Brașov, luc rează multi tineri. Ei continuă 
să-și însușească noi taine ale meseriei. lată-i pe unii dintre ei, la o nouă lecție practică ți

nută in tabăra de vară Foto : AGERPRES

umai învățînd te 
meinic poți deveni 
siăpîn deplin 
meseria pe 
țl‘ai ales-o. 
ne-am gîndii
cînd am hotărît s& 

le venim în ajutor tinerilor în' 
grijitori de animale din raio
nul nostru. îndemnîndu-i sâ-și 
Iacă sfâlullor nedespărțit din 
cartea tehnică. In acest scop, 
primind sprijinul organizațiilor 
de partid și cu ajutorul biblio
tecarilor comunali, am oiganr 
zat în sectoarele zootehnice din 
cele 45 de gospodării colective 
din raion 81 de biblioteci. Ron
dul de cărți al acestor biblio
teci era însă restrîns. Apoi, 
unele lucrări erau învechite. 
Ne-am adresat unor specialiști 
din cadrul consiliului agricol 
raional prezentîndu-le lista căr
ților vechi și catalogul cărților 
de specialitate nou apărute. 
Consultațiile asupra titlurilor și 
conținutului lucrărilor ne-au a- 
jutat la formarea unei noi liste. 
Cu bibliotecarii noștri din co
mune am scos tot 
materialul depășit 
care nu mai cores
pundea Prin cor.- 

de condu
cere eîe gcnoooâ- 
ri.lor coiecîrve. din 
librăriile ■dtvșh, 
au fost apoi pro- 
curate alte peste 
5 000 de lucrări 
stabilite de consi
liul agricol raio
nal. Astfel, fiecare 
dintre cele 81 de 
biblioteci create 
în sectoarele zoo
tehnice posedă a- 
cum cite 50-60 de 
lucrări noi de spe
cialitate.

Studiul acestor 
cărți a început să preocupe pe 
toți tinerii îngrijitori de animale. 
Responsabilii acestor biblioteci 
— cei mai buni cititori din rindul 
crescătorilor de animale — au 
știut sfi anime și pe ceilalți. De 
altfel, interesul pentru cunoas- 
terea unor noi metode de mun
că In sectorul zootehnic era 
viu la fiecare tînăr îngrijitor de 
animale. Tinerii citeau astfel de 
efirfi din icoarțâ în scoarță. Se 
ridicau însfi multe probleme cu 
care tinerii nu erau încd fami
liarizați. Brigadierii le-au venit 
In ajutor, dar pared ie cerea 
ceva mai mult, 
din comune au 
mobilizat atunci și 
ginerii, pe tehnicienii agro
nomi, pe medicii veterinari 
la unele forme de pregă
tire ca : ore de consultație, 
convotbiri pe diferite teme, re
cenzii. Multi ingineri și tehni
cieni agronomi, ori alte cadre 
da specialitate, au sprijinit din 
proprie inițiativă munca cu car
tea de știință în rindul crescă
torilor de animale. Ei au orga
nizat concursuri ghicitoare-ful- 
ger, foarte atractive, stimulind 
interesul tinerilor pentru citi
rea cărților de specialitate. Vfi- 
xlnd efl asemenea inițiative 
prind rddficini, noi ne-nm gindit

cd e bine sd le preluăm, să le 
organizăm mai bine, să le ge
neralizăm in iot raionul. Ajutați 
de consiliul agricol raional am 
trecut la fapte : am întocmii bi
bliografiile, am editat și tipărit 
1 500 de afișe cu regulamentul 
concursului. Cîteva zile mai 
iîrziu, acestea au fost afișate 
în cadrul sectoarelor zootehni
ce. în mai puțin de o sdptâmî- 
nâ. din toți cei 1 450 de îngri
jitori de animale, peste 1 200 
s-au înscris la concursul: „Mun
cind si învăjînd — făurim bel
șugul gospodăriei noastre co
lective". Etapa întij a fost bo
gată în activîtâti organizate în 
sprijinul concurenților: seri de 
întrebări și răspunsuri, demon- 
strațli teoretice la tablă și prac
tice la locul de muncd, consul
tații, lecturi în grup, recenzii. 
Timp de trei luni de zile, bi
bliotecile din sectoarele zooteh
nice au cunoscut o activitate 
deosebită. Tinerij și-au notat cu 
grijă tot ce au citit, tot Ce au 
studiat. A urmat apoi concursul. 
Rind pe rînd, concurența

CONSTANTIN COSTEA 
îngrijitor de viței la G.A.C. 

Otopeni-București

Eficienta

tehnice
IOANA STROE 

îngrijitoare de vaci la G.A.C.
Otopeni-București

Bibliotecarii 
antrenat și 

pe ln-

■i a sfîrșitul Bcestui 
an. gospodăriile 
colective din raio
nul Craiova var 
dispune de un în
semnat număr de 
animale : 1? 381 de

taurine, din care vaeî cu lapte 
peste 5 000, apoi 5 160 de por
cine. 18 000 de ovine, peste 
55 000 de păsări matcă și alte
le. B’irește că, paralel cu dez
voltarea fermelor de animale, 
există și preocuparea pentru 
ridicarea unor noi construcții 
zootehnice și asigurarea unor 
cantități sporite de furaje. 
Fără aceste condiții nu «e p&t 
obține producții pe măsura ca
pacității animalelor. Dar știut 
este că fiecare gram de lapte, 
de carne, de lînă depinde în 
foarte mare măsură și de mun
ca acelora care creșc și îngri
jesc animalele. în ultimă in
stanță. «amerrii sînt cei care 
hotăjășc soarta producției, și 
în zootehnie, ca în oricare altă 
ramură de activitate. Iată de 
cs, asigurarea fermelor de ani- 
male eu îngrijitori bins cali
ficați, animați de dorința de 
a-și însuși toate metodele îna
intate ale acestei meserii pli
nă de răspundere, constituie

chezășia unor rezultate valo
roase. Câ așa stau lucrurile, 
ne-o dovedesc și unele exem
ple din raionul Craiova.

La ferma de vaci a gospodă
riei colective din Bechet lu
crează 23 de îngrijitori, dintre 
care 21 sînt tineri sub 30 de 
ani. Avind pasiune pentru me
serie, învățînd mereu, punind 
în practică tot ce e nou, tine
rii îngrijitori de vaci de aici 
obțin rezultate frumoase. Pină

si-au cîștigat un frumos pre
stigiu. Ei organizează consfă
tuiri de producție, pun în apli
care metode noi, invațâ mereu.

— Și asta pentru că — ne 
spunea tovarășul Mann Stroi- 
Iă, președintele gospodăriei — 
in zootehnie nu se desfășoară 
o muncă de campanie care fie 
termină în cîteva zile. Aici 
trebuie să înveți permanent, 
să ai putere și dragoste de 
muncă. Și, după părerea mea,

lucru nefiresc. De aceea, nouă 
nu ne este indiferent 
alegem să lucreze în 
zootehnic.

Anume am reliefat 
tovarășului Marin Stroilă 
privire la 
trebuie să le întrunească un 
îngrijitor de animale, pentru 
că, In general, în gospodăriile 
colective din raionul Craiova 
nu există suficientă preocupa
re pentru asigurarea sec tor u-

pe cine 
sectorul

părerile 
cu 

calitățile pe care

deloc nimerit- De ce ? Pentru 
că meseria de îngrijitor de -- 
nimale nu e deloc ușoară ci 
complexă ; ea se îmbogățește 
zilnic cu procedee și metode 
noi, care, în anumite condiții, 
cer o muncă de zi și de noap
te, o forța de muncă inepuiza
bilă. Or ce demonstrează 
..practica” de la G.A.C. Leu ? 
Că aici animalele sînt furajate 
„după ochi”, că mulsul se face 
ia ore diferite, că sînt dese

6iz/ încredințăm îngrijirea animalelor
la sfîrșitul lupii iulie, produc
ția de lapte pe cap de vacă 
furajată trecea de 1 200 de li
tri. Dat 
crescut 
există 
sfîrșitul
2 500 de litri de lapte pe cap 
de vacă furajată.

Recomandați organizației de 
partid și consiliului de condu
cere de eățre organizația de 
bagă U.T.M. din gospodărie, 
îngrijitorii de animale de aici

fiind că producțiile au 
de la o lună la alta, 
garanția că pînă ia 
anului se vor obține

— fondată pe fapte — tinerii 
sînt cei mai nimeriți să lucre
ze în acest sector. Ei sînt mai 
receptivi la ce apare nou, au 
putere de muncă, sînt mai a- 
propiați de cărți, de învăță
tură. Firește că nu neg nici 
experiența bună a îngrijito
rilor de animale mai în vîrstă. 
Ei cunosc multe lucruri prac
tice, care, îmbinate cu meto
dele științei noi, pot da roade 
bune. Bar a lăsa totul pe sea
ma vârstnicilor mi se pare un

lui zootehnic cu oameni cu o 
înaltă calificare, cu pasiune 
pentru meserie. Un exemplu 
în acest sens II constituie gos
podăria agricolă colectivă 
„Viată nouă" din comuna Leu. 
Tovarășii din consiliul de con
ducere susțin că a îngriji ani
malele e o treabă mai ușoară 
decît, de exemplu, să lucrezi 
cu sapă- Or, a încredjijța mun
ca în zootehnie unor oameni 
numai pe criteriul că „e o 
treabă ușoară" nu ni se nare

întârzierile de la program și 
altele. în iarnă, îngrijitorii de 
animale n-au frecventat cu re
gularitate cursurile zootehnice. 
Care sînt rezultatele? Pînă la 
sfîrșitul Junii iulie, gospodăria 
a realizat doar 300 de litri de 
lapte pe cap de vacă furajată.

