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• In sectorul zootehnic

Expnneri ca prilejul cehi de-a 
19-i aniversări a eliberării pa
triei de sub ju^nl fascist au mai 
■ vut Iac li exploatările miniere 
Teliac și Ghelar, regiunea Hune
doara, Pilatu] culturii din Cluj, 
Direcția regională C.F.R. Iași, la 
Combinatul de industrializarea 
lemnului din Pitești, cel de celulo
ză din Suceava, Uzina „înfrăți
rea" din Oradea, precum și alte 
întreprinderi, case de cultură și 
cămine cultnrale.

cînteia
tineretului

Organ Central
TINERI ÎNGRIJITORI
stApIni pe meserie:
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BACĂU. — Colectivul Combinatului chimic din Borzești. distins 
cu steagul roșu de întreprindere fruntașa pe ramură, a realizat planul 
de produejie pe primele opt luni ale anului cu 13 zile mal devreme. 
Economiile suplimentare realizate la prețul de cosi ae ricucă Ja peste 
3 500 000 Iei, iar beneficiile la peste 4 milioane lei.

BAIA MARE. — Cu 20 de zile mai devreme au îndeplinit pianul 
pe primele opt luni ale anului șl muncitorii forestieri din Maramureș. 
Fată de perioada corespunzătoare a anului trecui, ei au sporit pro
ducția globală cu peste 10 la sulă, iar producția-marii cu aproape 9 
la sută.

PLOIEȘTI. — Folosind mai judicios Instalațiile *1 reduclnd consu
murile specifice de materii prime și materiale, colectivele rafinăriilor

Noi succese în întrecere
de petrol din tară, au obfinui in primele șapte luni ale anului econo
mii la prețul de cost în valoare de circa 24 430 000 lei. Cel mai mare 
aport In obținerea acestui succes l-au adus petroliștii raltnăriilor pio- 
ieșlene : Brazi, Ploiești. Teleajen si Clmpina.

La Uriaew -23 Aagaal- dia 
Capitală a varfeit deațre apro
piata sărbătoare aapaaală a po
porala! BMtra. tav. Florua Dă- 
aâlaebe. priwaecreLar al Caai- 
tetalci or ițe ca reții al
P.MJL Arătîad eâ caaatraetarii 
dc ufiai dia Capitală aa abțiaat 
•aeecM ia eiaslea aurii •arză
tori. «orbiloral a felinii! câlda- 
ro« ealectîvwl dc ncaci da aici 
pcatra realixănle iaregiatratc ia 
prisele T laat ale aetila*. Ia aerat 
tzMp ei aa dat peste plaa 1 309 
leac oțel. 423 toae piese forjate, 
aproximativ 51 toae de diferite

■ tilaje peatra iadutril siderur- 
țieă. dcyăfiad t«t»dită angaja- 
aarataI aaaal la eeaaamii.

La Rafiaâria ar. 1 dia Ploiețti 
a lut cari a tal Io». Vatile Paicu,
■ «■bra aapleaat al Birenlui Co
mite lai ai rrciaaal Ploiești al 
P MI

La țanlieral aaval dia Galați 
a vorbit despre inaeaiaâ titra 
silei de 23 Aapist |i reali- 
sările obținnte d« papara! noi- 
tra_ de oaaienii aaaneîi dia orațnl 
Galați, tav. Aarel Botezata, prim- 
•errelar al Comitetnlai orățcnflc 
Galați «1 P.M.R.

La Combinatul 
siderurgic

AUGUST

eisajul industrial 
al Hunedoarei s-a 
îmbogățit în aces
te zile, premergă
toare aniversării 
eliberării patriei 
noastre, cu un nou 

important: noua fa- 
aglomerare a mine-

DEVA. — Deslășuilnd o susținută Întrecere socialistă furnalistii dt 
la Uzinele siderurgice „Victoria“ din Călan, au obținut la ultima 
timp cei mai înalji indici de utilizare a agregatelor din aces* an Ca 
Urmare, ei au elaborat. între 1 iulie și 18 august, 1876 tone de /ani
mai mult decît aveau planiiicai.

★
Colectivul minei de fier Teliuc, cea mal mare exploatare de m.-e- 

reurl feroase din țară, a extra, și livrat furnalelor de începutul 
lunii In medie zilnic peste sarcinile de plan clte 32 tan* ac «linereu 
de fler de bund calitate. zilei de 23 August

tAttrprtll

Realizări ale petroliștilor

...Sonda 616 Preajha. 
Schimbul condus de 
maistrul Constantin 
Brezeanu a încetat lu
crul. ‘ Maistrul predă 
„ștafeta întrecerii" 
schimbului 111, condus 
de sondorul șei ion 
Nistor. Deviza Între
cerii e cunoscuta de 
toți sondorii : „cil mai 
mulți metri iorați, cil 
mai repede și mai 
bine !u Această deviză 
a precedat de fapt an- 
gujamentul anual al 
fiecărei brigăzi de fo
raj — de 10 000 metri.

Dinlr-o situație ,,la 
zi-‘ aflu cum se sta cu 
Îndeplinirea acestui 
angajament. Brigada 
lui Arsenesuu Ema- 
noil .* 893J m., a lui
Gogu Ion : 8771 m., a 
lui Nicolae Banifă : 
3592 m. — supați peste 
plan pînă acum. Arsc- 
nescu 
unul dintre cei 
tineri brigadieri 
Întreprinderea de fo
rai Bascnv.

Zi și noapte, schimb 
de schimb, ștafeta în
trecerii e purtată mai

Emanoîi este 
mai 
din

Tinerii din orașele BRAȘOV, ORADEA,
BUCUREȘTI, CRAIOVA și BRĂILA
au trimis IERI la Hunedoara și Reșița

peste 3400 tone fier vechi

’Atelierul de rectificare al Uzinei 
de mecanică fină din Capitala a 
fost dotat In ultimul timp cu ma
șini de cea mai înaltă tehnicitate. 
Calitatea lucrului executat reclamă 
precizii de microni, controlul mun
cii fiind iăcut la microscop. Pen
tru a

creat

minai aceste mașini, a-a 

un curs de specializare a 
mai buni muncitori tineri.

argeșeni
departe, de la sondor 
la sondor. Șl In fie
care zi se adaugă zeci 
și sule de metri forați 
peste plen. Multe bri
găzi vor trece granița 
angajamentului anual 
curînd. poate chiar în 
aceste zile fierbinți de 
august.

Aflăm că Emanoil 
Arsenescu a forat 7 
sonde răspindite pe 
sute de kilometri pa
tra//. Cine ar putea 
bănui cile noi sonde 
îl /nai așteaptă ? Știm 
Insă că răspunde 
întotdeauna — ..pre- 
rent".

— Alo 1 Alo, Bas- 
covul ?... Aici sonda 
573 Glavacioc. Am e- 
xeculal o probă cu 
„testerul*. Operația s-a 
desfășurat normal...

— Alo 1 Alo, Basco- 
vul ?... Aici sonda 308. 
Am săpat 16Q m și am 
început pregătirile de 
normalizare a noroiu
lui în vederea inter- 
rcptilrii stratului pro
ductiv...

Mă

11. Calm, inginerul șef, 
Ion Giurumescu, pri
mește rapoartele tele
fonice, dă indicafil, in- 
teresindu-se în amă
nunt de mersul liecă- 
rei lucrări. Rînd pe 
rînd, își fac apariția 
Hndrul director Ștefan 
Iliescu, inginerii L. 
Tăntisescu și V. Dră- 
goescu. Urmează obiș
nuita consfătuire după 
primirea raportului. A- 
ici e Întotdeauna cine
va care gîndeșle și se 
frămîntă pentru fiecare 
sondă, pentru fiecare 
procent adăugat In 
plus ia sarcina stabi
lită pentru forajul cu 
turbina. A sosit vestea 
că inițiativa de a se 
lucra o zi pe săptă
mână cu materiale re
cuperate s-a aplicat cu 
succes la majoritatea 
sondelor; că, In în- 
llmpinarea zilei de 23 
August, muncitorii au 
cerut suplimentarea 
angajamentului anual 
de economii cu 150.000 
de lei.

uit la ceas : ora ION NICULESCU

REDUC CONSUMUL
DE METAL

în zilele din urmă, ziarul nostru 
a publicat multe știri care Înce
peau așa: „Ieri un tren marșrut, 
încărcat cu fier vechi, a plecat 
spre Hunedoara (sau spre Reșița, 
sau spre Oțelul Roșu)*. Gdrile din 
care au plecat trenurile sini din 
diferite colțuri ale țării: de la Plo
iești, Galați sau din altă parte. Pe

era 
tone 
„A- 
oțe-

Știrile de acest fel. 
apropiem de marea 
eliberării, se Înmiii- 
mult. Roadele acțiu-

fiecare din aceste trenuri 
scris Insă câ sulele miile de 
sini colectate de către tineri, 
cesta este darul nostru făcut
tăriilor patriei In preajma zilei de 
23 August", se vedea scris pe va
goane.

Și iată că 
pe zi ce ne 
sărbătoare a 
(esc tot mai
nilor întreprinse de tineri se con
cretizează In știrile acestea. Kilo
gram cu kilogram s-au adunat mii 
de tone, au umplut sute de vagoa
ne. Ieri, telefonul a sunat la re
dacție de cîteva ori.

Vorbea Brașovul
— Sîntem în gara Brașov-Triaj, spunea corespondentul 

gional al ziarului nostru, Maria Suditu. O locomotivă Diesel- 
electrică a remorcat acum cîteva minute o garnitura cu 40 de 
vagoane, cu destinația — oțelăriile Hunedoarei. Încărcătura : 
820 tone fier vechi colectat în cinstea zilei de 23 August de ti
nerii din oraș. Anul acesta, tineretul brașovean a colectat și 
trimis oțelăriilor peste 3 500 tone metale vechi. Cele mai fru
moase succese le-au înregistra: tinerii de la Uzinele ăe auto 
camioane „Steagul roșu1", de la Uzinele de tractoare, de la 
I.P.E.C., întreprinderea „Răsăritul- și alții.

Abia porniseră să alunece pe șine vagoanele cu metale de la 
Brașov și iată la aparat Oradea.

— Tinerii din regiunea Crișana — ni se comunică — s-au an
gajat să colecteze în cinstea zilei de 23 August 500 tone metale 
vechi. Pînă la 20 august ei au colectat 560 de tone. Cincisprezece 
vagoane se află deja pe rampa de încărcare și așteaptă să plece.

Destinația lor este aceeași ca și a celor din Brașov : oțelăriile 
Hunedoarei. Imediat după 23 August, spre Hunedoara va pomi 
de la Oradea un al doilea tren marșrut. Printre organizațiile
U. T.M. fruntașe în colectarea metalelor vechi din regiune, care 
trimit azi metale vechi oțelăriilor se numără cele de la com
plexul C.F.R. Oradea (atelierele de zonă și depou), de la Fabrica 
de var, tinerii din satul Valea lui Mihai și multe altele. Nume
roase organizații U.T.M. — cum sînt cele de la Uzinele ..înfră
țirea" — au colectat metale vechi, care au folosit în primul rînd 
propriilor turnătorii.

Și tot ieri, la București. în patru gări : Cotroceni. Obor. Că- 
țelu, Grivița se încărca fier vechi. In total 52 de vagoane, care 
au și plecat spre Reșița și Oțelul Roșu. Tinerii bucureșter.i au 
colectat și trimis oțelăriilor patriei în cursul lunii august 5 560 
tone metale vechi. In ultima săptămînă zilnic au plecat vagoane 
spre Hunedoara, Reșița, Oțelul Roșu. Cu trenul marșrut de ieri 
s-au trimis ultimele 700 de tone din această cantitate. în gara 
Cotroceni se încărcau cu metale 23 de vagoane la colectarea că
rora au contribuit printre alții tinerii de la Uzinele „Vulcan" (ei 
au predat I.C.M.-ulut in cinstea zilei de 23 August 45 de tone 
fier vechi), iar la gara Câțelu se încărcau cele aproape 60 de 
tone colectate de tinerii de la Uzinele „23 August" și „Repu
blica-.

