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Prin introducerea 
metodelor tehnologice 

moderne
'în sectoarele de forje 

Uzinelor metalurgice și 
strucții de mașini din țară se 
introduc tot mai multe metode 
tehnologice moderne, prin care 
se reduc adausurile de prelu
crare a pieselor și ca urmare 
se economisesc însemnate can
tități de materiale. Forjarea în 
matrițe închise, de exemplu, 
folosită cu succes de uzine 
mari ca „Semănătoarea" din 
Capitală. „1 Mai" din Ploiești, 
„Progresul" din Brăila, metodă 
care s-a extins și în alte între
prinderi, a permis realizarea 
unor piese cu un consum spe
cific de metal cu 30 la sută 
mai mic decît la cele executate 
în matrițe deschise. Cu ajuto
rul forjării prin rulare s-au 
obținut roți dințate apropiate 
de forma finită în care se fo
losesc.

Piese cît mai apropiate do 
forma finită au obținut nume
roase uzine și prin forjarea de 
precizie. La Uzinele „Steagul 
roșu" din Brașov, de pildă, 
unde s-a introdus un proce
deu perfecționat de forjare de 

precizie, și anume prin ciocă- 
nirea rotativă, consumul de 
metal a fost redus cu circa 28 
la sută, iar cantitatea de așchii 
rebutată la prelucrările meca
nice ulterioare se micșorează 
cu 21 la sută.

(Agerpres)

Tmuml pe care u vedeți în 
fotografie este strungar în ; 
atelierul slrungărie vagoa
ne de la Uzinele „Grivița 
roșie”. Se numește Constan
tin Balea și este cunoscut 
în mijlocul tovarășilor săi 
ca unul dintre cei mai pri
cepui! și disciplinați munci
tori. El își depășește lunar 
sarcinile de plan cu 10—12 
la sută, realizînd lucru 

bună calitate

1

cînteia 
tineretului
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• Pregătiri pentru însămințări
cele peste 2 000 ha 
de loturi se mince re 
organizate in G.A.C.

In prezent, colec
tiviștii lucrează Ia 
condiționarea se
mințelor. In multe 
r^ctdării din ra
ioanele Să veni. Bo
toșani și Dorohoi a- 
ceastă lucrare a și 
fost terminată. Con-

co mi ren: gospodă
riile trimit Ia labo
ratoarele din Boto
șani și Suceava pro
be pentru stabilirea 
puterii de germina
ție a semințelor. 
Numai laboratorul 
dm Suceava a elibe
rat pînă acum peste 
300 buletine de a- 
na’.iză.

UNIFORME ȘCOLARE
9

FRUMOASE ȘI TRAINICE
a Fabrica de con
fecții din Craiova 
sînt executate a- 
nual peste 200 000 
bucăți costume 
școlare. Produsele 
de aici trebuie să

satisfacă cerințele unor bene
ficiari foarte e^igenți — elevii, 
părinții Și'școala. Aceasta în
seamnă că eforturile pentru 
realizarea unor produse cît 
mai trainice si mai frumoase 
trebuie să stea permanent în 
atenția colectivului.

Pînă anul trecut, uniformele 
școlare se executau — în func
ție de urgența comenzilor — 
în mai toate secțiile producti
ve. Nu este greu de înțeles ce 
consecințe avea acest lucru 
asupra calității produselor. 
Fiind executate în mai multe 
secții calitatea costumelor di
ferea, de multe ori, de la o 
lună la alta, de la o secție la 
alta.

Una din primele măsuri teh- 
nico-organizatorîce aplicate la 
începutul acestui an a urmărit 
lichidarea acestui neajuns. S-a 
trecut la executarea uniforme
lor școlare într-o singură sec
ție. Aceasta a permis ca pro

cesul de producție să fie orga
nizat după sistemul p rods in - 
crom. Muncitorii au fost re
partizați pe zone stabile de lu
cru. In acest fel s-a reușit ca 
ei să se specializeze pe repere 
și operații, să-și însușească te
meinic tehnologia de fabrica
ție. Aceasta se reflectă și în 
rezultatele obținute pînă acum. 
Calitatea uniformelor școlare 
s-a îmbunătățit (95.5 la sută 
din costumele executate aici 
au fost de calitatea I-a).