Asemenea situații am întîl- 
nit și la gospodăriile colective 
din Sopot, Belot, Coțofenîl din 
Dos și altele. Producțiile de 
lapte obținute aici sînt de 2—3

ori mai mici decît de la 
G.A.C. BecheL

Faptele pledeazâ de Ia sine : 
în «actorul zootehnic eate ne
voie de oameni care să îndră
gească această meserie de 
mare răspundere, dornici sâ-și 
însușească și să aplice în prac
tică cuceririle științei, meto
dele înaintate de muncă.

Iată de ce, organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C. au da
toria de a recomanda orga
nizațiilor de partid și con
siliilor de conducere ale gos
podăriilor pe cei mai buni ti
neri care să devină îngrijitori 
de animale. Odată încadrați, 
tinerii trebuie ajutați zilnic, cu 
grijă și migală, să-și însușea
scă tainele meseriei. Inginerii 
agronomi, oeilalți «pecialișli, 
să ajute organizațiile U.T.M. 
în Inițierea unor acțiuni. La 
rindul lor, consiliile de con
ducere ale G.A.C., să fie mai 
receptive la cererea tinerilor, 
să-i pună la probă, să-i spri
jine în muncă, în apțiunî, la 
învățătură. Sîntem siguri că 
procodînd așa, gospodăriile co
lective din raionul Craiova nu 
vor avea decît de cîștigat.

trecut prin fața comisiilor rfis- 
punzînd la întrebările formula
te si difuzate din timp de con
siliul agricol raional. Cei mai 
buni au ajuns în faza interco- 
munală. întrebările au fost mai 
pretențioase. Și, pentru cd exa
minarea s-a iăcut intr-o zi de 
duminică, la 6 centre organiza
te în comune, alături de concu
rent au fost prezenți mii de co
lectiviști, umpiind sălile cămi
nelor culturale. La centrul de 
raion, in etapa finală, qu parti
cipat 28 de cîștigători ai etapei 
anterioare din 19 gospodării a- 
gricoie colective. Comisia de 
examinare a avut mult de lu
cru. Răspunsurile bune erau nu
meroase. timpul de examinare 

prelungea. Au trebuit puse 
întrebări „de baraj". Dar și a- 
cestea au scoa la iveală o bună 
pregătire a concurenților. Toc
mai de aceea au trebuit distri
buite cîte două premii Jntîf în 
loc de unul îngrijitorilor de 
vaci Gheorghe Dincă din Dăs
călești și Elena Scuturicl din 
Stiubei. crescătoarelor de pă
sări Gherghina Nic hi tor de la 
Nicolești și Paraschiva Preda 
de la gospodăria colectivă Sal
cia Nouă si multor altora.

Am urmărit pe parcurs efi
cienta învățăturii, a concursu
lui nostru. Ne-am bucurat de 
rezultate, la gospodăria colec
tivă din Vilcele, de pildă, unde 
cele 986 bovine, 2 460 ovine. 
1 400 de porcine și 9 500 de pă
sări sînt îngrijite de 118 colec
tiviști — în marea lor majori
tate tineri — au fost înregistra
te succese însemnate. Produc
ția zilnică pe cap de vacă fura
jată a crescut față de prevederi 
cu 2 litri pe zi. Fătările duble 
la oi au sporit cu 14 la sută, iar 
producția de lînă pe cap de 
oaie cu 0,5 kg. Tineri ca Radu 
Chiriță, Ion și Costicâ Guiu și 
alții, care altădată aveau greu
tăți în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, se numără acum printre 
fruntași. Cei 42 de brigadieri 
zootehnicii din gospodăriile co
lective ale raionului nostru au 
nevoie și ei de o cultură agro
zootehnică mai ridicată. Noul 
concurs pe care l-am organizat 
ia cererea lor. între 1 iunie .ți 
1 septembrie. împreună cu con
siliul agricol raional va aduce 
și el reale foloase.

i
MARIN D STAN 

îngrijitor de vaci la G.A.C.
Bascov. regiunea Argeș

TUDOR FILIP 
îngrijitor de vaci la G.A.C. 

Balotești, raionul Răcari

V. BABAC

ALEXANDRU OPROESCU 
director al Bibliotecii centrale 

raionale, Rm. Sărat

VICTOR SANDA 
îngrijitor de vaci la G.A.C.

Baloteșli. raionul Răcari



Modernizarea

DIN VACANTĂ
drumului național 
lernut - Tîrnăveni

N „flno- 
în care 
înlîlnire 
cfntecul, 

cres- 
ale 

cabanele 
cheamă ochii îndrăznețului tu
rist. In viile adînci, conurile albe 
de lumină ale corturilor îți răsar 
privirii ca niște vase miniaturale 
și ordonate, gata să pornească cu 
pinzele sus. Pe imensa întindere 
a litoralului, între pămint și apă, 
tinerii — elevi, studenți, pionieri 
— primesc din plin dărnicia fier
binte a soarelui și aroma sărată 
a mării. Vacanța și-a trimis pre
tutindeni mesajerii. 
strearrindu-se în 
șir indian pe po
tecile marilor 
altitudini, sau în 
stoluri In pei
sajul citadin 
al taberelor. In 
rucsacurile lor, 
tinerii și-au așe
zat și carnetul 
de însemnări. 
Astfel, din cela 
mai îndepărtate 
colțuri ale țării, 
sosesc zilnic la redacție Scrisori 
de la ei in care ne redau cele 
mai proaspete impresii.

,Jntr-o frumoasă dimineață de 
iunie — ne scriu Anca Lupan fi 
Viorica Gabriel —■ elevi din ora
șul Cluj — am plecat în excursie. 
Am trecut Poleacul, Turda, am 
ajun» pe frumoasa și șerpuita 
vale a Arieștilui, care-și croiește 
drum printre păduri bătrîne ți 
pereți de stîncă". După Albac, 
satul natal al lui Horia, elevii au 
petrecut prima noapte de ex
cursie la ghețarul de la Scărișoa
ra. „In sala da gheață, la 600 m 
In adine, tavanul era plin de chi
ciură argintie, pătată ici fi colo 
eu steluțe de abanos**. Intr-o altă 
galerie, copiii au admirat stalac
titele transparente și uriașe, ca 
niște „măciuci”, blocurile masiva 
de calcar, ca și „perlele de ca
vernă”, care constituie curiozita
tea peșterii. Părăsind „fainele a- 
dîncurilor”, elevii i-au îndreptat 
spre Abrud. Bucium, urdnd spre 
Detunata, frumosul monument ol 
naturii. Au admirat Roșia Mon
tană pentru vestigiile cetăților 
romane. Baia de Arieș, cu exploa
tările de aur. precum fi întreaga 
panoramă a Munților Apuseni.

Despre cei plecați în excursii 
fi despre locurile pe care le vi
zitează ne scriu și profesorii. 
Despre grupul da elevi de la 
Școala de 8 ani din comuna Mic- 
falău, raionul Sf. Gheorghe, care 
a plecat cu bicicletele pe melea
gurile patriei, aflăm din scrisoa
rea învățătorului Gheorgbe Brio- 
lă. Micii cicloturițti au străbătut 
Miercurea Ciuc fi pasul Ghimeț- 
Palanca, traverstnd Carpații au 
trecut prin Comănești. Lucăcești, 
Onești, Tg. Ocna, Băile Slănic, 
Tg. Secuiesc. Rutierii elevi au 
străbătut cei peste 400 de km în 
cinci zile, în cele mai bune con
diții. Ei au vizitat în drumul lor 
salina de la Tg. Ocna, sondele 
de la Lucăcești, casa muzeu de la 
Moinești, orașul Onești. Borzrști. 
Același corespondent na infor
mează despre excursia de țața 
zile cu tema „Să ne cunoaștem 
frumusețile și realizările regiu
nii noastre”.

Un alt colț din noua „Rominie 
pitorească" a fost asaltat de alți 
mesageri ai vacanței : de elevii 
Grupului școlar petrol-chimiș din 
Timișoara, care ne-au transmis 
telegrafie obiectivele vizitate i 
Fabrica „Colorom”-Codlea, Com
binatul Chimic din Făgăraș șl 
Combinatul chimic din orațul 
Victoria, centre industriale lega
te de viitoarea lor specialitate.

Dară pentru îndrăgoitifii de 
păduri, de răcoarea reconfortan
tă a munților, da mirajul unde-

acanța 
timpul” 
și-au dat

I veselia,
\ drumeția. Pe 
iele solitare 
munților,

îi recanofti

lor de apă, vacanța înseamnă tin 
calendar ale cărui file rămîn 
neruple zile și s&ptSmini, pentru 
unul din corespondenții noștri, 
elevul loan Bonțiu din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară și 
colegii lui, în calendarul vacanței 
foile ie desprind cu regularitate 
în fiece seară după întoarcerea 
din excursie. Conform planului 
stabilit, la 8 iulie Ioan Bonțiu și 
cu ceilalți prieteni, înarmați cu 
„undițe și hrană” se aflau în 
vrednica îndeletnicire a pescui
tului pe apa Mureșului. La 16 
iulie au făcut o excursie învioră
toare pe jos spre Borsec. Patru 
zile mai tîrzîu s-au deplasat cu 
autobuzele la

NE SCRIU
CORESPONDENȚII

ELEVI

Băița pentru a sus
ține un meci de 
fotbal cu echipa 
locală.