La telefon, Craiova. Transmite corespondentul nostru regional,
V. Barac :

Tinerii din regiunea Oltenia au trimis oțelăriilor un tren cu 
fier vechi. Pe multe din vagoanele trenurilor de marfă ce se în
dreptau zilele acestea spre stația Tr. Severin se putea citi : 
„Fier vechi trimis oțelăriilor de tinerii din raionul... Gilort. Tg. 
Jiu, Balș. Craiova etc. Ieri la orele 11 la Tr. Severin garnitura 
era formată. Locomotiva care remorca un șir de vagoane pline 
cu 900 tone fier vechi aștepta semnalul de plecare spre Reșița

După cum ne spunea tov. inginer Dumitru Voinigescu. mem
bru al comitetului regional U.T.M., săp lamina aceasta în toate 
organizațiile U.T.M. s-au desfășurat acțiuni de colectare a fie
rului vechi. La Uzinele ..Electroputere** vineri e fost declarată 
ziua muncii patriotice Ia care au participai toți tinerii. S-a 
colectat o mare cantitate de metale vechi ; slar.bătâ pe poarta 
U2inei au ieșit 5 vagoane cu 80 tone fier vechi. Numai în acea
stă lună tinerii de la „Electroputere* au trimis spre oțelăriile 
patriei circa 120 tone de metal. Acțiuni asemănătoare au fost or
ganizate și Ia Uzinele rr.aes a:ce Tr. Severin, care au colectat a-

re-

celor

laid In fotografie o scenă de la a- 
eeste cursuri: muncitorul rectifi-

în urma studiilor întreprinse 
asupra posibilităților de redu
cere a consumurilor specifice 
de metal la construcția de 
nave, un grup de tehnologi de 
la Șantierul naval Galați a e- 
laborat de curînd o nouă va
riantă a albumelor de croire, a 
4-a din 2960 Și pînă în pre
zent. Cu ajutorul acesteia se 
face o repartizare mai judi
cioasă a șabloanelor ne supra
fețe, ceea ce duce la economi
sirea unei cantități mai mari

de metal. Astfel, la ultima mo
tonavă de 2 000 de tone reali
zată, a fost necesară o canti
tate de metal cu 110 tone mai 
mică decît la primele motona
ve din această serie, 
cargourile de 4 500 tone a- 
ceastâ reducere este de 
tone de metal.

Cu metalul economisit 
mai la motonave, între 
1959—1963, ia S.N.G. s-au con
struit 6 motonave cu capacita
tea de 2 000 tone. (Agerpres)

tar la

170

nu- 
anii

---------- i
AL 300.LEA I 
SPECTACOL I
„Sirba din Flăminzi", „Coră- | 

jasca', „Mărgineanca*. „Hora", ■ 
„Suita celor trei generații" —■ | 
iată doar cîteva nume de jocuri I 
populare din bogatul reperto
riu al formației de dansuri din 
Flămînzi, regiunea lași.

Laureați ai cîtorva con
cursuri republicane ale artiști
lor amatori, dansatorii din 
Flămînzi au prezentat de-a 
lungul anilor numeroase spec
tacole în comunele și în satele 
din împrejurimi, la Iași, Bucu
rești. precum ?i in 
Sovietică. Numai la J 
formația de dansuri din comu
na în care în primăvara anu
lui 1907 s-au aprins vîlvătăile 
răscoalei țărănești, a prezentat 
16 spectacole.

Alături de colectivistul Du
mitru Crețu, țn vîrstă de 68 de 
ani. de Ghcorghe Pleșcă c 
de ani. de Costache Ștefănut 
de 58 de ani, care dansează 
împreună cu soțiile lor, 
cei 72 de dansatori din___
minzi se numără și soții petru 
și Maria Munteanu și j 
în vîrstă de 11 ani, Elena 
miniceanu de 10 ani. Duminică 
seara pe scena Teatrului Na- I 
tional ..Vasile Alecsandri' din | 
Iași, formația de dansuri a co
lectiviștilor din Flămînzi a 
prezentat un nou spectacol, al 
300-lea din activitatea sa. De 
asemenea, brigada artistică de 
agitație a fabricii cte antibioti
ce din Iași, fluierașii din Hâr
toape, raionul pașcani, orches
tra de copii din comuna Bâ- 
sești, raionul Vaslui, si alte 
formații artistice de amatori 
evidențiate la prima etapă re
gională a celui de-al VlI-lea 
concurs al formațiilor de a- 
matori, s-au întrecut în măies
trie în spectacolul prezentat 
pe scena Teatrului Național 
».V. Alecsandri' în cinstea zilei 
de 23 August.

C. STURZU
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obiectiv 
brică de 
reurilor.

După 
ea a început să trimită furna
lelor primele cantități de mi
nereu aglomerat. Acest uriaș 
agregat este o adevărată uzină 
modernă proiectată în întregi
me. cu toate mașinile și insta
lațiile sale. în țara noastră, 
după concepțiile cele mai a- 
vansate ale tehnicii.

Fabrica este formată din 
numeroase secții și sub secții 
bine dotate si utilate în care 
întreg procesul de producție 
este mecanizat si automatizat. 
Peste 4 500 de metri de trans
portoare cu benzi de cauciuc 
asigură circulația materialelor 
de-a lungul fluxului tehnolo
gic. Concasoare și ciururi spe
ciale execută sfărîmarea șl 
sortarea materiei 'prime. Apa
rate automate efectuează do
zarea cea mai perfectă a șar
jelor. Alte asemenea aparate 
reglează viteza mașinilor în 
funcție de mersul procesului 
de aglomerare. Exhaustoare 
puternice asigură aspirația ae
rului prin stratul de material. 
Izotopii radioactivi măsoară 
cu cea mai desăvîrșită preci
zie nivelul materialelor din 
bunchere și silozuri. Spre fur
nale, aglomeratul răcit $i sor
tat pe categorii granulometri- 
ce. este trimis, de asemenea, 
pe benzi transportoare. Iată 
ve scurt, cîteva amănunte des
pre înalta tehnicitate a noii 
fabrici de aglomerare de la 
Hunedoara

In ridicarea ei, constructorii 
de la întreprinderea de con
strucții siderurgice Hunedoa
ra (ajutați de colectivele uzi
nelor constructoare de mașini 
din Reșița. „23 August' din 
București, „Progresul' din 
Brăila si altele, care le-au li
vrat mașini la un înalt nivel 
calitativ} au folosit peste 8 000 
de tone de construcții metali
ce, 4 200 de tone de utilaj etc. 
aplicînd în același timp soluții 
tehnice noi in montare, care 
le-au permis să grăbească rit
mul de construcții si să asigu
re lucrărilor o înaltă calitate.

Noul agregat siderurgic a 
fost luat în primire de aolo- 
meratoriști, electricieni, lăcă
tuși și muncitori de alte spe
cialități, care au fost pregătiți 
de cadre tehnico-ingineresti 
specializate în conducerea pro
cesului tehnologic de aglome
rare a minereurilor. Retine a- 
tenția faptul că deși cea mai 
mare parte dintre muncitorii 
noii fabrici moderne sînt ti
neri, aceasta nu-i împiedică să 
stăpînească cu siguranță agre
gatele și tehnologia acestei u- 
zîne. Noua fabrică de aglome
rare î$i aduce o importantă 
contribuție la sporirea produc- 
tiei de fontă si oțel.

efectuarea rodajului,

LAL ROMULUS

>•<

Construcții

zootehnice

la timp

„Dacă îți 
munca, n-ai 
— așa spun colectiviștii din 
comuna Răpsig, raionul Gura- 
honț. Și o spun pe baza unor 
fapte întemeiate. Ele se referă 
la asigurarea animalelor pro
prietate obștească cu adăposturi 
bune, trainice. Echipa de con
structori de aici, condusă de 
Florea Belezan a început con
strucțiile zootehnice din pri
mele zile ale primăverii. în 
„ferestrele" dintre campaniile 
agricole, celor 22 de construc
tori le-au venit în ajutor mulți 
colectiviști. Mobilizați de orga
nizația U.T.M, tinerii au parti
cipat activ ia ridicarea con
strucțiilor. Ei au transportat 
materiale, au ajutat la fasona
tul stîlpilor si grinzilor. Ei au 
participat, de asemenea, la des
coperirea și valorificarea unor 
materiale din resurse locale 
(piatră, lemn, nisip) și au aju
tat zilnic la lucrările necalifi
cate. Care sînt rezultatele ? 
Pînă acum sînt gata următoa
rele obiective : două grajduri 
pentru 200 de bovine, un sai
van pentru oi, o maternitate 
pentru scroafe, o îngrășaturi e 
pentru porci, o puierniță. In 
plus constructorii au ridicat și 
o casă pentru ciobani. Ultimu
lui obiectiv — un grajd pentru 
Vaci — i se va pune în curînd 
„căciula’’.

organizezi bine 
decît de cîștigat”

câtor Gh.

TEODOR CRIȘAN 
corespondent voluntar

I

/

I

Materiale didactice

pentru studenți

și elevi se

om cu o ve-
chime de peste 25 de ani In mese- * "" *

rie. li ajută să se specializeze pe «
tinerii lancu Mihai și Constantin i ‘ «
Pavelescu. At 4 •

Foto : ION CUCU «• .
» »• v

-

Pe gazonul stadionului 
Dinamo, formația de 
gimnastică artistică din 
comuna Răsuceni, raio
nul Drăgănești-Vlașca.

Foto: V. RANGA

Citit! în pagina a 
lil a reportajul nos
tru de la întrecerile 
finale ale tinerilor 
din regiunea Bucu
rești, participant! 
la Spartachiada dc 
vară a tineretului.

Pregătiri pentru noul an
de învățămînt agricol

In cele 11 scoli profesionale 
de mecanici agricoli și în cele 
5 centre școlare tehnice agrico
le din regiunea Iași se lac 
ultimele pregătiri pentru ca 
noul an de învățămînt să se 
desfășoare în condiții cît mai 
bune.

La toate aceste unități se a- 
menajează sau se extind spa
tiile de școlarizare si ale atelie
relor. Centrul școlar agricol de 
la Miroslava, de pildă, va func
ționa într-un local nou, mo* 
Gem. De asemenea, sin: april-*

pe terminate și clădirile desti
nate școlilor profesionale de 
mecanici agricoli din Huși, Ne
grești. Zorleni, Tg. Frumos, 
Podul Iloaie. La Podul Iloaie se 
mai construiește un sediu cu 16 
săli de clasă pentru școala tetr 
>:cS agricola, de pe linge sta
țiunea experimentală.

La Centrul școlar nr. 2 din 
Iași și la școala tehnică din 
Huși s-au amenajat săli de cla
să și dormitoare noi.

îo afara manualelor școlare 
si cursurilor pentru studenți, 
Editura didactică și pedagogică 
a pregătit pentru noul an de în- 
vățamint 56 titluri de materiale 
didactice pentru elevi și stu- 
denti care însumează aproxi
mativ 150 000 exemplare.

Printre acestea se numără 
..Harta politică a lumii1', care 
va apare in 15 culori, fiind 
destinată elevilor din clasele 
V—XL Totodată, vor fi mult 
îmbunătățite „Harta fizică și 
administrativă a R.P.R.", „Eu
ropa fizică” și „Harta fizică a 
continentului Africa".

(Agerp-M| (Agerpres)
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Locuințe noi date în folosință
Zilele acestea, mii de famill de 

oameni ai munci din diferita orașe 
și centre muncitorești din țară 
mută in locuințe noi.

BAIA MARE. — Recent, 72 
famili din orașul Baia Mare 
primit locuințe în blocurile date 
în folosință de constructori ca ur
mare a îndeplinirii înainte de ter
men a angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 23 August Cu 
acestea, numărul familiilor care 
au primit locuințe noi în aparta
mentele construite la Baia Mare 
în ultimii 
3 000.

18 ani se ridică

— In centrele 
fi Lupeni, s-au

la peste

DEVA.
Petroșeni 
ultimul timp in folosință 
apartamente. La Slmeria 
cvartal ridicat pentru ceferiști

miniere 
dat in 
630 de 

în noul 
a 

fost predat locatarilor un nou bloc 
cu 44 de apartamente. Se Îmbo
gățesc continuu cu nai ți noi 
blocuri de locuințe toate orașele,

precum și cartierele apărute 
în anii puterii populare pe har
ta regiunii Hunedoara ; în Valea 
Jiului, în centrele siderurgice Hu
nedoara și Călan, la Brad etc. La 
Hunedoara s-a construit un cămin 
modern cu 9 etaje totalizând 700 
dG locuri pentru tineri siderurgiști 
nefamiliști. De la începutul anului 
în regiune au fost terminate și 
predate locatarilor aproape 900 de 
apartamente, iar mai mult de 2 500 
apartamente se află în construcție.

De asemenea, In satele regiuniii 
s-au ridicat mal mult de 24 000 de 
locuințe individuale.

CLUJ. — La Turda 80 de familii 
de oameni ai muncii din întreprin
derile șl instituțiile orașului s-au 
mutat în noile locuințe din cartie
rul Oprișani. De la începutul anu
lui, în acest cartier au fost date 
în folosință aproape 200 de apar
tamente.

(Agerpres)



I • Meserii de mare viitor

O altă meserie pentru care (coala noastră pregătește muncitori 
calificați a cea de dulgher-constructor. Dulgherii, folosind, de 
asemenea, tehnica modernă, montează cofrajele glisante și cofra- 
jele de toate profilurile precum și prefabricatele. Ei realizează 
conturul complet al construcției așa cum a gîndit-o arhitectul.