Dar, pe lingă rezultatele 
bune obținute în primul se
mestru al acestui an fabricii
1 s-au refuzat de către diverse 
baze de desfacere din țară din 
cauza unor mici defecte, circa
2 000 uniforme școlare. Chiar 
dacă pînă la urmă acestea au 
fost remediate ele nu au mai 
întrunit întrutotul cerințele 
bunei calități. De fapt defecte
le pe care le refuzau recepțio- 
nerii bazelor de desfacere pu
teau fi evitate. Despre ce de
fecte era vorba? I.CJLTL 
Baia Mare a refuzat întreprin
derii un lot de 160 de costu
me din cauză că : „butonierele 
nu au fost bine executate, ti- 
ghelele erau lucrate neuniform

și strîmb, buzunarele au fost 
zpheate asimetric". Și baza de 
desfacere din Constanța a 
semnalat deficiențe asemănă
toare. Manșetele pantalonilor 
au fost găsite cu lățimi neu- 
niforme. Hainele au prezentat 
greșeli de execuție la revere 
și gulere (distanța dintre ele 
fiind ori mai mare ori mai 
mică). Fabrica a livrat benefi
ciarilor costume cu cusături 
întrerupte și deșirate în păr
țile din interior, neambalate 
în condițiile cerute de STAS. 
Toate aceste defecte ca și al
tele semnalate de beneficiari 
țin de fapt de exigența cu care 
se face aici controlul tehnic, 
de conștiinciozitatea fiecărui 
muncitor.

Fabrica de confecții din Cra
iova execută cea mai mare 
parte din producția de unifor
me școlare din țară. Cît de 
căutat este acest produs nu 
trebuie să mai convingem pe 
nimeni. Zeci de mii de elevi a- 
saltează în fiecare an maga
zinele pentru a cumpăra uni
forme mai bine lucrate, mai 
trainice. Dacă exigențele lor 
nu sînt întotdeauna satisfă
cute. aceasta se da tor e$ te în

primul rînd fabricii producă
toare care nu respectă întot
deauna normele stabilite pri
vitoare la calitatea produselor.

Conducerea întreprinderii a 
stabilit la începutul acestui an 
numeroase măsuri tehnico-or- 
ganizatorice prin care își pro
punea să acționeze nemijlocit 
asupra îmbunătățirii calității 
uniformelor școlare. Unele din 
ele au fost aplicate cu 'întîr-* 
ziere. iar altele, dîeși în între
prindere au existat condiții, 
sînt prevăzute să se aplice 
spre sfîrșitul anului. Iată un 
exemplu.

Una din aceste măsuri sâ 
referă la instalarea unei ram
pe pentru controlul preventiv 
al stofelor. Confecționarea 
unei astfel de instalații ar fi 
dat posibilitatea de a se evi
ta încă din timp defecțiunile 
din material și în felul acesta 
s-ar fi putut îmbunătăți cali
tatea confecțiilor. Conducerea 
întreprinderii a întîrziat ne
justificat aplicarea acestei mă
suri.

Ca și în alte fabrici ale Mi
nisterului Industriei Ușoare și 
aici s-a introdus graficul de 
urmărire a calității pe fiecare

muncitor. Pe baza rezultatelor 
obținute se acordă prima pen
tru calitate. Este o măsură 
buna. Am constatat însă că în 
schimbul II aceste grafice nu 
sînt urmărite și completate 
zilnic. Sînt muncitoare tinere 
care mai execută greșit prinsul 
buzunarului din interior, acest 
aspect nefiind însă înregistrat 
de fiecare dată. în graficul de 
calitate. Este clar că în acest 
fel se slăbește exigența mun
citorului fața de calitatea lu
crului. Conducerea fabricii va 
trebui să urmărească ca con
trolorii tehnici de calitate să 
țină zilnic această evidență 
care constituie un stimulent 
în activitatea fiecărui munci
tor.

In secția uniforme școlare 
lucrează numeroși tineri. 
Mulți dintre ei ca Ileana Ha- 
ralambie, Maria Andrei, Mar
gareta Mihalcea, Constantin 
Medeleț sînt apreciați de în
tregul colectiv pentru calita
tea muncii lor. Ei nu au avut

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a 111-a.)

După strălucitul succes de la Jajce
Canotorii romîni s-au înapoiat 

în Capitală
Miercuri s-au reîn

tors în Capitală cano
torii romîni care au 
participat la campio
natele mondiale de 
caiac-canoe desfășura- 
le pe lacul Jajce (Iu
goslavia). La aceasta 
ediție a competiției 
reprezentanții țarii 
noastre s-au comportat 
strălucit, cucerind 6 
medalii de aur, 4 de 
argint și una de bronz, 
clasîndu-se pe primul 
loc din cele 25 de țări 
participante.