Pretutindeni, 
vara își poartă 
statomicu-i im
perativ : Vacan
ța 1 Deseori,
plicurile sosite 
la redacție au n- 
dresa de expe
diere începută 
eu titlul „Tabăra 
de odihna*. Pen

tru că numeroși pionieri și șco
lari își petrec vacanța în tabere. 
Un mesaj ne-a sosit și de la 
pionierii Școlii de 8 ani nr. 
15 din Sibiu, care se află în 
tabără la Păltiniș. Despre prima 
zi de tabără din satul Mociova, 
raionul Caransebeș, ne transmite 
noutăți Faur Gligor din Căvăran, 
regiunea Banat. După așezarea 
corturilor, seara, în jurul tradi
ționalului foc de tabără, răsuni 
voioase cînlece pionierești. Sune
tele de trompete au rdiunat și 
peste toate cele 44 de tabere lo
cale organizate în raionul Urzi- 
ceni. Corespondentul nostru prof. 
Gh. Gheorghiu din Urziceni — 
ne scrie : „Peste 25 de școli au 
fixat locul de tabări pe Ungi 
ape, în parcuri fi în alte locuri 
pitorești”. De asemenea — aflăm 
din alte corespondența — elevi
lor raionului Sf. Gheorghe li s-a 
rezervat o vacanțt plini de bucu
rii fi amintiri de neuitat în ta- 
herele amenajate la Siliște, Bran, 
Breaza. Condiții optime de odih
nă fi recreare exiști fi in tabira 
de pionieri și școlari de la Vara- 
dia de Mureș, raionul Lipova, re
giunea Banat — ne scrie N. Du- 
mitrica, directoarea casei pionie
rilor din Lipova.

Teci da alte scrisori sosite da 
Za elevi pe adresa ziarului nostru 
surprind pe filmul vacanței, ai
doma unui aparat fotografic, 
imagini de neuitat din tabere fi 
din excursiile organizate prin 
țară.

De curînd. s-a terminat mo
dernizarea drumului național 
lernut—Tîrnăveni. Se creează 
astfel, cosibilitatea sDoririi vi
tezei de circulație pe traseul 
Sibiu—Mediaș. Tîrnăveni—Tg. 
Mures sau Cluj. Totodată, se 
stabilesc legături corespunză
toare nevoilor traficului ru
tier modern între principalele 
centre economice și culturale 
din această Darte a tării.

Folosirea ne scară largă a 
materialelor de construcție 
provenite din resurse locale, 
mecanizarea lucrărilor și or
ganizarea bună a muncii au 
contribuit la reducerea prețu
lui de cost De kilometru dă 
drum modernizat cu circi 
27 000 lei.

în prezent pesta 50 la aută 
din drumurile naționale 
Romîniel tint modernizate.

(Agerpres)

A APĂRUTs

„PRESA NOASTRĂ <4

Rernta Uniunii Ziariștilor din 
R. P R.

AbbI VIH nr. 1 (87) 1968

4 500 săli noi de clasă
De cnrind, în orașul Turda a 

foit terminați conitruirea unei 
șceli cu 16 aili de claia. Alte 56 
de școli pentru învițămintnl de 
cultură generali vor fi date în 
folosință în întreaga țară pîna ]a 
1 leptembrie. Ele ie conitruieic 
prin contribuție voluntara «au 
din fonduri centralizate, multe în 
mediul rural.

In regiunea București, de pil— 
di, vor fi puae la diipoaiția ele-

vilor din localitățile Măgureni, 
Uimeai, Giurueni, Plotca și al
tele școli noi ce totaliiează 340 
■ăli de clasă, iar în regiunea 
Cluj numărul noilor aili de clasă 
▼a crește cu 265.

In total, mrmirul «fiilor de 
clăii ce «e conetrnieae in acest 
an în toate regiunile țării eate de 
aproximativ 4 500.

Pe lingă asociația sportiva 
„Utilajul'* a Uzinei de pro
totipuri și reparații utila/ 
chimic din Făgăraș s-a creat 
recent Și o secție de cano
taj, condusă de mecanicul 
Virgil Mailat. în timpul li
ber, tinerii muncitori de aici 
participă cu plăcere la plim
bările si concursurile nauti
ce pe Olt. lată, in fotografie, 
pe muncitorii Virgil Mailat 
Si 1. Bardaș încereînd noile 
ambarcațiuni sosite de au

rind de la Reghin
(Ajerpru)

Instalație cu izotopi radioactivi
Un coLectiv de specialiști de 

la Institutul de fizică atomică 
a realizat o instalație cu izo
topi radioactivi pentru contro
lul automat al nivelului sticlei 
topite In cuptoare. Instalația 
dă posibilitate muncitorilor din 
fabricile de sticlă să obțină 
permanent un nivel constant de 
sticlă topită în cuptoare. Con
trolul cu ajutorul izotopilor 
contribuie la îmbunătățirea ca
lității produselor din sticlă. în
deosebi a qeamurilor. Se creea
ză totodată posibilitatea auto
matizării încărcării cuptoarelor.

Instalații de acest gen au 
fost montate cu sprijinul spe
cialiștilor din industria sticlei 
la fabricile de sticlă din Azuga, 
Mediaș, Scăeni și Tîrnăveni. O 
instalație similară se găsește în 
curs de montaj la Fabrica de 
becuri de la Fieni.

Instalația concepută de spe
cialiștii Institutului de fizici a- 
tomică poate 
controale de 
alte sectoare

fi folosită pentru 
acest aen și în 
industriale.

(Agerpres)

Un aspect de la o întrecere 
de șah organizată la clubul 

elevilor din Pitești
Foto: O. PLECAM

LUCIA LONGIN

Cel mai mare spectacol — 
cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romine (orele 20) — se
ria de bilete 828, Magheru 
(b-dul Magheru 29), Elena Pa
vel (sală și grădina — b-dul 
6 Martie 14). Miorița (Cal. Mo
șilor 127). Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare colț cu 
str. Lizeanu), Stadionul Dina
mo (șos. Ștefan cel Mare). La 
Fayette — film pentru ecran 
panoramic : Patria (b-dul Ma
gheru 12—14). Moby Dick : ru
lează la cinematografele Re
publica (b-dul MHgheru 2), 
București (b-dul 6 Martie 6), 
1 Mai (b-dul 1 Mai 322), Gh. 
Doja (cal. Griviței 80), Alex. 
Sahia (sală și grădină — cal. 
Văcărești 21), Stadionul Repu
blicii, Stadionul Giulești. Luna 
de miere fără bărbat : rulează 
la cinematografele V. Alecsan- 
dri (str. CTrigorescu 24), I. C. 
Frimu (sală ți grădină — b-dul 
6 Martie 16). Giulești (cal. Giu
lești 56), 23 August (sală și 
grădină — b-dul Dimitrov 
118). Patinoarul 23 August. 
Plaja : Tineretului (cal. Victo
riei 48). Numai statuile tac: 
Victoria (b-dul 6 Martie 7), 
Grivița (cal. Griviței — podul 
Basarab), G. Coșbuc (Piața Gr. 
Coșbuc). “ 
Central (b-dul 
Marile
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copii — dimineața : 13 
So^tesnbria (str. Doameni 9). 
Gardianul — după-amiază : 13 
Septembrie (str. Doameni fl). 
Intre două iubiri — Plonierta 
nr. 4/1963: rulează Ia cinema
tograful Timpuri Noi (b-dul 6 
Martie 18). Adorabile «1 min- 
dno&se : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—T). Cultural (Pîa-

Estrada, estrada :
6 Martie 2). 

speranțe : Lumina

EPORT- ypORT
Voleibalistele japoneze 

în drum 
spre R. P. Romînă

In drum spre 
K P. Romînă, 
unde va parti
cipa la un tur
neu internațio
nal programat 
în orașul Con
stanța, echipa
feminină de volei a Japoniei, 
campioană a lumii, a făcut o 
demonstrație la Liege. Echipa 
„A" a învins echipa ,,B“ cu 
16—14; 15—4; 7—15; 15—3. Ju
cătoarele japoneze au arătat n 
bună pregătire. Din echipa „A“ 
s-au remarcat Miyamito, Ta- 
mida, Y. Matsumara și Isobe, 
iar din echipa ,,BU Honda, K. 
Matsumara ți Saski.

După ce va evolua la Con
stanța, echipa japoneză va sus
ține citeva jocuri în R.P. Bul
garia.

Sportivi romîni
• In continuarea turneulai pe 

care-1 întreprinde în U.R.S.S. echi
pa de fotbal Steagul Roșu Brașov 
a Intîînit marți la Kiev echifea 
locals DinamO. Jocul a luat sflrȘit 
cu nn rezultat de egalitate 2—2.

★

euro- 
e chip el fac 

Păunescu, 
AposUaftu,

Marți dimineață a părăsit 
Capitala, plecînd la Copen
haga, echipa de canotaj acade
mic a R.P. Romine care va par
ticipa la campionatele 
pene. Din lotul 
parte printre alții 
Stratan, Tudose, 
Petrov și Rifeld.