In școlile profesionale de construcții se mai învață și alte me- 
eerii, toate la fel de frumoaie și la fel de căutate.

GH. MOLDOVEANU 
directorul Centrului școlar profesional 

din orașul Săcele — Brașov

• Elevii au condiții minunata

In atenția noastră, a conducerii școlii și a cadrelor didac
tice stă și felul în care elevii fși petrec timpul liber. întot
deauna, organizația U.T.M. din școală primește sprijinul 
conducerii în organizarea acțiunilor cultural-artistice și 
sportive. Acest sprijin se concretizează îndeosebi prin asigu
rarea bazei materiale. Pentru elevii școlii noastre s-au 
amenajat terenuri de fotbal, baschet, volei. La club ele
vii au la dispoziție o bibliotecă cu peste 15 000 de volume și 
cu peste 80 de publicații periodice — cele mai multe de spe
cialitate — la care este abonată școala, mese de șah, tenis, 
jocuri distractive, televizor și aparat de radio. Iar autobuzul 
nou, de 30 de locuri, primit In dar în urmă cu cîteva zile, 
ne va da posibilitatea să organizăm săptămînal cu elevii 
excursii de studii si pentru cunoașterea frumuseților patriei.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

îngi Brașov, în orașul Săcele, ae află Școala profe
sională de construcții care pregătește muncitori ca
lificați pentru șantierele țării. în școala profesională 
de construcții din Săcele «e pregătesc muncitori ca
lificați în DU mai puțin de cinci meserii, una aaai 
interesanta decît alta. Să luăm, de pildă, meseria 
de mecanici pentru utilaje-construcțiî. La Congresul

■ 1 Ill-lea a fost trasată sarcina intradneerii pe scară largă a me
canizării operațiilor pe șantierele de canstrnc(ii. Astăzi ■imeni 
HH și-ar mai putea închipui nu șantier fără tot feln] de mașini 
(macarale, buldozere, betoniere, preae. transportoare ele). In car
tierul „Tractorul" din Brașov ie lucrează cu cofraje glisante tara 
presupun înzestrarea șantierului cu mașini de înaltă tchnieilatr. 
Multe din aceste mașini sint minnite eu pricepere de către meca
nici tineri, pregătiți și ia școala naaatră. lată ^ir cit de prețuită 
este această meserie de mecanici pentru utilaje de conairac|is. $■ 
nu numai ea. Să ne oprim puțin și la meaeria de operaiari in iu* 
duitria construcțiilor. Cn tații am auzit din ziare de blaruri m 
multe etaje construita ta numai cîteva zile. Ln etaj intr-a «i- 
Desigur, mecanizarea, macaralele acelea uriașe, care îuahă ta 
văzduh ca pe un fulg pereți sau chiar camera iutxegL an ■■ cn- 
vint greu de spua. Dar cine a confecționat accuse prefabricata 
Ei, operatorii din industria conjtrucțiiJai. printre nare ae numiră 
|i mulți abcolvenți ai școlii noastre din Sâeele. El rial acei* caro 
trimit din fabrică spre șantier pereți, încăperi, gara ani ere de-a 
gata, confecționate nn sub cerul liber, ndeneu pe ploaia, ci mb 
acoperișu] de aticlă ai unor hala imonoo șt foloasndu m de meca
nizare și automatizare.

O altă meserie care as bucură de mars ăola pe șantimle sa 
construcții e cea de aidar. No, ij nn vă tachjpuișî un am cu o 
mistrie așezînd cărămidă eu cărămidă. în eeadițiije stil aței sr 
grele din construcții și sie prefabricatelor, așa ceva nu ma^ a de 
conceput. înțelesul națiunii de zidar a-a modificat- Zidarii nu «iz: 
simpli zidari. Eî an lisat tn urmă zidăria «-Laică* -î. falama I 
unelte din mica mecanizare și înlocuitorii de cărămidă. « i 
acum lucrări complexe.

Școala noastră pregătește și mănători calificați ta meoerta de 
zugrav—vopaitor—tapetar. E a meseria caro are evidenta afmaSsp 
cn arta. 0 dată cu introducerea Jtaiei modene ta tunimcțu- 
a-a schimbat și înțelesul acestei noțiuni. Locul vămieliî >i smeră- 
velii cu flori na alte desene a fost luai de ta pe larva penților- 
Pa Bagă aspectul mult mai frumos pa care 11 aapătâ in fmul 
flceita interioarele, tapetam « și mai ieftină, foarte practică ■- 
igienică — deoarece pereții ae pot spăla uș«r.

coala profeaionaLă de construcții din Sibiu pre
gătește muncitori calificați in meseriile : zidari, 
zugravi-vofMitori, dulgheri (durata de studii — 
2 ani) *i mozaicari-iaianțari. instalatori-electri
cieni. instalatori tetmico-aanitari, mecanici de

Inginer MIRCEA NICULESCT 
directorul Scolii profesionale de 

conftTucti» din Si bin

• Scrisori pe adresa școlii

« OSS. I» 1

, generale de 
lor oi Copita-

En a pM U gpvmi PtfU JJN d< ob*ol- 
pe«xi t*wv> teMcMpn caMkvH tfc NJrrite me- 
re-a, aeeeaare actiritaĂ de covtnurțix ce se des- 
fisonri tot nm febrti ta Căpătata poirie: noaxtre.

De ta 39D de eteci. rrpernznti ta reel meseni, situație P« 
cert a avea ls i^frt^fare, școala «oaxreă, datorită grijii parii- 
ani--., s-a dezvoiiaț o« de fk Nt»ritm rapid, afvagmd 
Oi noi școlar ISC—I9OJ *d macre peste 2 509 de eta”. 
care se edified H 13 meaerii și annsae eieefricteni pentru 
SMfatxîw Hmiod și forță, mecamci utiiaje-czmstncțd, ioxta- 
lasori coloriferiști, mstalatori tcănico-sanitari. instnlatori- 
cmdatse. tnoialori, s^iori, oseraton f* iodastric materia le- 
ic* de cD**reiurțu — febneareo ^rfobncarelor, fasanșori-mo-

zaicari, montatori de pardoseli, zugravi, vopsitorii tapetari, 
dulgheri pentru construcții, iidari.

De cițiva ani, ne Drumul Murgului, la nr. 108—110, au a- 
părut două clădiri moderne, cu parter și cu cite două etaje. 
Este noul local al scolii noastre. în care elevii au asigurate 
cele mai bune condiții de pregătire, precum și condiții ex
celente de trai.

După terminarea școlii, absolvenții sîrtf repartizați celor 
cinci întreprinderi de construcții și montaj din Capitală, pre
cum și altor cinci întreprinderi printre care : Întreprinderea 
de instalații, izolații și montaj, întreprinderea de utilaj- 
transport, întreprinderea de prelucrare a lemnului de con
strucții și I.M.C. „Granitul", aflate tot în București.

Numeroasele scrisori, care sosesc pe adresa conducerii șco
lii, vorbesc despre faptul că tinerii constructori, pregătiți 
in școala noastră fac, la locurile lor de muncă, dovada unei 
pregătiri temeinice de specialitate, compottîndu-se ca oameni 
noi.

Pentru a da un singur exemplu, amintesc scrisoarea din 
31 mai 1963 a șefului de echipă D. Voican, de la întreprin
derea nr. 1 de constrUcții-montaj :

„Vă mulțumesc din inimă pentru buna pregătire și pentru 
felul în care ați educat pe tinerii Mogoș Corneliu, Olteanu 
Ion, Enache Marin. Lisandru Constantin, Pena Gheorghe și 
Țiban llie, aflați în echipa mea și foști elevi ai clasei a Iîî-a 
G, de la școala dumneavoastră — se spune în această scri
soare. Acești tineri au o comportare demnă de adevărați con
structori ai patriei noastre, muncesc cu pricepere și simț de 
răspundere, sint disciplinați, manifestă grijă deosebită față 
de gospodărirea materialelor cu care lucrează. Noi ne mîn- 
drim cu acești tineri și dorim ca și alții să le urmeze 
exemplul'.

Asemenea exemple sint nenumărate.
După terminarea școlii, foarte mulți absolvenți, după în

cadrarea lor în producție, își continuă studiile, înscriindu-se 
la cursurile serale ale școlilor medii și apoi la facultăți sau 
la Școala tehnică de maiștri, care funcționează tot în localul 
nostru.

prof. N1COLAE DOBRESCU 
directorul Centrului școlar profesional 

construcții-montaj București

FRUMUSEȚEA MUNCII DE CONSTRUCTOR
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61), Olga Bancic 
Septembrie 196). 
filme do cu men ta- 
noi (B-d.ul 6 Mar-

cinematogra- 
(Cal ea Grivi- 
din Troia — 
Martie (str. 

Boaita (B-dul

Dimitrov 
11 Iunie 
August 
Lumina

Constantin
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Despre cititori
Sint șl supărări reconfortan

te. Te năcăjești și. in aceîzii 
timp, te simți 
este un paradox ci un adevăr. 
Nu este, desigur, nici a plăcere 
să bați străzile, mai ales ia 
timpul tradiționalei canicule 
bucureșiene. căuiînd, din libră
rie in librărie, un exemplar 
din Ir un volum recent apărut 
in tiraj de masă și să fii i«- 
timpinat pretutindeni cu un 
răspuns negativ. Deci te vei 
Întoarce acasă iără cor tea care 
iți promitea atitea frumuaati— 
Și totuși este atit de tonic glo
dul efl volumul nu a fost pus 
in librării deci! de două sdp- 
tămlni și nu se mai găsește ni
căieri ! Oare cine a luai Bfti- 
mul exemplar f Nu știu, lîn iu
bitor de poezie, desigur. încerc 
sâ-1 descopăr. In mulțimea care 
umple librăriile, printre cei pe 
care-i văd treclnd pe stradă cs 
o carle in mînd. Nu pot *4-1

La r.a~a Neam}

Inedite descoperiri

• •** <4

Profi/uri c/e

TinERI CREATORI
La bazinul de Înot de la palatul pionierilor din Capitală

Foto : S. VIOREL

Aparat^ medicale moderne
Unitățile /sanitare din tară au 

lost dotate in ultimul timp cu noi 
aparate medicale moderne. Aceste 
utilaje și aparate, care In trecui 
se importau din străinătate, sint 
realizate In prezent de muncitorii 
întreprinderilor „ÎOR* „Electro
tehnica", „Tehnica Medicală" și 
altele.

Printre cele aproape 2 000 apa
rate medicale repartizate unităților 
sanitare de ia Începutul acestui an

se numără electrocardiografe, 
lalmoscoape electrice, aparate 
Roentgen aparate pentru micro- 
clecirofologralie, instalații com
plexe pentru cabinete stomatologi
ce. mese pentru operații șl altele.

Numai unităților sanitare din 
Capitală le-au fost trimise In acea
stă perioadă aparate medicale ]fi 
valoare de peste 3 5G0 000 lei.

of-

(Agerpres)

Umbrela 
de soare', ultimul 
volum de poves
tiri al hii D. R 
Popescu, au apă
rut numeroase 
cronici, cu puncte 

de vedere diferite. Diferite nu 
prin aprecierea lor globală (în 
unanimitate volumul a fost 
calificat ca reprezentativ pen
tru realizările cele mai bune 
ale prozei tinere), ci prin fi
liațiile stabilite și trăsăturile 
dominante atribuite autorului. 
A fost, mai intîi, debutul 
editorial prin volumul de nu
vele si povestiri .,Fuga', pri
mit cu interes și, în genere, 
aprecieri pozitive de critica li
terară. Volumul anunța un ta
lent autentic, o personalitate 
scriitoricească în devenire, dar 
evidentă. I-a urmat acestui 
volum, nu la mare distantă în 
timp, romanul „Zilele săptă
mânii". apreciat pentru realis
mul său, pentru arta de a cre
iona caractere, personale cu 
Un profil moral și psihic ine
dit, pentru priceperea de a mî-

nui dialogul. de a prezenta 
realitatea firesc si interesant. 
I s-au reproșat tot atunci di
versificarea acțiunii, estompa
rea conflictului principal și 
insuficienta stăpînire a tehni
cii de a construi un roman,

marea unei evoluții remarca
bile. a unui talent format in 
anii construcției socialismului.

Totuși clasificările diferă. 
Să recapitulez cu acest prilej 
cîteva din «liniile criticii, 
puncte de reper In discuția a- 
supra tlnArului scriitor. Matei 
Câlineacu în „Viața romincas
că" susține că proza lui D- R- 
Popescu se evidențiază prin 
caracterul ei poematic si prin 
stilul ei de oralitate. Dezvol
tate. aceste considerații duc la 
interesante disocieri de ordi
nul analizei artistice. Numai 
că, după cum s-a observat, ele 
nu indică obiectul reflectării.

POPE
de

linsa de unitate, de îmbinare 
a elementelor constitutive în
tr-un com total unitar.

Iar. recent, „Umbrela
soare' a consacrat ne D. R. Po
pescu ca De unul din cei mai 
interesanți și originali tineri 
scriitori.

Si astfel, de la un scriitor 
comentat destul de rar, în 
scurte note, în urma lecturii 
nuvelelor sale din „Steaua", 
D. R. PoDescu a ajuns să ab
soarbă, dintr-odată, atenția 
criticii literare, care îl anali
zează acum cu zel și pasiune, 
în fond este vorba de ccnfir-

zona de viată pe care D. R. 
Popescu o explorează, temele 
favorite. în „Gazeta literară', 
Ov. S. Crohmălniceanu a ară
tat că autorul „Umbrelei de 
soare' are o înclinație către 
firile ciudate, identificate în 
numeroase povestiri. Schimbul 
de păreri între critici a evi
dențiat faptul că D. R. Popes
cu e solicitat într-adevăr de 
acele figuri care au reacții 
neobișnuite, ca să releve însă 
cum socialismul le asigură 
condiții optime de dezvoltare, 
coriiînd defectele, canalizînd 
energiile canitruettvw. DA tw-

vesfanta «Nabucodonosor 
..Pădurea* se degajă toanai 
imaginea forței colectivului 
care transformă elementele 
singulare, refractare o vreme, 
avîntuhii înnoitor. M. Petro- 
veanu a stăruit asupra dozei 
de lirism rare nutrește poves
tiri ca .Ploaia albă' sau „Că
ruța cu mere', iar Dumitru 
Solomon in ..Luceafărul' s-a 
ocupat de funcția simbolului.

Cercetate din mai multe un
ghiuri de vedere (mesajul și 
problematica lor, structura e- 
roilor. tipul de narațiune a- 
doptat, expresia stilistică), nu
velele lui D. R. Popescu au re-

seu
ținut deci interesul cronicari
lor. La urma urmei, aprecie
rile făcute nu sint contradic
torii. începusem un articol 
mai vechi despre D. R. Po
pescu cu o întrebare : „Să-1
încadrez oare oe D. R. Popes
cu în familia coloriștilor T, 
Mărturisesc că n-am răspuns 
atunci limpede și categoric. 
De ce ? Socotesc și acum că 
obiectul investigației se poate 
preta mai greu la o unică for
mulă, atotcuprinzătoare.

Avid sS exploreze teritorii 
noi. dornic să încerce modali
tăți de construcție felurite,

Șt Man cel Mare (Șos. Ștefan 
eel Mare — colț cu str. Li- 
reanc). Diatele ie anr : rulea
ză ia cnsDoaocrWrie Magfae- 
iu Maseru Si. L C

B-dui fl Morte IO, Gta 
Doja Cof Grtrrței Ni &*- 
d_^njJ Diruuno (Șae Șie-’sn cel 
Mare). Na mal otatalle tac : 
Tineretului (Calei Victoriei 4fi), 
Arta (Calea Călărași 153), Lu
ceafărul (Calea Rahovei 118). 
Culisele v orie teului • Victoria 
(B-dul 6 Martie 7). Moby 
Dirk : Central (B-dul 6 Martie 
2). 23 August (B-dul 
1IS), Libertății (str.
75). Patinoarul 23 
Doi din alte lumi : 
(B-dul 6 Martie 12).

David (Șos. Crîngași 42). Fio
roase a (str. I. S. Bach 2), Gră
dina 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Program pentru copii
— dimineața la cinema taraful
13 Septembrie (str. Doatauiel 
9 . Begins stației de bcBx nă : 
13 Septembrie (după-amiază 
str. Doamnei 9), Volga ($GS. 
Die Pintilie ‘ “* -
(Calea 13 
Program de 
re: Timpuri 
tie 18). Secretnl cifrului: ru
lează la cinematograful Maxim 
Gorki (str. 13 Decembrie 5-7). 
Gangsteri și filantropi : Giu- 
lești (Calea Giulești 56), Mio
rița (Calea Moșilor 127). O 
perlă de mimă: Cultural (Pia
ța llie Pintilie 2). Divorț ita
lian : rulează la 
ful Alex. Popov 
ței 137). Elena 
cinemascop: 8
Buzești 9-11), V.
1 Mai 57). Misterele Parisului
— cinemascop : Unirea (B-dul 
1 Mal 142), Popular (str. Măta- 
sari 31). Luna de miere fără 
bărbat : Flacăra (Calea Du- 
deștl 22), 16 Februarie (B-dul 
30 Decembrie 89). O moștenire 
cu bucluc : rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (Ca
lea Dudești 97). Camelia: Mun
ca (Șofl. Mihai Bravu 221).

Faima frumuseților patriei a 
trecut de mult hotarele țării 
noastre: anual mii de turiști 
vin să cunoască realizările 
regimului nostru democrat- 
popular ca și frumusețea 
peisajului natural. In foto
grafie : un șir de autobuze 
cu turiști străini in gara 

Constanța

D. R. Popescu n-are încă pre
ocupări sedimentate, definiti
ve. El se arată încă extrem de 
disponibil în alegerea tipuri
lor si a situațiilor de viață (în- 
tîlnim în „Umbrela de soare" 
și relatări vii, febrile, si pa
gini poematice, și parabole co
mentate etc.). De aceea multi
tudinea de păreri, vizibilă în 
articolele de critică, nu tre
buie să deruteze.

Ar fi fost bine dacă dezbate
rea în jurul creației lui D. R. 
Popescu ar fi zăbovit însă mai 
mult asupra unui aspect de un 
interes deosebit. Cum sint în
fățișați m povestirile publica
te tinerii eroi ai construcției 
socialiste? Cred că. în afară 
de tematica războiului, und« 
autorul „Moroiului' se distin
ge printr-un simț al gravității 
și al tragicului, munca socia
listă, cu preocupările tinerilor 
de azi. se dovedește Si la el o 
sursă prielnică pentru sub
stanțiale narațiuni.

De curînd D. R. Popescu a 
publicat în „Gazeta literară" 
schița „Gică Brandenburg". 
Pe primul plan apare un tî- 
năr colectivist, descris în ima 
gini delicate. emoționante. 
Schița cuprinde scene vi
brante : evocarea orașului nou 
construit, mîndria care răzba
te din cuvintele flăcăului, in
transigența lui în fața minciu
nii și a flugărniciei, felul ti-

mid. nrecaut în Pare face de
clarația de dragoste. Dialogul 
intre cei doi tineri se încheie 
printr-o plimbare în noapte, 
pe străzile adormite, o plim
bare în care visul se asociază 
cu realitatea. Unda de poezie 
însoțește fiecare episod. Por
nind de la această schiță, Paul 
Georgescu vorbea despre mi
nuțioasa descriere a realului, 
despre transfigurarea cotidia
nului, printr-un lirism al sim
bolului bine temperat, despre 
peisajele feerice împlîntate în 
traiul obișnuit — toate aces
tea elemente constitutive în 
scrisul tînărului prozator.

închei cu o recomandare. 
L-am dori pe D. R. Popescu 
mai solicitat de aspectele for
mării morale a tineretului, 
temă ale cărei resurse el le 
poate valorifica remarcabil. 
Rămîne uneori impresia că 
autorul „Umbrelei de soare" 
exersează, propunîndu-și di
verse obstacole de virtuozita
te. fără să fie întotdeauna stă- 
pînit, obsedat, într-un sens 
hun. de problematica aborda
tă. Tocmai o ancorare mai fer
mă în actualitate, l-ar ajuta 
să se cristalizeze. Cred că 
D. R. Popescu poate explora 
în profunzime viața, preocu
pările tineretului nostru, ere- 
înd profiluri autentice, expre
sive, memorabile.

S. DAMIAN



Filme romînești 
Inspirate din lupta
pentru eliberarea

țării
In teara zilei de 23 'August, 

bucureftenii vor pwaa viziona, 
fit reluare, citeua dintre fil- 
d^ele romînești inspirate din 
wutrta centru eliberarea țării 
de sub jugul fascist. Astfel, ia 
grădina afnematoffrafului ,,8 
Martie" ©a rula filmul „Secra- 
tul eifrului". In grădina cina- 
matografului „23 August" va 
putea fi văzut fiimul „Furtu
na", iar In grădina cinemato
grafului „13 Septembrie* fil
mul „Valurile Dunării".

In piețele Obor, Banu Manta 
Ferentari, Rahova, Unirii ia 
estrada, de ne strada Ateneului 
nr. 9 (cartierul Ghancea) vor fi 
prezentate, tn zilele de 23 fi 
24 august, mai multe filme do
cumentare si de scurt metraj 

^printre care: „O aniversare 
glorioasă", „Ediția specială la 
Uzinele Republica", „Relon", 
„înalta poezie a artei noastre", 
„Tinere talente', „Casa noastră 
ca o floare', „Soare |i aer" fi 
altele.

(Agerpret)

Cîntec de sărbătoare
Sînt dimineți cu vuet de ocean 
Cînd soarele se naște din glasurile noastre 
Și cîntece ca un meridian
Străbat pămîntul semănat cu astre ; 
Sînt dimineți cînd brațele-mi devin 
Imense bulevarde, în spre care 
Mulțimile de pretutindeni vin 
Prin jerbe de miresme și culoare. 
O țară-ntreagă string atunci la piept, 
Mă încunună oameni cu victorii 
Care se cer sărbătorite — acum 
Și consemnate-n marile istorii. 
Vin oțelari cu șarje de scîntei 
Din cele patru puncte cardinale ;
Pe sub lumina lor toți anii mei 
li port ca printre arcuri triumfale. 
Alături, trec în rînduri oțelari 
Venind din noua margine de zare, 
Fe unde fluviu] calcă temerar 
Și se revarsă ca o șarjă-n marc ; 
Incandescenți și limpezi ei presimt 
Clipa în care or să ne vestească, 
Prin tulnicul furnalelor rostind, 
O nouă Hunedoara romînească. 
Vin din orașe, de pe litoral 
Zidari ce împliniră cu mistria 
Splendoarea unui port național 
Care îmbracă astăzi, Romînia : 
Etajele pe care le-au durat 
Sînt mii de socluri pentru fericirea 
De care, iată, ne-am apropiat, 
Vecini cu cerul și cu nemurirea. 
Minerii vta acum de sub pămint 
Ca-n gura minei, cînd atinși de zare.

Se-mpotrivesc luminii cu-n suris, 
Și cu-n salut rostit în gura mare 1 
Duc flori de piatră pe umerii lor 
Strînse-n buchete grele de cărbune, 
De fier, de plumb, de aur sau de sori 
Purtați prin fața marilor tribune.
Vin afAăzi cu metafore în mîini 
Plutașii de pe Bistrița la vale, 
Cei ce schimbară apa în lumini 
In fluvii de-aurore boreale ;
Cei ce-au înfipt acolo, intre munți. 
O liră de beton ca să stîmească 
Apele-n joc năpraznic ca la nunți 
In hora de lumină romîncască. 
Ii văd venind pe Argeș mai în jos 
Ostași severi ai electrificării ; 
Aiîtea stele încă au de scos 
Din riuri pentru cînteceie țării 1 
Bărbați în care soarele-a trecut 
Atît de ferm, ca n holdele de aur, 
,Vin cu belșugul cîmpulul crescut 
Prin anotimp, din mîna lor de fauri.

★
Și vin mereu pe străzi desfășurînd, 
Din marș, pe trotuar e-ntr ea ga țară ; 
Piețele în brațe ii cuprind 
Și intră deodată-n primăvară.

Coloanele sînt fluvii ce deschid 
Nemaivăzute drumuri către astre 
Condu» prin victorii de partid — 
Cel mai lucid poet al vremii noaatre.

ADRIAN DOHOTAR U

Uzinele „Vulcan” din Capitală: 
In lecția cazangerie se iac lu
crări prrgdh toate Ja o conductă 

deabuatd industriei chimice
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TINERI ÎNGRIJITORI
STRPIN1 PE MESERIE!