Campionatele europene încep 
joi cu desfășurarea prelimina
riilor. Vineri au loc recalifică
rile. Vislașii romîni vor evolua 
la probele de simplu, 2 plus 1, 
dublu și 4 fără armaci. în 
proba de simplu, echipajul 
R.P.R. va participa în seria a

Campionatul mondial de șah 
pentru juniori

Marti Ia Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia) a 
avut loc deschiderea 
festivă a celui de-al 
7-lea campionat mon
dial de șah pentru 
juniori. La campionat 
participă 30 de jucă
tori reprezentînd 28 
de țări. Participant^ 
au fost impărțiți in 5 
arupe după cum ur
mează :

Grupa 1 : Kristian- 
son (Islanda), Bering 
(R. D. Germană), 
Gheorghiu (R. P. 
Romînă), Litsberger 
(Suedia), Amado (Ar
gentina), Lee (Au- 
flba).

Grupa ll-a: Mogen

(Danemarca), Tan 
(Singapore), Skol (O- 
landa). Kovacj (R P. 
Ungară), Alvarez

(Cuba), Zaharov 
(U.R.S.S).

Grupa III-a : Bur- 
ston (Canada), Boj- 
kovici (Iugoslavia), 
Ivanov (R. P. Bulga
ria). Gat (Israel), 
Fuller (Australia), A- 
damski (R.P. Polonă).

Grupa fV‘a: Mușii 
(Iugoslavia), Zweig 
(Norvegia), Jenata 
(R. S. Cehoslovacă, 
Glauser 
Kordovil 
lia), Ostermayer (R. 
F. Germană).

Grupa V-a: Cunig- 
ham (S. U. A.), Ku- 
rajica (Iugoslavia), 
Freidgut (Af. S.)f Ho- 
lacek (Austria), Diet- 
rich (Luxemburg), 
Vestfriner (Finlan
da).

Din fiecare grupă 
pentru turneu], final 
se califică primii doi 
jucători.

(Elveția), 
(Portuga-

(Agerpres)

peste hotare
3-a Tmpreurtă cu sportivi din 
R.A.U., R.P. Polonă, Danemar
ca și Anglia. La 4 fără cîrmaci 
echipajul R.P.R. a fost reparti
zat in seria a 2-a alături de 
echipajele Angliei, Danemar
cei, Poloniei și Italiei. La dublu 
R.P.R. are in seria sa echipa
jele Elveției, Angliei, Norve
giei, S.U.A., iar la 2 plus 1 
echipajele Greciei, R.A.U„ Iu
goslaviei și Elveției.

(Agerpr&ij

Din activitatea
Editurii științifice

ta Ilie Pintilie 2). Gangsteri șl 
filantropi : înfrățirea între 
popoare (b-dul Bucureștii Noi), 
Volga (șos. Ilie Pintilie 61) 
Giga Bancic (sală și grădină 
— cal. 13 Septembrie 196). 
Darclee: rulează la cinemato
graful Alex. Popov. Noapte 
necruțătoare — Cinemascop: 8 
Martie (str. Buzești nr. 9—11), 
G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). 
Dragoste și pălăvrăgeli: rulea
ză la cinematografele C. Da
vid (șos Crîngași 42), V. Roai- 
tă (sală și grădină — b-dul 1 
Mai 57). Mărul discordiei : ru
lează la cinematografele Uni
rea (b-dul 1 mai 143). Grădina

scop : Floreasca (str. I. S. Bach 
2), Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu 5). Viață fără chitară : 
Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Rocco și frații săi — ambele 
serii : Luceafărul (sală și gră
dină — cal. Rahovei 118). For
tăreață pe Rin : rulează la ci
nematograful Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30). Căpita
nul Fracasse — cinemascop : 
rulează Ia cinematograful 30 
Decembrie (cal. Ferentari 86). 
Ordinul Ana : rulează la cine
matograful Aurel .Vlaicu (șos. 
Cotrocenj 9),

Editarea unor lucrări ca carac
ter lexicografic O luai în ultima] 
timp amploare In tara noAsiri rhr 
tocită interesului manifestat de ca
tegorii din ce In ce moi largi de 
ceiăjent pentru însușirea limbilor 
străine. Editura stiințiiică a tipă
rii In ultimii ani pentru uzul Spe
cialiștilor, traducătorilor, sitldEn- 
Iilor, In tiraje de 15 OOIP-40 000 de 
exemplare, dicționare bilingve s 
german-romln, englez-romln, han- 
cez-romln, itallan-romln, maghiar- 
romln, latin-romin și fOtnln-eh- 
glez, cuprinzlnd flecare pînd la 
50 000 de cuvinte.

Intr-un tiraj mediu da 40 000 
de exemplare au fost tipărite di' 
verse dicționare de buzunar. Da- 
torltă cererilor mari, acestea au 
iest reeditate.

Anul acesta vor mai fj editate 
dicționare rus-romin, spaniol-romln 
și romi n-ger man, iar pentru anul 
viitor s-a prevăzut, printre altele, 
editarea de dic/lonaie liliput : rus- 
romln, romln-rus, francezromln, 
romlnlrancez.

Editura a mal llpArit In tiraje de 
25 000—50 000 de exemplara ma
nuale pentru Însușirea fără profe
sor a limbilor rusă, engleză, fran
ceză, spaniolă, ghidtui de conver
sație, o lucrare de gramatică și alta 
de fonetică a limbii engleze etc. 
Aceste lucrări slot elaborate de 
colective sau de autori cu o bună 
pregătire de specialitate. Totodată 
Editura științificii s a preocupat 
sd dea acestor tipărituri un aspect 
grafic cil mai plăcut.

In viitor vor fi tipărite noi edi
ții din manualele apărute și epui
zate, manuale pentru limbile ger
mană și italiană, lucrări de grama
tică și fonetică, volume de exerci
ții gramaticale, culegeri și texte

iniernaiionale
nr. 3 (32) 1963 

96 pag. — 2 lei

(Agerprea)

u

VIAȚA ECONOMICA"cinematografului Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Regina 
stației de benzină : Flacăra 
(cal. Dudești 22). Moșilor (sală 
și grădină — cal. Moșilor 221). 
Toată lumea e nevinovată: 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Avîntu] tinereții — cinema
scop : Popular (str. Mătăsari 
31). Elena din Troia — cine
mascop : Arta (sală ți grădină
— cal. Călărași 153). Clubul 
eavaJerllor : rulează la cine
matograful 16 Februarie (b-dul 
30 Decembrie 89). Doctar în 
filaiofie : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop
— ambele serii, rulează la 
cinematograful Die Pintilie 
(jos. Colentina 84). Miste
rele Parisului — cinema-

URMĂRI DIN PAGINA I
Institutul 

de construcții- 
București

turilor populare, în institutele 
de proiectări de specialitate, In 
institutele de studii și cercetări 
hidrotehnice, In unitățile Comi
tetului de stat al apelor etc. 
Secția de hidrotehnică agricolă 
pregătește ingineri constructori 
hidrotehnicieni specializați în 
proiectarea, execuția, întreți
nerea și exploatarea construc
țiilor, instalațiilor și amenajări
lor hidrotehnice care deservesc 
agricultura.

Durata studiilor la Institutul 
de construcții este de cinci ani. 
Întregul proces de învățămint 
este astfel organizat îneît să 
asigure absolvenților o pregă
tire teoretică de înalt nivel ști
ințific și o pregătire practică 
temeinică.

In laboratoarele fiecărei fa
cultăți, înzestrate cu tot ceea ce 
este necesar, studenții fac lu
crări care au ca scop să-i fa
miliarizeze cu materialele de 
construcții si cu metodele de 
lucru, contribuind astfel la a- 
dîncirea cunoașterii fenomene
lor, la reproducerea fenomene
lor naturale pe cale artificială, 
la corecta realizare în practică 
a tehnoloqiei proceselor de 
construcții, la formarea deprin
derii pentru cercetări de labo
rator. In afara orelor de semi
nar și laborator, studenții în
tocmesc proiecte de an, mijloc

de ordonare și stimulare a cita
dini tehnice.

Pentru completarea cunoțUn 
țelor căpătate în făcui taie ți 
pentru o temeinică pregătire de 
viitorj ingineri, itudenpi efectu
ează practica in producție în 
fiecare an. Locurile de practică 
sint alese Ia cele mai impor
tante șantiere din țară. Excursi
ile, care se fac anual, comple
tează pregătirea de specialitate 
și educația cetățenească a vi
itorilor ingineri.

Pentru a dezvolta tinerilor 
dornici de muncă dragostea 
pentru studiu și cercetare știin
țifică, la institutul nostru, ca și 
In celelalte institute din țară, 
este organizată o bogată activi
tate de cercetare științifică a 
studenților. Ea se desfășoară Ia 
cadrul cercurilor științifice 
organizate pe lingă catedre și 
cuprinde studenții care au do
vedit o pregătire temeinică și 
interes pentru munca știin
țifică.

Studenții Institutului de con
strucții din București, ca și din 
alte institute din țară, au asi
gurate condiții optime de studiu 
și de trai. Camerele celor pa
tru cămine ale institutului sint 
moderne și confortabile. Cămi
nele au săli de lectură și bi
blioteci, băi disponibile în per
manență, stații de radioamplifi
care etc. Studenții iau masa la 
cele patru cantine ale institu
tului. Grija partidului și guver
nului pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață 
și învățătură ale studenților se 
reflectă și în faptul că studen
ții nu numai că nu plătesc taxă 
universitară, dar cei mai mulți 
dintre el primesc burse pe tot 
timpul studiilor. în institu
tul nostru, din numărul total al

studenților De*te Wl la «utt 
primesc bursa.