Lecții și demonstrații practice

pe toată durata anului
eoiehaio, unul dus satNo^eU

Valoarea schimbului
de experiență

0 interesantă expoziție
L« Suceava s-a deschis o in

teresantă expoziție a industriei 
locale din regiune, cuprinzînd 
diferite tipuri de mobilă, utilaj 
comercial, articole de uz cas
nic. teșituri etc. Expoziția o- 
glindește dezvoltarea industriei 
locale din regiunea Suceava în 
ultimii ani. în prezent aceste 
unități produc de peste 4,5 ori 
mai multe mărfuri decît în 
1950. Creșterea producției s-a 
realizat pe baza mai bunei va
lorificări a resurselor naturale. 
Altfel, prin punerea în valoare 
■ calcarului de la Câmpulung

Moldovenesc si a argilei de la 
Dorohoi și Fălticeni, prin des
chiderea de noi cariere de pia
tră si balast, producția mate
rialelor de construcție a crescut 
în ultimii 10 ani de aproape 
5 ori.

O atenție deosebită s-a dat șl 
valorificării izvoarelor de apă 
minerală din bazinul Doritelor, 
unde, cu ajutorul noilor insta
lații de îmbuteliere, numărul 
sticlelor cu apă minerală desti
nate desfacerii, va ajunge anul 
acesta la peste 5 milioane,

(Agerprea)
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 ootehnia, unul din sacMreU 

aduciioora da ușori venituri, 
ie dezvoltă rapid in gospodă
ria noastră. Acest sectar cu
prinde acum 802 taurine, “43 
porcine, aproape 13GOO pă
sări, 1 755 ovine. Creșterea 

numerică a efeetioelar da animale a fast 
însoțită de acțiuni importante pentru asi
gurarea bazei furajere, pentru cm»- >-*a 
de adijsosturi coreapunzâiaore. Dsspu rss 
de un nucleu calarea de laariaa. p iairi. 

porcine, aț ine creat mai ales pe ba-ra firă- 
silei proprii. Marnei rasele selecționate r.u 
asiguri insă creșterea producției.
nireu fi depășirea prevederilor planului de 
carne, lapte, lină, ouă depinde in cea mai 
mare măsură de cei ce îngrijesc animalele. 
Irtlă do cg noi a>n acordat o deosebită a- 
tenție pregătirii lor profesionale. în iarnă 
toți îngrijitorii de animale au frecventat 
cursurile zootehnice din cadrul înră|ămin- 
tuiui agrozootehnic de 3 tot- Lecțiile s-an 
ținut separat pe categorii de iagn.^iari î'.u 
funcție de speciile de animala ezu<*v*e in 
gospodărie) funcționând de fapt patra 
cercuri de studia in zaateAjiie. fa felul 
acesta, noțiunile aa fost însușite as mai 
multă ușurință. De frecvența lineriler 
cursanfi și de modul cum se pregătesc e- 
ceștia s-a îngrijit cu multă atea|<e orga- 
nizația de bază U.T.M. Prin întreaga acti
vitate desfășurată în perioada curșurile*, 
organizația U.T.M. i-a ajutat pe liaerii 
îngrijitori id învețe, să cunoască a serie 
de metode noi în creșterea animalelor.

Activitatea de perfecționare a cunoștin
țelor profesionale ale îngrijitorilor de 
animal» a continuat și după iuchiderea 
anului de învițăaunt. luci din timpul 
cursurilor observasem ci îngrijitorii «-«■ 
însușit noțiunile teoretice. Ei erau iasă mi: 
puțin convinși de eficacitatea lor practici 
și din această cauză unii manifestau rezer
ve în aplicarea acestora. Mi-aus dat seansa 
că lecțiile trebuie completate aessm ca ex
periențe practice la cart ei înșifi să parti
cipe. 0 asemenea experiență am inițiat in 
sectorul taurin. Am format două grupe da

adu cil o ar a da ușori venituri.
ie dettoliă rapid in gospodă
ria noastră. Acest sectar cu
prinde acum 802 taurine, “43
porcine,

numerică
sări, 1

aproape 13GOO

efectivelor d»
ie.

însoțită de acțiuni imporți
tigaie
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tenție pregătirii lor profesionale, h
toți îngrijitorii de animale au frecventai
cursurile zootehnice din cadrul inrățimin-
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pe liaerii
cunoască a serie

de metode noi în creșterea animalelor.
Activitatea de perfecției

profesianala ale
continual fi
fntatăjsuMi.

cursurilor obsercasei

mart cunagt'n-
intrijitorilor de

lari Wia
închiderea

că îngrijitorii
însușit noțiunile teoretice. Ei erau iiiasă mas

puțin convinși da eficacitatea lor practici
și din această cauza unii manifestau rOxer-
ve în aplicarea acestora. Mi-am dat immm

că lecțiile trebuie completate •mm cu ex
periențe practice la cară ei înșiși iă parti
cipe. 0 asemenea experiență am inițiat in
sectorul taurin. Am format două grupe de 
vaci, alegînd la întîmplare 20 exemplara 
cu producții diferite, și la-am dat în îngri
jirea a doi tineri. In hrană nu s-au făcut 
schimbări esențiale, ca valoare 
rațiile au rămas la fel cu ale 
vaci. S-au introdus în ichimb dani adă
pări suplimentare ți s-a respectat eu cea 
mai mare strictele. programul de grajd. 
Rezultatele nu s-au lăsat mult timp aștep
tate. De la 8 litri de lapte pe ii« cit sa 
obținea la început de la fiecare rect din 
cele două grupe, producția i-® ridicat la 
12 litri zilnic. Experiența practică a fost 
însoțită de expuneri ce explicau una sau

nutritiră 
celorlalte

«.’fti mgBaârff feietut aah •-
ceasii forni. lecțiile a-a dbaoAr 
fficact, atteifif m /«m mo biw
fi M fi
s-atf ronrx**, ca aa uc a^a, pe Se

fijd de aecaeiiatea h
ar» !:.m de :b tper^re
șreȘ^tiei Je ** ^e «■<■-
re-re aaei ia J.^»efe «■

a^'.-Se ia laa^i
rwi. • crrțzrve te~

af-rjg a prodWf/eî laffe. Ate^eaea «-
per-~s;je fi exștia:-.ri. erțsaisate ialr-ua 
ciclu, rar fi țiaate ^erateaeal-

4m dat atenție fi lecturii dtrrrsalar bre- 
furi de specialitate. Pentru ca îngrijitorii 

fie la curent cu tot ceea ce este nou în 
zootehnie, trebuie organizată mai btne 
prezentarea cărții tehnice ji chiar stu
dierea acesteia. O experiență buni pe care 
u r«M apfiea fi la mm b—i inlilnit-o la 
C.4' 4;ri’. teteriner
e^ețe dtzt -i't-f bm praline!* tare ii

pe itrr le aces
tora fx odaîâ ia daoă eâptia m
■M loc som aar.. sxde te devwâ pa mar
ginea materialelor ut-dsate^ țitindese ast
fel cwtoftințe Este a fornă ețirinza 
si ÎMi^-ruali în timp eoce san-i
contiaui’atea fratMoiei de inrâp^aaat ia 
aootrluuo.

Din experiența noastră practică cm det- 
prini « concluzie care cred că ar ți btxe 
■ă fie de setun de insățănnint n
de propagară diet Cess . rl Sanenor el 
Agriczilsozli. fu «'iJ ll 91 UI â* studia la 
cursurile zoo'ehmse. napi neiia-
nflor generale, l'cfult ai •* pe ape-
deffzifi. fiindcă, da pi pdrorra meu. u 

b« cm ierm^eu da iu-
grttiteri cere aă posade da^ mnegriaie 
saner aia dc»S-> zeateănio. ci cabana ii af 
iamăM apeciaiifti mJrju pe m«mvm re • 
prat-îî.~â. cere «ă peted* «■■■ffiMța peofon- 
de intr-ana aan 4au retarde uooaek-
fiiei. In sectara! uoate^se. dna 
r^trttral doanebu. •« «p
deafipeore fuadd «amri
larii ao tuc* awi aualt. In acest sectar de 
fapt iarna uit perioada m aglo
merate. Is orice rcz. actineHe ore^oa dc 
ridicare o n^iun i.
animale u trsăme întrerupte odată a* 
închiderea asesorilor gfroioo! etnice,
nici trebuie aai^trată aalBM pro
cesului de uicițimint pe infreașa durată 
e anahti, ta care roiul principal trebuie 
ii-l aaipa lecțiile practica.

GRIGORE TRALSTABU 
inp. zootehnic Ia GAC Zxincmt, 
raionul Corabia, repi-jnaa Oltenia,

fPORWPORT
SPARTACHIADA DE VARĂ

Campionii regiunii București
_ Stadionul bucUi’eș- 
tean Dinamo — ospi
talier ca întotdeauna 
— si-a deschis ieri 
din nou porțile. 
Oaspeții, cunoștințe 
vechi : sportivi din 
regiunea București, 
fînalisti ai ediției 
1963 a Spartachiadei 
de vară a tineretului, 
însoțiți de mii și mii 
de suporteri înflăcă
rați.

Atleții. gimnaștii, 
fotbaliștii, voleibaliș
tii. cicliștii handba
liste ca si ceilalți 
sportivi s-au nregătit 
sîrguincios nentru a- 
ceastă întilnire. La 
startul întrecerilor 
care timp de 3 zile 
vor hotărî cine va 
cuceri titlul de cam
pion regional se ■’flă 
1 200 de finalițti. Ei

ai

sînt cel mal buni în 
întrecerile acestei e- 
diții a Soartachiadei, 
care a chemat în pri
ma etacă 323 000 de 
tineri Dasionați 
sDortului.

Finalist)!. care 
și-au dovedit buna 
pregătire în etapele 
precedente au ținut 
să dovedească din- 
tr-un început că de
țin ne merit titlurile 
de campioni raionali.

Primele întreceri 
au avut darul să ne 
convingă pe deplin.

După deschiderea 
festivă s-a dat star
tul întrecerilor. Me
ciul de volei al for
mațiilor masculine 
campioane ale raioa
nelor Videle 3i Leh- 
liu. disputa handba
listelor din Călărași

si Roșiorii de Veda 
au fost urmărite cu 
deosebit interes de 
numeroși spectatori. 
Aici, ca si pe sal
teaua de lupte unde 
îsi disputau întîieta- 
tea sportivii din pro
ba de trîntă sau 
Dista de 
n-au lipsit 
le : au fost 
te Dină și 
curile celor 
netenți

— în

De 
atletism 

surprize- 
răsturna- 
pronosti- 
mai com- 

Detenți suporteri.
— în serie a doua 

a Drobei de 100 m 
nlat Constantin Cio- 
că a ieșit învingător 
cu Derformanța: 11.4 
sec. ne anunță crai
nicul.

Performerul este 
un tînăr din comuna 
Ceeani a raionului 
Fetești si era socotit 
ca favorit la... săritu
ra în lungime. Con-

firmind reale calități 
de alergător pe dis
tanțe scurte el s-a 
aflat la o secundă de 
recordul țării in a- 
ceastă probă. Aseme
nea lui Constantin 
Ciocă. Spartachiada 
ne-a orezentat ca ta
lente autentice pe 
Viorel Dinculescu, 
Eugenia Ene, Maria 
Constantin. Avem în 

o enumerare 
incompletă. în 
3 zile de între- 
alți tineri spor- 
— multi dintre

fată 
încă 
cele 
ceri 
tivi 
ei debutanți în aceas
tă largă competiție 
de masă — își vor 
găsi locul meritat, 
încununîndu-și efor
turile făcute De sta
dion cu laurii victo
riei.

VASILE RANGA

B?Birjl ciad ia w“o.jd 
zrxzaric io*»hi
roiect-xe eza ««««■• d*

.‘.on ea dra0*J*« 
feți șie aceasră meser.e orga- 
2_iza;^a Ce *Bimd »i ecasihai Ao 
cczducara ac cerat
U T.M. să recoazande p® cei 

bu^î tineri care sa mun- 
ceasri aici. î= dc_l adunări 
gec- aie L’ T M. v _se om 
dtsc-jitt se :»•*? «?^spre roiui 

in dezvol- 
tarea $: to’ă’.jea econo nu co-or- 
aar.-iator-ci a gospodăriei st 
despre sarcinile organizației 
U.T.M. in această direcție. Am 
purtat după aceea discuții indi
viduale cu mulți tineri și 
îndeosebi cu aceia care mani
festau interes pentru această 
naeserie. Ne-a fost puțin mai 
gxen să hotăria pe cine

tfent-e să reco-
aaadăs nu ti eu aveam
De cu>e. ci dator.£J fapt-srai că 
toarte ■ulu dintre Lzerit aosis 
coiect'viștj cerat să îsatzeze 
la *■!■*> de

în i.'iniviii anului trecut 
pmaii t;c*ri îngr.j;ton. șapte la 
n =Jr au fost reparfiiah U ]u- 
-'eze ia zaoîehme. In s~=r;ă 
vreee cj ocăzîa sreî analrze 
a activități in sectorul zootec- 
nx cossilml de conducere a 
apreciat modul ia care au 
:.! si rezvhateîe pe care !•"« 
obVnnt tmerî; recaseafidari. 
*v:fidn-*e aeces’taîea. alții aa 
vemi să lucreze alături de e>. 
astfel că atîim avem 2fl de ti- 
se.’i îngrijitori de animale.

As considerat insă că pre
zente ttoeriioa in zootehnia as'a 
a ItnaU li cu Lă numai pe ;□ 
mltate. daci nu ne ocupă» și 
de continua lor pregătire pio- 
fesiODall. în acest scop am fo- 
Wkț citeva metode care au 
dat rezultate bune.

Schimburile de experiență 
s-au dovedit utile «lunci cînd 
ele au fort pregătite cu atenție, 
loan Muresa.i. Dumitru Buse- 
c«a. Ioan Macarie și alții sînt 
recuna&cuți ca buni îngrijitori. 
Aceștia posedă temeinice cu- 
aoatințe In mesene. Cu ajulo-

ral tovarăoaiui gin or zooteh
nic Vosoaiiaa Souacaa ți al 
bng a dl «ralui nootehmc Gheor- 
•hn tata «a organizat un 
schunb de experiență Intre In* 
vuitorii d.a gospodăria noas
tră. ce care ocazia, tinerii ci
tat! mai uu Bu explicat amă
nunțit celorlalți cum procedea
ză e !a Îngrijirea animalelor, 
ce cârti citesc >i ce rezultate 
obțin.

Iq toamna anului trecut, cînd 
s-a Incenut organizarea invă- 
tămlntului agrozootehnic de 3 
ani. intr-o adunare generală a 
orqanizatiei de bază U.T.M., am 
propus numeroși tineri care să 
urmeze aceste cursuri. Se Înțe
lege, primii pe listă au fost în
grijitorii de animale. 35 de 
tmeri au absolvit cu bune re
zultate primul an de Invăță- 
mint zootehnic.

O altă cale care duce la per- 
forțjoaaraa cunoștințelor prafe- 

e«te consniUraa. citi
rea clrîMK de specialitate. în- 
cețMad dn iarnă si pînă acum 
Ia biblioteca dm sat au fost În
registrați peste 300 de cititori. 
Tovarăș bibuotecară Terezia 
iiban a împrumutat aproape 100 
de broșuri privind cteslerua si 
ÎQQnurea animalelor. în cola
borare cu biblioteca am orga
nizat diferite lectun pe teme 
cum ar fi : .Siă i> putința 
noastră să obținem producții 
man de carne și lapte", Spori
rea producției de ouă și carne 
da pasăre* etc Ca ocazia ana- 

pe caia le orgarâftm 
asupra muncii tmeri- 

animale, am 
gl gdris cele 
peoiru lmbo- 
a cunos:iuțe
ala acestora

In hala de montaj a Întreprin
derii metalurgice de utilai — 
Medgidia. ie finisează cutiile 
redactoarelor necesare excava

torului de 0,3 m3

Foto : AGERPRES

Pentru oțelăriile 
iei

{Urmare din pac. I)

Marti seara a sosit Ln Capi
tala. la invitația Comitetului 
de Stat Deaitru Cultură șl 
Arta sir Frank Francis, direc
torul lui British Museum din 
Londra, președintele Comisiei 
internaționale de catalogare 
din cadrul Federației interna
ționale a asociațiilor de hihlio- 
tacari. în timpul șederii în 
tara noastră, oaspetele va vi
zita biblioteci și alte instituții 
de cultură.

W

vorbit despre 23 August și 
poezia noastră contemporană.

Au citit din lucrările lor 
Doetii Camil Baltazar, Mioara 
Cremene. George Dan, Mihai 
Ga vrii si Darie Novăcennu.

De asemenea, artiștii Coca 
Enescu Si Alfred Demetrlu au 
recitat versuri închinate eli- 
berării.

A urma* filmul artistic ro- 
mînesc „Setea".

W
în sala sporturilor din Con

stanța, în fața a peste 2 500 de 
spectatori, B avut loc marți 
după-amiază, festivitatea de 
premiere a formațiilor artistice 
din regiunea Dobrogea, parti
cipante la faza regională a 
celui de-al VlI-lea Concurs al 
artiștilor amatori. La acest con
cura s au întrecut peste 1 000 
de formații artistice, cuprin
zînd peste 22 000 de artiști «- 
matori din întreprinderi, insti
tuții, unități agricole socialiste 
si case de cultură din regiune.

în încheiere, formațiile artis
tice de amatori fruntașe au pre
zentat un program comun, în
chinat zilei de 23 August.

Marți seara s-au înapoiat în 
tară dirijorul George Geor
gescu. artist al poporului care 
a dirijat u<n concert susținut 
de orchestra Filarmonicii din 
Praga. în cadrul tradiționalei 
manifestări muzicale — Festi
valul internațional de la 
Salzburg 1963. Solistul concer. 
tului a fost nianistul Valentin 
Gheorghiu, artist emerit.

W

proape 150 tone și la Depoul 
C.F.R. Craiova și de tinerii pe
troliști din Schela de extracție 
Țicleni și în multe alte colțuri 
ale regiunii. Colectarea fieru
lui vechi se desfășoară în con
tinuare cu același ritm.

Și iată primele rezultate 
după plecarea trenului cu me
talele colectate de tinerii din 
regiunea Oltenia : pe rampele 
de încărcare se află deja alte 
70 tone ce urmează să ia azi 
sau mîine drumul spre oțelă- 
ni Pînă la sfirșitul lunii au- 
tust vor fi trimise spre Reșița 
sau Hunedoara peste 1 200 tone 
metale vechi din partea tineri
lor craioveni.

Corespondentul nostru vo
luntar. Alexandru Coadă, 
transmite de la Brăila :

însoțit de urările de ..drum 
bun" adresate de sute de ti
neri, a plecat spre Hunedoara 
un tren marțrut Încărcat cu 
510 tone Cer vechi. Acesta este 
darul tinerilor brăileni pentru 
oțeiârule Hunedoarei. în cin
stea zilei de 23 August

Mobilizați de organizațiile 
V.T1L tinerii de la Uzina de 
utilaj greu ..Progresul", Uzina 
, laminorul". Șantierul naval 
,_1 Mai", Fabrica de ciment 
.-Stinca" — organizați in bri
găzi da muncă patriotică — au 
colectat cele mai mari canti
tăți de metale vechi.

De la începutul anului au 
fost trimise oțeîăriilor peste 
1 450 tone de fier vechi din 
cele 1 000 cit reprezintă anga
jamentul organizației orășe
nești U.T M.-Brăila pe acest

1

Marti a avut loc în Capitală 
o seară literară consacrată ce
lei de-a lfl-a aniversări a «li
berării natriei noastre, de sub 
jugul fascist.

Poetul Eugen Frimză, lau
reat al Premiului de Stat, a (Agerpres)

a

Școala tehnică de geologie
ea sediul iu Orașul Dr. Petru

Pentru Înscriere sînt necesare următoarele acte :

Popas pe VaJea Oltului

Sportivi romîni peste hotare
ți analiza sîngelui.

cite

ii a 
xn-

meci viu 
în care

Dosarul cu actele mai sus menționa*» se va înainta la I.E.G.
Secția I Bihor, Oraș Dr. Petru Groza. Str. Piața Păcii nr. 1 

Biroul Cadre pînă la 10 septembrie a.c.

Informații suplimentare se pot lua de la telefon 410, g
Oraș Dr. Petru Groza, raionul Beiuș, regiune* Crișana. |

Groza cu durata de 3 ani § 
8 

medii de cultură generală |[ Se primesc absolvenți *i țcohi iz:2" .
eu ,i fir* examen de maturitate. Virsta intre 17-25 ani. “ 

înscrierile se fac Intre 15—24 septembrie 1M3, la sediul îcolii ' 
in Orațul Dr. Petru Groza, iar examenul de admitere se dig 

intre 25—30 septembrie a.c. g

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA EXPEDIȚIA GEOLOGICA BUCUREȘTI.

Str. Dioniaie Lupu nr. 68, recrutează candidați pentru |

i
I

*cno£
lor rreacitori de 
căutat pennaaaat 
n*1 potrivite căi 
gătiiea con tin să 
tor profesionale 
pentru c* rezuliaîeie maucf lor 

he din ce In ce Mai bune.

VASILE MCTBAB 
secretam! Cowaitotaiaa U.T.M. 
din G-A.C. MVntoml xodeits- 
mului“ din comuM Ardusat, 

raionul Somcuta Mare, regiu
nea Maramureș

Selecționa ta 
masculină (tineret) 
de handbal a orașu
lui București și-a 
Început turneul în 
R. S. Cehoslovacă, 
jucînd la Trnava în 
fața a 2 000 de spec
tatori cu formația 
locală Slavia. La ca-

patul unui 
disputat, 
handbaliștii romîni 
au practicat un joc 
rapid și tehnic, se
lecționata bucureș- 
teană a obținut vic
toria cu scorul de 
18—14 (11—9). Cei 
mai buni jucători ai

echipei romîne au 
fost Constantineecu 
și Popescu care au 
marcat fiecare 
5 puncte.

• în ultima 
campionatelor
temaționale de atle
tism ale R. P. Un
gare atletul romîn

Gh. Zamfirescu a 
cucerit medalia de 
aur în proba de 200 
m plat realizînd 
timpul de 21”6/10. 
Zamfirescu a între
cut pe Mihalfi 
(R.P.U.) 21*6/10 și 
coechipierul său 
Jurcă — 21”7/10.

— cerere de înscriere
— certificat de naștere (copie legalizată)
— diploma de maturitate sau adeverința de absolvire a s

11 clase g
— analize medicale cu rezultatul radioscopiei pulmonare |

și analiza sîngelui. g
8



După semnarea Tratatului
celor 18 state pentru dezarmare de la Moscova

euceriți de frumu
sețile ei, Rafael 
Alberti șl Maria 
Tereza Leon, no- 
tan într-un capitol

II ntorși dintr-o că- 
I lătorie in Deltă,

Intervenția reprezentantului 
R. P. Romine

GENEVA 20 (Agerpres). — 
La 20 august a avut loc ședin
ța Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, sub preșe
dinția lui Charles Stelle 
(S.U.A.) avînd pe ordinea de zi 
problema „Măsurile de dezar
mare privind bazele militare 
străine și forțele armate aflate 
pe aceste baze sau în orice 
alt loc pe teritorii străine".

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Republicii Popu
lare Romîne, George Maco- 
vescu, care a arătat că în pre
ambulul Tratatului de la Mos
cova se subliniază ca principal 
țel al părților contractante 
realizarea cît mai grabnică a 
unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală 
sub un strict control interna
țional.

Vorbitorul a amintit că în 
repetate rfnduri delegația 
R.P. Romîne a subliniat în Co
mitet importanța specială pe 
care o acordă măsurilor con
crete de dezarmare care tre
buie să fie luate încă în prima 
etapă a procesului de dezar
mare generală și totală și că 
acest criteriu o călăuzește și 
în abordarea importantei pro
bleme a măsurilor de dezar
mare cu privire la bazele mili
tare străine și Ia forțele ar
mate aflate pe teritorii străine.

„Nimeni nu poate nega că 
bazele militare străine repre
zintă unul din elementele esen
țiale ale pericolului războiului 
nuclear care planează asupra 
omenirii”, a spus delegatul 
romîn precizând că existența 
acestor baze „înmulțește riscu
rile și perspectivele războiului 
prin accident”.

în continuare G. Mctcovescu 
a subliniat că „dacă bazele 
militare organizate pe terito
riul străin și dispunând de ar
me atomice sînt cele mai peri
culoase, nu este mai puțin a- 
devărat că și bazele militare 
străine înzestrate cu armament 
convențional, nenuclear repre
zintă o primejdie pentru pacea 
și securitatea internațională, 
creînd multiple posibilități de 
dezlănțuire a unor conflicte 
armate".

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că existența bazelor mi
litare periclitează în mod grav 
însăși securitatea statelor pe al 
căror teritoriu sînt situate, iar 
din punct de vedere politic ele 
constituie o sursă permanentă

de înrăutățire a situației inter
naționale, de alimentare a răz
boiului rece.

G. Macovescu a înfățișat 
apoi perspectivele care s-ar 
deschide prin lichidarea aces
tor baze încă în prima etapă 
a procesului de dezarmare : 
s-ar crea o atmosferă de des
tindere în relațiile internațio
nale, s-ar croi calea pentru de
săvârșirea complexului de mă
suri necesare lichidării primej
diei unui război nuclear, s-ar 
înlătura unul din principalele 
obstacole în calea trecerii spre 
înfăptuirea de noi măsuri de 
dezarmare.

Reprezentantul romîn a ară
tat apoi netemeinicia argu
mentelor celor care se împotri
vesc eliminării acestor baze în 
cursul primei etape a procesu
lui de dezarmare.