Pentro btme lor pregătiră, 
studenții an la dispoziția o bi
bliotecă centrală a fnstitntnlui 
și biblioteci la fiecare facultate 
și cămin. Acestea sint dotate 
CU un mare număr de cărți și 
publicații ta iunhiia romînă. 
rusă, franceză, germană, en
gleză etc. De asemenea, la bi
blioteci studenții găsesc curbu
rile de care au nevoia- Biblio
teca centrală asigură prelucra
rea materialului științific do
cumentar și informează cititorii, 
prin elaborarea de bibliografii, 
traduceri de materiale de spe
cialitate și prin publicarea lu
nară a unui buletin informativ. 
Ea participă la schimbul de pu
blicații cu alte biblioteci din 
țară și străinătate.

------e

POPASURI 
BÂNÂTcNE 

oameni pieriți lntr-un accident, 
în adlncul minei.

mslirgit. o altă fologra- 
fie . peisaj. Pur și simplu — 
peisaj. Dar e un peisaj cu di
mensiuni sociale ; imposibil «ă-i 
mărginești doar la dealurile 
sterpe, ia haldele de steril care 
fumegă, la casa sărăcăcioasă a 
unui miner axvirlită pe o coastă 
de deal. Imposibil, căci acolo e 
peisajul anului 1933 ; peisajul 
curbelor de sacrificiu și al gre
velor. Peisajul din „Germinai”, 
la Anina.

Veniți s<3 vedeți Anina, azi. 
Orașul modern, dicier dor iul —

un adevdrat cartier care conti
nuă Anina, azi i inlrați In mi
nele modernizate ff-n casele In 
care, confortul creează o almo* 
sferă calmi, luminoasă. E an 
centru minier nou azi — prin 
tot ce Înseamnă muncă și viață 
nouă — vechiul centru minier.

Dunărea călâtorațta
în viitor

Dunărea 1 Clți scriitori i-au 
slrfibâtut apele și țărmurile. In 
cite pagini Învie clocotul Caba
nelor. crestele munților Încrun
tate și mlndre, farmecul și isto
ria acestui martor secular al 
nașterii și creșterii popoarelor ! 
Deschizi ,,Romînla pitorească 
și citești : „Aici, subt volbura 
asta de valuri e Încheietura 
Balcanilor cu Carpații. Peste 
pumnii lor Încleștați, Dunărea 
se aruncă furioasă, rupind cu 
zgomot cele din urmă stăvilar» 
ce i se mai ridică în cale. $1 In 
vălmășagul acestei ciocniri de 
titani, fiecare val pare că Blti- 
gă, fiecare stîncă pare cd st 
mișcă...".

Dar nici un scriitor n-a pri
vit-o cu ochii viitorului, așa 
cum o privim noi, în dimineața 
aceasta — grupul de excursio
niști de la Reșița, de la „Electro
motor” Timișoara, de la Cluj, de 
la Iași... Sint sfrlnși aici, la 
kilometrul 1 al intrdrii și In 
tară, mulți tineri care o privesc 
cu ochii vii torului, care vor fl 
chemați să scrie, Ungă Tabula 
Traiana, o nouă inscripție, pe 
înălțimea barajului care se va 
ridica între Car păți și Balcani.

Dunărea... Dimineața și mun
ții U fac o primire rrțajesiuoa- 
să. Vine din Austria, din Ceho
slovacia. din Ungaria... vine din

morte. Repetăm o lecție veche: 
războaiele romanilor cu dacii, 
drumul podit din Cazane, Podul 
Iul Apolodor din Damasc. Ani 
de singe, prelungiți cu alți ani 
grei pe vremea turcilor ; Dund- 
rea invaziilor, Dundrea linge
rie. Aici. Intre cremeni are pu
tere 81 mlnli de rftzboinic. Va
sul ne duce printre munții care, 
reflectați în apă, li măsoară a- 
dincul. Sint albi și vechi și re- 
peziți In cer. Uneori se apro
pie, de pe un mal și de pe cela
lalt. gata sd se fulgere, gala să 
pornească război ; nu mai în
cape lumina între ei. nici culo
rile. Mai departe munții se de
părtează și Dunărea trece pur- 
tlnd în unde, reflectată flamu
ra de pace a luminii. Vaporul 
merge cu motoarele încetinite, 
e o frumusețe care-ți impune 
tăcere. Uneori evocăm luptele 
așa cum ni le înfățișează căr
țile vechi, le adăugăm cu ima
ginație. De o parte și de alta o 
Dunării stau creneluri de cetăți 
năruite. Relicve. Jar Dunărea 
trece — Timp-înainle. Undele 
de aici sini Azi. Undele care 
izvorăsc în clipa asta din Mun
ții Pădurea Neagra sint Miine, 
sini viitorul. Specialiștii romîni, 
și iugoslavi. stau plecați 
de-asupra proiectelor viitoare
lor hidrocentrale, in vreme ce 
undele care vor da energie, u- 
nașa lumină a fluviului, au și 
pornit spre Mîine marea lor că
lătorie, De sub păduri și albâs- 
frimi, leqănlnd clntece și limpe
zimi și vise.

Vorbim despre viitor.
$i, începem o istorie nouă : 

Istoria Dunării — uriașa sursă 
de energia a Europei : 10 mi- 
barde kilQwați-ore anual. La 
Pprțile de Pier se va ridica 
6 mate hidrocentrala eu o pu- 
terț instalată de 2 000 000 kilo-

weti, p« car* ® vor Inlraca ca 
mărime in Europa, doar hidro
centralele de pe Volga...

Începe o istorie nouă a Du
nării. a început — sute de spe
cialiști, proiectanți. geologi, to- 
pografi, întreprind lucrări de 
cercetare, sondaje.

Privești Dunărea, cu ochii 
viitorului : la Porțile de Fitr 
va fj barajul, lacul de acuaiu- 
lare pe o întindere de 150 km, 
va ti o mare uriașă aici. Intre 
clocotul Cazonelor -, aici vor li 
construite cele douâ centrale 
care vor avea Înălțimea unor 
case cu 20 de etaje, adevărate 
blocuri turn ; aici, intre munții 
străvechi, adăugați cu pitoresc 
și rost nou pașnic.

Privim Dunărea, cu ochii vii-, 
torului ei viitorul nu mai e vis t 
devine cifre, proiecte. Miine — 
realitate.

Dunărea va trece și peste 
Insula Ada'Kaleh; vor fi în
gropate zidurile cetății năruite, 
intre care s-au tot războit atîtea 
popoare; va trece peste legen
dele insulei, peste mormintul 
profetului Mischin Baba. îngro
pat in timpul iui... Acum, smo
chinii. chiparoșii, leandrii și 
castanii dulci se leagănă lntr~a 
lumină diafană, prin grădinile 
străzilor mici... Timpul insulei, 
el însuși o insulă prea încreme
nită, se va revărsa-Jn timpul 
mare. In viitorul Dunării... Pes
te cltiva ani vor răsuna aici 
glasurile constructorilor și for- 
fata pe șantier. Porțile de Fier 
se deschid apelor, se deschid 
timpului.

In apele Dunării se oglindesc 
luminile țării, tot mai multe 
lumini se aprind pe harta țării, 
însemRÎndu-i aurul, cărbunele, 
griul, noile așezări, pînă depar
te la mare, pînă departe în 
1975. In viitor.

In Editura politică
a apârut:

VINERI 23 AUGUST APARE:

Săptămînal de informare, docu
mentare, orientare și teorie. Eco
nomie națională, economie mon

dială în 16—24 pagini.

Abonamentele «e fac la oficiile 
poștale, factorii poștali șl difu
zor ii voluntari din întreprinderi 

șl Instituții

Muzeul etnografic al Transilvaniei
Cluj, .tr. 30 Decembrie 21 telefon 23—14

Muzeul este deschis pentru vizitatori in fiecare zi (afară de 

luni) intre orele 10—14 ,1 16—19.

Asigurarea documentării pentru cercetători științifici, ar

tiști oreatorl ,1 studenfi — ln fiecare zi Intre orele 8__14.1
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Alte state au semnat SUCCESUL ANSAMBLULUI

Tratatul de la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

La 13 august Tratatul cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă a fost semnat la Mos
cova de împuterniciții a încă 
7 țări, Irak, Yemen, Tunisia, 
Jamaica, Trinidad-Tobago, Li
ban și Siria,

Astfel numărul statelor care 
au semnat pînă acum la Mos
cova Tratatul se ridică la 44.

de zone denuclearizate în Afri
ca, America Latină și în Eu
ropa. El s-a pronunțat, de a- 
semenea, pentru ținerea de 
conferințe anuale Ia nivel 
înalt în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite.

PARIS. — Din inițiativa 
partizanilor păcii, în Franța se

desfășoară stringer ea
semnături pe o petiție 
care se cere guvernului fran
cez să sprijine Tratatul de la 
Moscova privitor la interzice
rea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă, să renunțe la linia 
de realizare a „forței de șoc 
atomice".

de 
prin

FOLCLORIC ROMINESC
„PERIN1ȚA" ÎN ELVEȚIA

(coresponden-

I 
I 
I 
I

In Tabăra internațională

de tineret

WASHINGTON. — încă opt 
țări — Iordania, Uruguay, Is
landa, Trinidad-Tobago, Sue
dia, Laos, Liban, Nicaragua au 
semnat la Washington Trata
tul privitor la interzicerea ex
periențelor nucleare in atmos
feră, în spațiul cosmic și sub 
apă. In felul acesta numărul 
total al țărilor care au sem
nat acest Tratat la Washing
ton se ridică la 47.

Conferința de presă

a lui Macmillan

LONDRA 13 (Agerpres). — 
La 13 august împuterniciri 
statelor Luxemburg, Irak, Si- 
riaJ Jamaica, Liban și Nicara
gua au semnat la Londra Tra
tatul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă. în felul acesta 
numărul țărilor care au sem
nat la. Londra Tratatul se ridi
că la 49.

*

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Gordon-Walker, unul din li
derii partidului laburist, luînd 
cuvîntul la 12 august la Strat- 
ford-on-Avon, — a declarat ca 
semnarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare „trebuie să des
chidă calea spre un nou a- 
cord". După părerea lui Gor
don-Walker, trebuie să fie 
discutate în primul rînd pro
blemele privitoare la crearea

STOCKHOLM 13 (Agerpres).— 
La 13 august primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Macmil
lan, care a întreprins o vizită de 
cinci zile în Suedia a ținut la 
Stockholm o conferință de presă. 
Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare 
în trei medii semnat recent la 
Moscova, Macmillan a declarat 
că acest acord „reprezintă un 
eveniment important și un mo
ment de o anumită importanță 
în istorie*'. Obiectivul cel mai 
însemnat în prezent — a arătat 
el — este ratificarea Tratatului 
de către senatul american”.

Ministrul englez al afacerilor 
externe, lordul Home, care l-a 
însoțit pe Macmillan la confe
rința de presă, a adăugat că „da
torită acestui Tratat rasa umană 
ra trăi într-o lume mai sigură și 
mai încrezătoare”. Lordul Home 
a continuat ci va trebui să trea
că un anumit timp pină ce va fi 
realizat un pas următor și a in-

dicat că măsurile pentru preve
nirea unui atac prin surprindere 
ar constitui una din problemele 
ce ar putea fi abordate.

La 13 august primul ministru 
Macmillan s-a reîntors la Londra.

Dezbaterile
din Senatul S.U.A.

AL FRANfEl
In pofida cerinței opiniei publice mondiale Franța 

intenționează să continue experiențele nucleare

PARIS 13 (Agerpres). — La 
13 august Consiliul de Miniș
tri al Franței a ținut o ședință 
sub președinția generalului de 
Gaulle în cursul căreia, mini
strul afacerilor externe, Couve 
de Murville, a prezentat un ra
port asupra Tratatului pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă Mm-

nat la Moscova. Agenția U.P.I. 
transmite că după ședință, mi
nistrul francez al informații
lor, Alain Peyrefitte, a decla
rat reprezentanților presei că 
Franța va continua programul 
de experiențe nucleare, în 
ciuda recentului acord de la 
Moscova. Peyrefitte a refuzat 
să comenteze știrile potrivit 
cărora Franța pregătește noi 
experiențe nucleare în Sahara.

WASHINGTON 13 (Ager
pres).— La 13 august ministrul 
de război al S.U.A. Robert Mc
Namara, a luat cuvîntul în fața 
membrilor comisiilor senatoria
le pentru afacerile externe, pen
tru torțele armate și pentru 
energia atomică în cadrul dez
baterilor asupra Tratatului cu 
privire la interzicerea experien
țelor nucleare în almosferă, In 
spațiul cosmic și sub apă. Ex- 
primîndu-și sprijinul ,,fără nici 
un echivoc” față de Tratatul 
încheiat la Moscova, McNa
mara a declarat în același timp 
ca Statele Unite vor continua 
experiențele nucleare subtera
ne. După ce a răspuns la între
bările puse de diferiți senatori, 
ministru! american a ' 
pe membrii Senatului 
ce Tratatul semnat la

★
WASHINGTON. — 

zilei de 12 august, președinte
le Kennedy a conferit cu se
cretarul de stat Dean Rusk, 
Averell Harriman și George 
Ball, secretari de stat ad- 
juncți, și cu John McCone, di
rectorul Agenției centrale de 
investigații (C.I.A.). Agenția 
United Press International re
latează că discuțiile s-au refe
rit la Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor nu
cleare, la tratativele duse 
Rusk în Europa, precum 

*-la alte probleme.

I

Vești din R. P, D. Coreeană
uite uzine din R.P.D. Co
reeană constituie adevă
rate laboratoare de cer

cetări pentru oamenii de ști
ință nord-coreeni. La mina 
Ramden, de pildă, oamenii de 
știință au elaborat o nouă me
todă de exploatare, care cores
punde condițiilor geologice ji 
așezării stratului de cărbune. 
Aplicarea ei în producție per
mite ridicarea productivității 
muncii de peste două ori, iar 
cheltuielile de armătură se re
duc simțitor.

Un alt grup de lucratori ști
ințifici, ajutați de muncitorii 
și specialiștii minei Manncn, 
au elaborat o metodă nouă, 
care va permite ridicarea cu 
10 la sută a gradului de înno
bilare a minereului.

reconstruite linii de cale fera
tă cu c lungime de 700 km.

nul acesta in R-P.D. Co
reeană se alocă pentru 
dezvoltarea agriculturii 

eu 33,1 la sută mai multe fon
duri decit in anul 1962. Se afli 
in construcție noi sisteme de 
irigație printre care cea de-a 
doua parte a sistemului de iri
gații din regiunea riului Am- 
nokgan ți un mare sistem de 
irigații în regiunea Singhe. 
Datorită construirii de noi ca
nale de irigații și a valorifi
cării de pdminturi sărăturoa- 
se în regiunile Sindo, 
Namphe suprafața de 
irigat 
35 000

Onctn, 
teren 

create cu aproximativ 
tenbe.

I'n R.P.D. Coreeană con
tinuă să se dezvolte 
transportul feroviar. Ln 

prezent, în numai 25 de zile 
feroviarii nord-coreeni trans
portă tot atâtea încărcături cit 
în întregul an 1946.

în anii care au trecut de Ia 
eliberarea țării, în R.P.D. Co
reeană au fost construite și

lingă num croate între
prinderi mari din R..PJ3. 
Coreeană au fort create 

in ultimul timp școli de artă, 
unde salariații pot să-și dez
volte aptitudinile. O astfel de 
școală a fost creată pe lingă 
uzina constructoare de mașini 
din Muncen. La cele 4 secții 
de muzică națională, instru
mente muzicale moderne, co
regrafie, artă dramatici ale

Phenian . clădirea Conservator ului

GENEVA 13
ță specială) : Ansamblul fol
cloric romînesc „Perinița", 
care se află în prezent In 
Elveția, a obținut un remar
cabil succes cu prilejul spec
tacolelor prezentate la 10 ți 
11 august în cadrul „Serbări
lor Genevei”. în seara de 12 
august solii artei populare ro- 
mînețti au prezentat un nou 
spectacol pe marele patinoar 
„Vernets” din Geneva la care 
au asistat cîteva mii de spec
tatori. Dansatorii și cintăreții 
ansamblului au fost răsplătiți 
cu aplauze îndelungi, nu
meroase numere din program 
fiind bisate.

La spectacol au asistat șefi 
ai delegațiilor și reprezen
tanți ai diferitelor țări parti
cipante la conferința Comite
tului celor 18 state pentru 
dezarmare, membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la 
Berna, precum și reprezen
tanți ai autorităților din Ge
neva.

Au fost de față George 
Macovescu, adjunct al mini
strului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, conducătorul 
delegației R. P. Romîne la 
conferința pentru dezarmare 
de la Geneva, Vaaile Dumi
trescu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Berna, Nicolac 
Ecobescu, șeful misiunii per
manente a R. P. Romîne pe 
lingă oficiul european al 
O.N.U. de la Geneva, precum 
și alți membri ai ambasadei 
R. P. Romîne la Berna.

CONTINUĂ LUPTELE
ÎNTRE TRUPELE IRAKIENE\

I 
I
I
I 
I
I

Șl FORȚELE KURDE
LONDRA 13

Agenția France 
surse kurde din Londra, relatea
ză că în nordul Irakului conti
nuă lupte între trupele irakiene, 
ți forțele kurde. S-a indicat ca 
unitățile kurzilor au ocupat po
ziții solide ți mențin sub con
trolul lor trecătoarea Goli Aii 
care duce în centrul regiunii 
locuite de kurzi. Aceleași surse 
au anunțat că unități de guerilă 
ale kurzilor au coborît din munți 
și desfășoară acțiuni de hărțuire 
a convoaielor militare irakiene, 
atacînd cu succes pozițiile trupe
lor irakiene. Au fost luați pri
zonieri, printre care mai multi 
ofițeri. Potrivit agenției, sursele 
kurde din Londra referindu-se la

(Agerpres). — 
Presse, citind

comunicatul cu privire la succe
sul operațiunilor trupelor irakie
ne, difuzat recent de postul de 
radio Bagdad, au declarat că a- 
cesta este lipsit de orice temei.

Pe de altă parte, după cum 
transmite France Presse, la 10 
august. în localitatea Sulaima- 
niyah au fost stabilite contacte 
intre o delegație kurdă și o de
legație irakiană, condusă de mi
nistrul de război, generalul Salih 
Mahdi Amaș. După 24 de ore 
tratativele au fost întrerupte în- 
frucît reprezentantul guvernului 
de la Bagdad nu a făcut decît si 
prezinte un nou ultimatum în 
care cere conducătorului 
lor irakieni, Mustafa 
să depună armele 
august.

kurzi- 
el Barzani, 
pînă

Alcătuirea
care se va

Borneo de

Comisiei O. N. U.