In încheierea cuvântării sale, 
G. Macovescu a dat citire De
clarației guvernului romîn pu
blicată la 3 august cu ocazia 
încheierii acordului tripartit 
de la Moscova privind înceta
rea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, cerind se
cretariatului conferinței ca a- 
ceastă Declarație să fie con
semnată ca document oficial al 
conferinței de dezarmare de la 
Geneva.

Adoî a luat cuvîntul repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, El a subliniat 
că lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor 
state și evacuarea personalu
lui militar străin de pe terito
riile altor state ar micșora în
tr-o măsură considerabilă ris
cul unui război nuclear, ar 
însănătoși atmosfera interna
țională si prin aceasta ar con
tribui la crearea unor condiții 
favorabile pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale. 
S. K. Țarapkin a criticat pro
iectul american privitor Ia 
prima fază a dezarmării, în 
care se trece sub tăcere totală 
problema 
străine si a 
tar străin 
străine.

In cadrul 
gust au luat, de asemenea, cu
vîntul reprezentanții Poloniei, 
Canadei si Italiei.

Următoarea ședință a Comi
tetului celor 18 va avea Joc ]a 
23 august.

DJAKARTA. — După 
relatează agenția U.P.I., 
august ministrul afacerilor ex
terne al Indoneziei, Suban- 
drio, a declarat că Indonezia a 
hotărât să adere la Tratatul 
de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

cum 
la 20

» »« 
dm Ti

• PE SCURT
ATENA. — Sub presiunea opini

ei publice progresiste Curtea de 
Apel din Atena a stins acțiunea 
de urmărire împotriva conducăto
rilor Uniunii studenților greci, sta
bilind că Incriminarea ejte net on- 
dată. Conducătorii Uniunii studen
ților au fost pași In libertate.

După cum a-a mai anunțat. Tri
bunalul din Atena a condamnat In 
primă Instanță pe conducătorii ti
neretului la închisoare pe diferite 
termene pentru participare la de
monstrația antifascistă 
asasinilor patriotului 
brakis.

bazelor militare 
personalului miii- 
de pe teritorii

ședinței din 20 au-

MOSCOVA 20 (Agerpral. — 
La 20 august, Halid. Jafțnr, 
ambasadorul Kuweitului fw 
Marea Britanic, care a torit ta 
mod swscial Ia Moseora, ■ 
semnat la vila Ministere 
Afacerilor Extern* al L'JLS-S^ 
Tratatul privitor la tnîerriee- 
rea experiențelor ev ahm x»- 
cleară in trei medii.

Fină la 20 anpiut, Trctzrvl 
a fost semMl la Moscova de 
imputemiciti din partea s 51 
de state. U’A

Qțftr.ția Associated 
Piooe, cd sprii&A ratificarea 
Tralatulm de cdlre Senat. Tot
odată. generatul Earle Wheeler, 
perul coaandamenhihii armatei, 
amiroâif David Mcdonald, șeful 
o^erafiunLGr navale și genera- 
sil Dcn~id Sln^sp. coman
damentului frtrptekir de infan" 
Ierte E^arsni. adtasgd agenția 
L\PJ.. jaex srAocrvs la poziția 
adoptată de Lemay'*, ’n același 

ei au iacorcal să justifice 
rtxerrete ior de Tratat in- 
Tocbnt fupertorilatea Uniunii 
Somatic* iffl domeniul bombelor 
nadeare cu mare putere de 
dHrfnaoent

1..-aurul daafre peaeralij au- 
Jddm oare a adoptat o po~ 

2Oe ‘W™ rafifioării Trata tu
ba aniid aoea|ia U.PJ-, a ioat 
pestertdal Thomai Power, șeful 
r»woif-sri^■ tom**: ae-

al cărții despre Romînia pe 
care o pregătesc pentru tipar: 

„Și totul pare câștigat defi
nitiv de memorie. Sînt imagini 
de neșters care se întipăresc 
in suflet. Ilustrate, fericite, 
extatice, pe care nu Ie vor 
schimba furtuni, avalanșe 
iau geruri. Pe curînd

Și din nou cel doi cunoscuți 
scriitori spanioli au revenit pe 
meleagurile romînești pe care 
le-au îndrăgit atîta 
le închină un masiv

și cărora 
volum de

Impresii s> amintiri, volum în
titulat „Timbral de Rumania” 
(Pe pragul Rominiei).

încă de la prima lor vizită în 
tara noastră Maria Tereza 
Leon șl Rafael Alberti, dîrzi 
luptători pentru libertatea 
Spaniei, au îndrăgit Romînia 
și oamenii săi, cultura și arta 
romînească. frumusețea țării, 
ospitalitatea și generozitatea 
romînească.

Sentimentele sincere de dra
goste și prietenie pentru pă
mântul și oamenii acestei țări 
s-au transformat într-o dorin
ța vie de a închina o bună 
parte a strădaniilor lor tălmă
cirii în limba spaniolă a unora 
dintre cele mai 
lori ale culturii

prețioase va- 
noastre.

în ultimii pafru ani au apă
rut, prin nobila strădanie a Iui 
Rafael Alberti și a Măriei Te
reza Leon, admirabile tălmă
ciri din poezia lui Eminescu și 
Arghezi — două volume exce
lent prezentate grafic de Edi
tura argentiniană „Lasada”. 
Cei doi scriitori lucrează acum 
la traducerea unei ample anto
logii de poezie populară romî
nească — de la Miorița la fol
clorul nou — și a unei bogate 
culegeri de poezii ale lui Mi
hai Beniuc. De asemenea, 
pregătesc pentru tipar 
pragul Rominiei” o cîntare a 
Rominiei socialiste, din care 
reproducem un fragment dedi
cat unei întâlniri cu studenț 
bucureșteni.

0 întîlnire cu tineri
ai Rominiei

de Maria Tereza

UE PESTE HOTARE

I'UM
peai? 5 mo e V

PREZENȚE

SOFIA 20 (Ager- 
pres). — B.T.A. 
transmite: Cu pri
lejul celei de-a 
XlX-a aniversări a 
eliberării Rominiei 
de sub jugul fascist, 
luni seara a avut 
loc la Sofia un spec
tacol de gală cu 
filmul romirtesc „Ce
rul n-are gratii".

VIENA 20 (Ager- 
preș). — Cu prilejul 
apropiatei sărbători 
de la 23 August, mi
nistrul R. P. Romine 
la Vienu, Mircea 
Ocșeani, a oferit în 
satanele Legației o 
gali de filme romî- 
JUfli.
zentale 
topisețul 
„Aurul 
Ciunti

Au fost pre- 
filmele „Le- 

de piatră'", 
verde-* fi 

în țara Oa-
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de filme documenta
re romîneștî-

HAGA 20 (Ager
pres). — In cadrul 
Uniunii Camerelor de 
Comerț din Olanda a 
fost creată recent o 
secție romină. Cu a- 
cest prilej, O. Lau- 
gelaar, președintele 
secției, director al 
Departamentului ex
terior al băncii „Ne- 
derlandsche Handel- 
maatschappji N-V.a și 
dr. Van der Meer, se
cretarul secției, au 
făcut o vizită însăr
cinatului cu afaceri 

a.i. al R.P.R. la Haga, 
Aurel Cheorghe, și 
șefului Agenției eco
nomice romîne de. la 
Haga, Grigore He
rein. Exprimîndu-și 
cu acest prilej satis
facția pentru crearea 
secției, ei au subliniat 
că aceasta va contri
bui ia o mai bună cu
noaștere a 
ților de 
comerciale 
landa și 
Populară
precum și la dezvol
tarea acestor schim
bări.

Jazâsrinaiaf ru afa
ceri r •u după ca o 
UUBJSat aatpețilar ■ 
scrisoare de felicitare 
din partea Camerei de 
Comerț a R- P- Ro
mine ți-a exprimat 
speranța că secția nou 
creată va contribui la 
dezvoltarea legături
lor da afaceri, reci
proc avantajoase din
tre cele două țâri.

Leon si Rafael Alberti

american W. Morsa • Ucut o de
clarație In care a criticat politica 
actualilor conducători ai I F. Ge*- 
■ ane care na recoaeec Rep^Jci 
Deaoocrati Gersazi lefczni za a 
colabora cu R_D. Ger*a=j ■ 
Motsc. , dace ta Scad la accesr.» 
t®e aeiiidlril Geraatre ». sere 
mposihiU once «rhmhara is *?- 
tuahd itata-quo".

Dectnd o potitieA de aerece: 
tere a R. D. Gemu*. ■ czcunz.f. 
Morse. Bonnul fi 
contribuie la întărirea xiadăru 
Germaniei. Sarcina leeaifx ărt: 
Germaniei. ■ rahlinia: poatg ă
u»«rată prin tratative la care si 
participa L'nmaea ScmatacA Get-

posibilită- 
schimburi 
dintre O- 
Re publica 

Romină,

WSecatorul

împotriva 
grec Lanr

WASHINGTON.

US
ras. Oers

si wrr

cm nai
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ORDANII
iMtwai dopd ara do 
m «b intrat ba nmșul 

Amman — capitala Iorda
niei — îți începe însemnările 
ziaristul E. VunevttkL .Ve-aa 
urcat pa unul din ceia 7 dealuri 
pe care este așezat AmuMuad fi 
ne-am oprit pe e stredă frumee- 
să In apropieree hotaHnini ^Âl 
Urdum** — tuta din calc mai 
moderne construcții din oraș.

In ultimii 20 da ani populația 
Ammanului a crescut da la 
25 000 la 200 000 de locuitori. 
Am mânui este centrul odminie- 
tratio și politic al (irii. Aid sa 
află palatul regal, parlamentul, 
toate instituțiile guvernamenta
le, toate ambasadele și consula
tele străine. Se crede ci namda 
orașului ar fi un ecou al nume
lui biblic „Rabhat Amman". 
Orașul Amman a trăit o viață 
grea și bogată in evenimente. Ds 
foarte multe ari el • fost supus, 
distrus, dar s-a refăcut din nou.

După distrugeri succesive Plo- 
lomeu al ll-lea venit din Egipt, 
a refăcut orașul. In anii domina
ției romane el a cunoscut o mare 
înflorire. După opt veacuri gă
sim orașul extrem de dezvoltat în 
imperiul Omaiazilor. Dar, ând 
centrul puterii arabe s-a mutat 
de la Damasc la Bagdad (aceasta 
s-a întâmplat în secolul al X-lea) 
întreaga regiune a actualului 
Amman a fost dată uitării. Au 
urmat „veacurile negre*’ ale do
minației turcești. Orașul i-a 
transformat într-un sătuleț pră
pădit. Dar avîntul mișcării arabe 
de eliberare s-a reflectat ți asu
pra toartei orașului. In 1922, 
Amman a devenit capitala Trant- 
iordaniei, iar în 1950 — a Ior
daniei.

Chiar împărțit și limitat Ieru
salimul nu cedează Ammanului 
întâietatea, rămîntnd centrul vie- 
ții social-politice a țării. Toate 
ziarele principale iordaneze apar

— Iordania este • țari fru
moasă — mi-a spus în yoa^tă 
redactorul, dar aici există multe 
anomalii politice. Imperialiștii an 
organizat în Orientul Apropiat 
state artificiale, au fixat în cabi
netele lor europene granițele a- 
cestor state și iată că acum noi 
trebuie să trăim în ele, ba să le 
ji apărăm. Priviți harta Iordaniei, 
conturul ei — o abstracție geo
metrică sau „desenatorul*' de la 
Ministerul Coloniilor din Londra 
era pur fi simplu schizofrenic. 
La dv. l-ar fi concediat la întâi 
ale lunii ! Nu ?

i /-« s^îipa 
a f-.va: m 
P—£ - TT !•< ' '

(ie! uitehai Este drept
cu șaferui nn*sm u l-a dat aLri 
a aâeafae «i nu a maepnrm rixezo- 
5e îndreptăm— spre fundal mâ
ni — 1QU, 200, 300. O» de me
tri ni nireial m* ■ Respirația 
dereueu aaaeaiaasi. Aerul era 
f serbia le fi umed, luci o cotitură 
fi ia fața noastră u apărat întâ
lnită ia ceafă Marea Moartă.

— Cel mai jos punct de pe pi- 
miat — ne spune tararăfssl aus
tru de drum. Vă sculdafi ?

Cans si an se scalde ia Marea 
Moartă an um via ?

4p- este caldă fi deasă. Poți 
si te cald, si șezi ti mergi pe 
această mare neobișnuită. Au dai 
cu picioarele de fund, mergi pe 
suprafața apei fi nu te scufunzi. 
Senzație rari. Dar si te ferească 
sfintul să înghiți a picătură de 
apă! Au trebuie si ie bălăcești 
fa valurile Mirii Moarte — daca 
te stropești în ochi suporți chi
nuri îngrozitoare. Asta i s-a in

w Oui fororâ- 
ce aia/- 

e-a scufumăai ia vaiari, t-a 
tl'ifâaU sfifiesor.