Gazdele noastre ne-au asi
gurat condiții perfecte pentru 
o dezbatere rodnică. Pentru a- 
ceasta le. mulțumesc încă o 
dată...

Pe aceeași temă, părerea to
nei studente : Penelopi Gheor- 
giu, reprezentantă a Uniunii 
naționale a studenților din 
Grecia.

— Tabăra organizată de 
U-T.M. este de o certă utili
tate. Ea ne-a dat posibilitatea 
să ne cunoaștem mai bine ti
neri din atâtea țări, să ne spu
nem părerea asupra unor pro
bleme care privesc direct ge
nerația tînără. Tabăra noastră 
se desfășoară sub semnul 
prieteniei, al idealurilor de 
pace. Iar mie, care vin pentru 
prima oară în Rominia, parti
ciparea la tabără îmi oferă sa
tisfacția de a cunoaște poporul 
romîn de care ne leagă vechi 
tradiții prietenești...

La Casa de cultură din Si
naia. continuă schimbul de 
păreri referitor la rolul orga
nizațiilor de tineret în promo
varea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace și înțele
gere între popoare.

Pe lista vorbitorilor s-au în
fiat : Jambaldros Sumiaa (Ti
neretul revoluționar din R. P- 
Mongolă), Pierro Gigli (Federa
ția tineretului comunist ita
lian). Gilbert Boilin (Uniunea 
studenților din Guadelupa), 
Demetrio Chavez Rodriguez 
(student din Mexic), Claude 
Gationon (secretar general al 
F.M.T.D.), Nikolai Pîosunin 
(Uniunea Tineretului Comu
nist Leninist, U.R.S.S.), De- 
metriades Chryssis (președin
tele E.D.O.N. din Cipru), Os
valdo Gomez (Tineretul comu
nist din Argentina), Vladimir 
Tranka (Uniunea Tinere
tului Cehoslovac), șudhandshu 
Chauduri (vicepreședintele U- 
niunii Internaționale a Stu
denților), Mack.ce Priale Ma
nuel (Uniunea tineretului co
munist din Peru), Iglesias 
Vasguez (Uniunea studențeas
că universitară din Panama), 
Leon Frederix (Tineretul co
munist din Belgia), Zivan Be- 
risav Ljevici (Tineretul popu
lar din R.S.F. Iugoslavia), Ma
ria Papaioanu (Uniunea națio
nală a studenților din Grecia), 
Cheik Rouhou Amid (Uniunea 
generală a studenților din Tu
nisia}.

Din diferite țări, de pe toa
te continentele, au sosit pe o* 
dresa taberei mesaje de salut 
și de solidaritate trimise 
numeroase organizații de 
neret. Aceste mesaje aduse 
cunoștința participanților 
Tabără exprimă sincerul 
profundul interes față de ma
nifestarea internațională or
ganizată de C.C. al U.T.M., 
manifestare care servește cau
zei cooperării si unirii tinere
tului lumii în lupta pentru

SINAIA (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Zilele se 
scurg si, cu fiecare din ele se 
îmbogățesc impresiile despre 
tara noastră ale participanți- 
lor la Tabăra internațională 
de tineret organizată de C.C. 
al U-T.M. Întâlnirea cu pionie- 
rii în vesela așezare a celor 
mici de la Timiș, focul de ta
bără în mijlocul studenților ce 
se odihnesc la Pirîul Rece, pi
torescul cotidian al Sinaiei cu 
noile realități sociale pe care 
le evidențiază — sînt doar cî
teva din 
secvențe 
re din 
ecran al

— Este prima mea 
cu Rominia si sînt _ 
impresionat de ceea ce văd...

Cel ce ne vorbește este un 
tânăr ziarist din Germania oc
cidentală. Arno Rann.

— Îmi incintă ochiul frumu
sețile naturale, dar mai mult 
decit orice, mă bucură sem
nele succeselor înregistrate de 
poporul romîn în opera sa 
constructivă. Frumoasa și mo
derna arhitectură a Bucureș- 
tiului oferă o imagine de tine
rețe și înflorire, M-a impresio
nat în mod special grija față 
de tineret, preocuparea statu
lui spre a crea cele mai bune 

i tine-

cele mai proaspete 
înregistrate de fieca- 
oaspeți pe 
memoriei.

'propriul

întâlnire 
puternic

I

I
I
Ilui spre a crea cele mai 

condiții de studiu pentru 
ret...

I
,efii I
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deplasa în teritoriile 
Nord și Sarawak

Asso-NEW YORK. — Agenții 
ciated Press anunță că secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
comunici! presei că a foit for
mată comisia care se va deplasa 
în teritoriile Borneo de Nord ți 
Sarawak, care va cerceta unele 
prohleme în legătura cu crearea 
Federației Malayeze. Comisia va 
cerceta printre altele posibilită
țile organizării unui plebiscit in 
aceste teritorii ce urmează a fi 
încinse în Federația Malayeză cu 
scopu] de a afla părerea popu
lației în legătură cu crearea pro
iectatei federații.

Această hotărîre a secretarului 
genera] a] O.N.U. decurge din 
cererea ce i-a fost adresată in

urma acordului realizat între ; 
de state ai Malayei, Filipinelor 
și Indoneziei care s-au întîlnit 
recent în cadru] unei conferințe 
la nivel înalt la Manila.

Comisia, a subliniat U Thant, 
este formată din nouă persoane 
«i va fi condusă de Laurence 
Michelmore (S.U.A.) în calitate 
de reprezentant persona] al se
cretarului general a] O.N.U.

Discuția trece pe un alt fă
gaș : opinia despre schimbul 
de vareri din cadrul taberei.

— Dezbaterile noastre sînt 
valoroase nrin schimbul de ex
periență ve care îl favorizea- 2 za. Împreună ne străduim 
găsim cele mai bune căi 
unire a generației tinere 
eforturile pentru asigurarea 
păcii. Pentru noi tinerii vest- 
aermani este vorba de o pro
blemă deosebit de importantă, 
mai ales țlnînd seama de as
pectele pe care le ridică în 
țara noastră educarea cetor ti-

I 
I

so 
de 
in
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ASSOCIATED PRESS: Salazar împotriva

plătită

îndemnat 
să iatifi- 

5 august.

de 
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„suflului schimbărilor" in Africa

In seara
de 
ti- 
la 
la
•i

„Economist" despre nemulțumirile | 
țărănimii din Europa occidentală | 

sfirșltul I 
>est-ger- | 

.ic inc;rlitiu jtutl- _ 
pentru importuri- I 
ie, în timp ce în |

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Revista britanică „Econo
mist" se ocupă într-un articol 
intitulat „Revolta țăranilor" 
de numeroasele și vehemente
le manifestații de nemulțumi
re ale țăranilor din țările Eu
ropei occidentale, manifestații 
care iau o amploare tot mai 
mare fn ultimul timp.

„Micul producător de la 
sate pierde în mod permanent 
și rapid teren, devenind o 
sursă de serioase frămintări în 
viața politică a Europei oc
cidentale", constată publicația 
britanică. I* Franța — scrie 
„Economist" — manifestațiile 
țărănești au devenit „o parte 
integrantă a peisajului de 
vară".

Asemenea fenomene, scrie 
revista, se întâlnesc și în alte

țări occidentale. „La 
lunii iulie guvernul vest 
man a trebuit să închidă fron
tierele sale i 
le de legume,
Palatinat și regiunile de sud- 
vest proprietarii de grădini de 
legume organizau marșuri de 
protest în orașe. Mai recent, 
în Belgia 5 000 de fermieri 
valoni au manifestat violent 
împotriva impozitelor în fața 
primăriei din orașul Le Mons, 
aruneînd cu cartofi, ouă și 
chiar pietre în clădirile pu
blice". Chiar și în țările scan
dinave, arată revista, s-au 
produs manifestații asemănă
toare, semn al „descurajării 
fermierilor", al faptului că 
„fermierul vede că nivelul său 
de trai scade tot mai mult".

Două aspecte din Tabără: ti
neri din diferite țări în fața 
unui stand cu cărți și în timpul 

unei plimbări prin Sinaia

jcolu învață în fiecare zi peste 
100 de muncitori.

în cadrul uzinei construc
toare de mașini din Muncen a 
fost organizată ți o orchestră 
alcătuită din 80 de salariați.

Pescarii nord-coreeni luptă 
în prezent pentru a da 
țării 880 000 tone de pro

duse marine, cu 80 000 tone 
mai mult decît anul trecut. 
Flotila de pescuit a R.P.D. 
Coreene dispune în prezent de 
vase de transport de 3 000 
tone, t râul ere, seinere, bale- 
niere și alte nave de pescuit.

Viața de azi a pescarilor, 
nici pe departe nu seamănă cu 
cea a pescarilor din perioada 
dominației japoneze. Anul tre
cut, de pildă, veniturile pesca
rilor nord-coreeni au fost de 
3.1 ori mai mari decît în anul 
1956.

în multe porturi și așezări 
pentru pescari din R.P.D, Co
reeană au fost construite lo
cuințe confortabile.

LISABONA. — In seara de 12 
august, dictatorul Portugaliei, 
Oliveira Salazar, a finul un dis
curs radiotelevizat, în care „a 
abordat problema coloniilor por
tugheze din Africa11.

Re lui nd teza colonialista că 
„Angola ți Mozambicul sînt crea
ții portugheze și nu pot exista 
fără Portugalia", Salazar a de
clarat că guvernul portughez nu 
va acorda independență acestor 
teritorii ți că va continua opera
țiunile militare în Africa pină 
la limita resurselor umane și 
materiale ale țării". Salazar a 
lăsat să se înțeleagă că continua
rea războiului în Angola ți Mo- 
zambic. folosind întregul poten
țial militar și material, va duce

la sporirea impozitelor 
de poporul portughez.

Primul ministru portughez a 
atacat țările africane indepen
dente pentru sprijinul acordat 
luptei pentru independență a po
poarelor din Angola și Mozam- 
bic ți a afirmat că dacă acest 
sprijin va continua ața cum s-a 
hotărît la conferința de la Addis 
Abeba a șefilor de state ai țări
lor africane independente atunci 
s-ar putea ca Portugalia să se 
considere în stare de război cu 
aceste țări.

Referindu-se la discursul rostit 
de primul ministru portughez 
agenția Associated Press subli
niază că „el se menține ferm 
împotriva „suflului schimbărilor" 
în Africa".

1

LOS ANGELES. — La 12 
august s-a deschis la Univer
sitatea California din Los An
geles Simpozionul internațio
nal cu privire la rezultatele A- 
nului Geofizic Internațional. 
La simpozion participă apro
ximativ 500 de savanți și ob
servatori din 74 de țări ale 
lumii.

După cum transmite agen
ția U.P.I^ în timpul lucrărilor 
simpozionului, care vor dura 

! o săptămină. vor fi trecute in 
i revistă rezultatele cercetări- 
! lor făcute în cele 18 luni de 

activitate solară maxima din 
i timpul Anului Geofizic Inter- 
' național în problemele explo- 
i ziilor solare, furtunilor mag- 
' netice, furtunilor ionosferice, 

razelor cosmice, fluctuațiilor 
i nivelului mărilor, schimbări- 
. lor In paturile de gheața de 

pe Pămint. mecanismului cu- 
, tremurelcr etc.

Primul Festival mondial 
al filmului aeronautic 

și spațial

PARIS. — între 8 si 15 septem
brie va avea loc la Deauville. 
Franța, primul Festival mondial el 
filmului aeronautic si spatial. In 
cadrul festivalului, 65 de țări vor 
prezenta filme de lung metraj, 
scurt metraj, filme tehnice si fil
me de cercetări științifice.

Uniunea Sovietică si Statele 
Unite vor prezenta documentare 
inedite despre zborul sateliților și 
ai rachetelor cosmice.

în timpul festivalului vor mai 
avea loc expoziții, mitlnquri. lan
sări de baloane, focuri de artificii 
trase din avioane.

Ceylon .* Miting consacrat 
formării Frontului unit 

de stingă
COLOMBO — Mii de locuitori 

din Colombo și din alte orașe ale 
Ceiylonului s-au întrunit Ia 12 au
gust într-un mare miting consa
crat formării Frontului unit de 
stînga, în care au intrat trei par
tide — Partidul Comunist din Cey
lon, Partidul Laka Sama Samaj 
(P.L.S.S.) șj Partidul Mahadjana 
Eksat Peramuna (P.M.E.P.),

După miting, președinții celor 
trei partide au semnat programul 
Frontului unit de stingă la baza 
căruia se află propunerile formu
late dp Partidul Comunist din Cey
lon. Programul prevede, printre 
allele, promovarea de către Ceylon 
a unei politici externe bazate pe 
neaderarea la alianțe militare, spri
jinirea activă a luptei țărilor co
loniale pentru independența lor, 
sprijinirea tuturor măsurilor în
dreptate spre stabilirea păcii în lu
mea întreagă și realizarea acordu
lui cu privire la dezarmare.

Programul prevede, de aseme
nea. o serie de acțiuni imediate 
printre care reducerea preturilor, 
încetarea politicii de înghețare a 
salariilor, lichidarea șomajului, 
naționalizarea băncilor străine stc.

GAGRA. N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S-, care se află 
la odihnă în localitatea bal

neară Gagra, a primit Ia 13 
august un grup de participanți 
la sesiunea Comitetului de 
conducere al Comunității eu
ropene a scriitorilor, care și-a 
desfășurat lucrările la Lenin
grad între 5 și 8 august.

Dună convorbirea care a a- 
vut loc N. S. Hrușciov a oferit 
scriitorilor un nrînz. care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

SEUL. — Sub titlul „Stîrsitul 
tTagic al unei vieți împovărate", 
ziarul sud-coreean ,,Chosun Ilbo" 
publică un articol în care se ara
tă că în anul 1963 numărul celor 
care se sinucid din cauza greută
ților materiale a crescut conside
rabil. Pe zi ce trece, relevă ziarul, 
publicațiile sud-coreene sînt ne
voite să acorde un spațiu din ce 
în ce mai mare acestora. Numai 
în primele șase luni ale anului 
trecut, potrivit statisticilor oficia* 
le, in Seul s-au înregistrat aproape 
800 cazuri de sinucideri sau încer
cări dc sinucideri.

Cercuri de afaceri 
din Columbia 

cer restabilirea relațiilor 
cu țările socialiste

BOGOTA. — Cercurile de 
afaceri din Columbia cer re
stabilirea relațiilor diploma
tice, comerciale și culturale cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste.

In favoarea restabilirii u- 
nor asemenea relații s-a pro
nunțat și Federația națională

a cultivatorilor de cafea. A- 
ceastă federație a dat publi
cității recent date privitoare 
la comerțul Columbiei cu ță
rile socialiste, în care se sub
liniază avantajele schimburi
lor comerciale cu aceste țări. 
In comerțul cu țările socialis
te, arată federația, Columbia 
are un sold favorabil de apro
ximativ 8,5 milioane peso co- 
lumbieni. Pornind de la a- 
ceasta, federația consideră că 
restabilirea relațiilor cu țările 
socialiste este avantajoasă 
pentru Columbia.

ATENA.— în Grecia au luat 
sfîrșit manifestațiile organizate 
la inițiativa Uniunii tineretului 
qrec pentru dezarmare nuclea
ră, cu prilejul împlinirii a 18 
ani de la bombardamentul ato
mic asupra Hiroșimel.

La Atena, Pireu și Salonic au 
avut loc mitinguri ale opiniei 
publice care s-au desfășurat sub 
lozincile „Hiroșima să nu se 
mai repete!', „dezarmare!*,

BELGRAD. — După cum re
latează agenția Taniug, de la 
12 august orele 9 și pînă la 13 
august, orele 8,30 (ora locală), 
statia seismică de la Scoplje a 
înregistrat șapte noi cutremure 
de pămint. Aceste cutremure 
au dărîmat cîteva clădiri ava
riate în timpul cutremurului 
din 26 iulie a.c.

De la 2G iulie au fost înregîs.

trate 302 cutremure de pămint, 
toate avind același epicentru.

KUALA LUMPUR. — După 
cum anunț* agenția Associated 
Press, premierul Malayei, Ahdul 
Rahman, a anunțat la 13 august 
în parlament că miercuri va 
lupuue votului acestui organ 
proiectul <le lege guvernamental 
privitor ]a crearea Federației 
Malayeze.

Această hotărîre este în con
tradicție cu hotărîrea conferin
ței celor trei țefi de state, ai In
doneziei, Filipinelor și Malayei. 
de la Manila, potrivit căreia L 
Thant a fost invitat să trimită n 
comisie a O.N.U. în Borneo de 
nord și Sarawak pentru a consta
ta la fața locului daca populația 
acestor colonii hritanice dorește 
iau nu aă intre în federație.

Noi acțiuni 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON. — După cum anunlă 
agențiile de presă, forțele patrio
tice din Vietnamul de Sud au dat 
noi lovituri armatelor diemiste 
comandate de instructorii ameri
cani. Astfel, agenția United Press 
International relatează că parti
zanii au atacat un punct întărit 
diemist, situat în satul Thanh 
Phu, omorînd 6 militari diemiști 
și luînd 19 prizonieri. De ase
menea, forțele patriotice au ata
cat unele puncte întărite din a- 
propierea orașului Umi Tho, si

tuat la 50 mile sud de Saigon. 
Mai mulți diemiști au fost uciși 
și răniți.

WASHINGTON. Comisia 
S.U.A. pentru energia atomi
că a anunțat că la poligonul 
de experiențe nucleare din 
Nevada a avut loc la 12 au
gust o explozie nucleară sub
terană, a 11-a experiență de 
acest fel efectuată în anul 
1963 de S.U.A.

KATMANDU. — Agențiile de 
presă anunță că în urma unei 
alunecări de teren care s-a produs 
în apropiere de localitatea Trișuli 
Bazar, situată la 50 mile vest de 
capitala Nepalului, Katmandu, au 
lost distruse patru localități. A 
proape 200 de persoane au fost 
îngropate de vii.

NEW YORK. — Agențiile 
de presă anunță că guvernato
rul statului Mississippi, Ross 
Barnett, a cerut consiliului u- 
niversității „Ole Miss“ să a- 
mîne acordarea diplomei stu
dentului de culoare James 
Meredith, acuzîndu-1 pe aces
ta că ar fi făcut „declarații in
cendiatoare". Meredith și-a 
luat ultimele examene și du
minica viitoare urma să de
vină primul ahsolvent de cu
loare al acestei universități.
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