O apă a<it de sărați se îatil- 
marta anmai ai iarr-aa jwAor ca 
tavane fMFaZra gargară. Caacn- 
scația îa satc a Mirai Moarta evie 
ojl* de mare tde peste ari mat 

4erir a apei aaâ miri obnj- 
iBUf, riale argaairă este iaape- 
ah lă ia ea. Țirmaurilt atestai 
rr^rta ciadat ăat moarte fi 
țâră viață, aici na peștifar ia t a- 
iaci, aici na firicel de ierbi pe 
laiaraL aici a pasăre ta nari. 
Total este mort !

Pe mol, îa apropiere, se afla 
■a Bare grup de Marinari ame
ricani din flota a 6-a.

Am erica aii se afli acolo aa 
■momi îa calitate de turiști. Ga- 
remal S.U.A. plătește anual re- 
țelni 40 milioane de dolari din 
care peste două treimi se întorc 
înapoi în buzunarele americane : 
R ashingtenul vinde Amman ului 
arme învechite la prețuri exorbi
tante. Ambasadorul S.L\A. is 
Amman se amestecă în treburile

PHENIAN 2D (Ager* 
prea). — In zilele de 
17 fi 19 ■gm!. la 
Cos&iaaxnl metalergac

■gncolA . Pneten» co- 
rec£S£XOKi^ă~ dia 

i as ivit loc 
festive arga

ta cinste* zilei 
da Z3 Angust-

MONTEVIDEO 20 
I Agerpres). — Li 
Ce at nil ealtnral ro- 
Mia ăia Montevideo 
a avat loc recent o 
mmif ratare cnltural- 
artiatică consacrată 
ailei de 23 Augnit- 
Cn acest prilej Jnlio 
Mihaly, președintele 
Ccntrnlai a vorbit 
despre ^23 August — 
airbâtoarea naționali 
a poporului robin'*. 
A armat un program

RIO DE JANEIRO 
20 (Agerpres).— A- 
cademia de Arte 
Frumoase din Brazi
lia a conferit recent, 
ministrului R.P. Ro
mine la Rio de 
Janeiro. Gheorghe 
Ploeșteanu, diploma 
de membru „Honoris 
Causa** și de „Co
respondent cultural’’ 
al acestei Academii. 
Generalul Jose Ven- 
turelii. președintele 
Academiei de Arte 
Frumoase din Brazi
lia, a înmînat diplo
ma ministrului ra- 
min.

ii e uțor să vorbești într-o aulă plină de 
studenți. Cind ți se întâmplă acest lucru 
simți o ușoară strîngere de inimă. Căci 
aplauzele mîinilor tinere pătrund adine 
și au pare-se, virtutea de a trezi la frea
măt zonele adormite ale sufletului nostru. 
Este ceea ce am simțit noi atunci cind

ne-am aflat în fața studenților Universității din Bucu
rești, la catedra de spaniolă condusă de academicianul 
și ilustrul hispanist lorgu Iordan, in fața acestor tineri 
atît de dispuși să ne asculte, am redobîndit ceva pe 
care în lunga noastră călătorie îl pierdusem : prilejul 
de. a auzi vorbindu-se spaniola. Știam că interesul ro- 
niînilor pentru limba spaniolă are două cauze: una, 
faptul de a fi ca și romîna, o limbă latină și cealaltă, 
legenda războiului național-rcvoluționar pe care l-a 
purtat poporul spaniol și la care au participat aiiti 
combatanți romîni în rîndurile glorioaselor brigăzi in
ternaționale. După aceea, s-a adăugat America cu ima
ginea caldă a Cubei-ncînfricatS. eroica Cuba paladin al 
unui continent. America nu mai este pentru romîni lo
cul unde mergeau emigranții cu dorul în suflet, temă 
pentru cîntecelc triste ale depărtării de țară. Rominii 
știu că azi America de limbă spaniolă este un conti
nent în marș care a intrat în arena politică mondială 
cu un imn revoluționar pe buze.

Ne prezintă eruditul profesor Iordan.
Programul întâlnirii — recitări de poezie și o con

ferință despre : „Adevărata față a Spaniei" — ne obli
gă să ne auzim ji pe noi vorbind spaniolește. E o 
mare bucurie să te adresezi în limba lui Cervantes stu
denților Universității din București. Cu cîtă atenție 
ascultă I Poale că trebuie să se silească să înțeleagă 
anumite cuvinte sau, expresii, dar ne ascultă neclintiți, 
ne urmăresc in mijlocul unei tăceri impresionante.

Maria Teresa începe apoi să le povestească despre 
adevăratul chip al '
și care ne așteaptă, 
musețe speranță, 
tate după douăzeci 
legos, poetul care ... .
tinerii care, în pofida tuturor opreliștilor și primejdiilor 

nu au încetat o clipă sâ proclame eu glas răsunător 
ceea ce are de spus generația lor. Continuăm să le vor
bim despre romanul spaniol, despre tânăra pictura, 
despre studenți și despre voința lor de a merge în pas 
cu vremea. Și pretindem să le. înfățișăm tabloul viu si 
semnificativ al gîndirii spaniole care, împotriva a ceea 
ce ar fi vrut guvernanții, nu este nicidecum adormită.

Nenumârați sînt eroii civili care trăiesc azi în Spa
nia. mineri, țărani, muncitori, studenți...

Dar cîți marți ți cite vieți sfârîmate întuneca dul
cele chip al Spaniei caro aici după alifia ani nu a 
lisată si-fi adune toți copiii !

Studenții romîni, asculțindu-ne. au simțit probabil 
în glasurile noastre un tremur romantic. Ce greu a fost 
să terminăm fără să ne copleșească emoția și ce greu 
a fost să părăsim incinta Facultății! Ne strîngeau mii- 
nile, ne îmbrățișau. Deosebirea de limbă nu mai avea 
nici o importanță.

Am ajuns, nici noi nu știm cum, la sala profesorilor. 
Palmira fără să-și ascundă lacrimile, repeta: a fost 
intr-adevăr o lecție frumoasă de spaniolă! Apăreau 
mereu studenți, nu ne dădeam seama de unde. Aplau
dau și li te adăugau alții. Cind am ieșit din cancelarie, 
ne-au înconjurat din nou. în fața Universității, au con
tinuat aplauzele, șterse fiind hotarele limbilor și des
chise acelea ale solidarității. Aplaudau pa tinerii din 
Spania f* pe tinerii din America Latină, cu frenezia 
tinereții. Acești băieți și aceste fete, reprezentanți în 
acel moment ai generației lor de tineri muncitori, dc 
tractoriști de pe ogoare, de țărani colectiviști, de mii 
și mii de inimi noi, pline de speranță, ne mișcau pînă 
în adîncul sufletului. Peste capetele noastre albe de 
vreme și încercări, simțeam vîrtejul păsurilor primă
veri i.

Ce frumoasă țara a tinereții e Romînia! I-am întâl
nit pretutindeni pe tinerii Rominiei și ceea ce ne-a 
surprins a fost împletirea de acțiune înflăcărată și 
gîndire înțeleaptă : ei Știu câ pentru a soluționa pro
bleme atît de dificile ca acelea pe care și le pune ome
nirea, singurul care poate să le rezolve este însuși omul. 
Și de aceea se pregătesc să fie oameni de temei, oameni 
adetarați. Asupra lor începe să apese, cea mai mare 
răspundere pe care a putut să o aibă vreodată tine
retul pămîntului: să facă să avanseze epocile, să inau
gureze prin munca lor lumea de mîine.

Spaniei, acela în care noi credem 
Le vorbim de toți făuritorii de fru
de Marcos Ana, poetul azi în liber
ai trei de ani de temniță și de Cal- 
aproape a orbit în celulă 51 de toți

Sosirea lui N. S. Hrușciov în Iugoslavia
BELGRAD 20 (Agerpres). Ris- 

puziad invitației lai losîp Bros 
Tito. secretarul general al Uniu
nii CanuuitiJar din Iugoslavia, 
președinte al Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, la 20 
aagwat a sosit la Belgrad, la 

S. Hrafciov, prim- 
uecretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniftri 
al VM-S^ en soția. N. S. Hruș- 
ciav «te înaoțit de I. An
dre pa v, secretar al C. C- al 
P.C.U.S., N. C. Egorîcev. membru 
al C.C. a] P.CU^ prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Moscova 

PGL\S- V. S. Tolstikov,

membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
al P.C.U.S. pentru industrie Le
ningrad.

La aeroportul Surcîn de lingă 
Belgrad oaspeții au fost întâm
pinați de losip Broz Tito, pre
ședintele Iugoslaviei, cu soția, 
E. Kardeij, președintele Scupțci- 
nei Federative a R.S.F. Iugosla
via, A. Rankovicî, vicepreședinte 
a] Republicii. și alte 
oficiale, reprezentanți 
publice din Belgrad.

I. B. Tito și N. S. 
au rostit cuvântări.

persoane 
ai vieții

Hrușcîov

gurenalui, a(iți, corupe. Du pi 
cum ni s-a spus, influența ame
ricani este im din cele două in
fluențe principale care se simt 
astăzi ia curtea regeluL Cealaltă 
este influențe engleză.

Englezii na dispun de 
bani ca colegii lor de 
ocean. In schimb ei l-eu 
jarat pe rege cu oameaii 
fă la palat, fi acasi. Principalul 
promotor al influenței engleze 
este, după cnai recunoafte toată 
loMea, mama regelui, precum și 
unchiul lui.

Iordania este denumită'. „Pă- 
miatul sfint**, „Patria bibliei’. 
Potrivit tradiției ni^i a fost scrisă 
biblio, aici a trăit Hr ist os, aici a 
fost el răstignit |i a în trial. Pre
tutindeni ți se povestesc legende 
biblice, ți se arată relicve.

Ierusalim, Betlehern aceste 
nume sînt rostite cu emoție de 
turiștii credincioși care îți golesc 
nu fără emoție punga la fiecare 
pas. Aici totul se vinde, totul 
se cumpără. Legende frumoase, 
locuri remarcabile sînt banali
zate, trivializate de business.

alifia 
peste 

îacan- 
ior —

La „mormîntul domnului*' ni 
s-a înminat (contra plată fi
rește!) un document stereotipic 
— diploma de pelerin. Chiar 
pentru vizitarea „mormîntului 
domnului” — un cub de marmo
ră — se plătește o taxă.

Pe drumul de la Betlehern la 
Hebron se întâlnesc pitoreșlile 
„Kualaala el — Buraka” — pa
latul bazinelor. Acesta a fost 
construit de turci în secolul al 
XVI 1-lea pentru ocrotirea vesti
telor bazine ale lui Solomon, sau 
„băile lui Solomon” cum le spune 
poporul.

Aceste „băi*1 sint intr-adevăr 
minunate. Niște piramide albe 
care se afundă în pămint.

Acolo este prezentată foarte 
clar istoria acestui pămint antic, 
trecutul lui somptuos și zbuciu
mat, prezentul lui complicat și 
dificil.

Dar poporul Iordaniei nu ntui 
vrea să trăiască din amintirile 
despre trecutul minunat. Lui nu-i 
convine să fie un bastion al tre
cutului. El se gîndește la pre
zent, luptă pentru viitorul său.

Situație 
încordată 

în Vietnamul 
de sud

SAIGON. — Potrivit relată
rilor agențiilor de presă occi
dentale în ultimele zile în 
Vietnamul de sud are Ioc 
o intensificare a luptei for
țelor patriotice împotriva 
trupelor diemiste. La 19 
august, forțele patriotice au 
atacat din nou două puncte în
tărite ale trupelor diemiste din 
nordul țării. In timpul ciocni
rilor, șase soldați diemiști au 
fost uciși, iar alți 14 au fost 
răniți.

Intr-un comunicat al A^th- 
ției Vietnameze de Informații 
se arata că în primele șapte 
luni ale acestui an au fost do- 
borîte sau avariate 114 avioa
ne militare americane care de
servesc trupele guvernului de 
la Saigon.

SAIGON. — Criza care a luat 
naștere în Vietnamul de sud 
în urma conflictului dintre 
populația budistă și autorită
țile diemiste continuă să se 
agraveze. Potrivit unor infor
mații transmise de agenția As
sociated Press, în localitatea 
Da Nang a avut loc o demon
strație la care au participat a- 
proximativ 10 000 de persoane 
exprimîndu-și protestul împo
triva persecuțiilor la care sînt 
supuși budiștii. S-au înregis
trat ciocniri între demonstranți 
și armată care a deschis focul.
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