La sosire in gara de 
nord, sportivii noștri 
au lost felicitați pen
tru remarcabilele suc
cese de tov, 'Aurel 
Duma. președintele 
U.C.F.S., care lc-a

urat noi succese în 
muncă și în activita
tea sportivă. El a ară
tat că dacă canotorii 
se vor pregăti cu ace
eași sîrguință ca pînă 
în prezent ei vor putea 
la Jocurile Olimpice de 
la Tokio sâ reprezinte 
cu cinste culori/d spor
tive ale patriei noas
tre.

ir
'Aurel Vernescu,. 

campion mondial în 
proba de caiac, a fă
cut următoarea decla
rație redactorului A- 
genției romîne de pre
sa „Agerpres", Paul 
Ochiaibi : „După cîș- 
tigarea la Poznan a tit
lului de campion eu
ropean, am continuat

să mă pregătesc cu o 
și mni mare perseve
rență. îmi pusesem în 
gînd să cuceresc titlul 
de campion al lumii. 
Sînt fericit că am in
trat în posesia invi
diatului titlu, aducînd 
culorilor sportive ale 
țarii noastre o victo
rie de prestigiu,

V. Nicoară, triplu 
campion mondial, a 
declarat: „Am avut 
mari emoții. Partici
pam pentru prima oară 
la „mondiale". Consi
der că cea mai grea 
victorie am repurtat-o 
cu Ivanov în proba de 
dublu (1 000 m). Am 
luptat din răsputeri 
pe ultima parte a tra
seului și am triumfat.

O nouă casă 
de cultură

în centrul petrolier Cînipîn.i 
<lîn regiunea Ploiețti a fost 
terminată construcția unei mo
derne case de cultură, cu 9ală de 
spectacole, bibliotecă, săli de 
lectură. Aceasta se adaugă celor
lalte unități aocial-culturale ri
dicate în ultimul timp în aceasta 
parte a țării, printre care casele 
de cultură din Tirgoviște gi Brea
za, cluburile petroliștilor din 
Boldești, Gura Ocniței și Berea, 
căminele culturale din Pogoaue- 
lc, Baba Ana. Smeeni, Provița 
de Jos, cinematografele cu cîte 
300—500 de locuri din Buzău, 
Mizil, Cîmpina, Morenî, Comar
nic etc. In prezent, în fiecare 
oraș din regiunea Ploiești există 
o casă de cultură sau club mun
citoresc, iar în comune ți sate 
numărul cinematografelor a ajuns
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De la începutul 
anului fi pină în 
prezent harnicii 
locuitori din co
muna Bivolari, ra
ionul Iași, au rea
lizat prin muncă 
patriotică econo
mii de peste 
150 000 lei. Bilan
țul rodnic înscrie: 
plantarea a peste 
30 000 bucăți pu- 
ieți pomi și sal- 
cim, curățatul a 
peste 500 ha izlaz, 
s-au construit 10 
podețe, 7 fîntini.

au fost zâuse 60 
mc piatră pentru 
reparazu1. școlilor, 
pentru șanțuri, a- 
merajări de dru
muri etc. O mare 
parte din aceste e- 
conomii le-au adus 
tinerii, mobilizați 
de organizația 
U.T.M., printre ca
re te numără Mi
hai Tabaranu, Va
sile Colța, Mihai 
llie. Petru Maxim. 
Emil Bădără și 
mulți alții.

LUCA MIHAI
colectivist Aspect de la sosirea canotorilor romîni în Capitală. Foto: V. RANGĂ

]a 345, aproape toate înființate 
îu anii regimului nostru.

Consfătuire privind 
cultura căpșunilor

I Miercuri a avut loc în co
muna Viile — Satu Marc o 
consfătuire privind cultura 
căpșunilor, organizată de Con
siliul agricol raional Satu 
Mare în colaborare cu casa a- 
gronomului din Petin. Specia
liști din unitățile agricole ale 
raionului au prezentat referate 
privind agrotehnica culturii 
căpșunilor, înființarea planta, 
fiilor de căpșuni, lucrările de 
combatere a dăunătorilor etc.

Cei aproape 100 participant! 
la consfătuire — președinți de 
G.A.C., ingineri agronomi și 
brigadieri hortiviticolî din 
G.A.C. — au asistat la o de- 
monstrație practică privind 
plantarea căpșunilor;

CASA VISĂTORILOR
simbald seara, în noul oraș — 
Reșița-

Urmezi apa Bîrzavei, pe aleea cu 
plopi tineri, uimit de grădinile 
suspendate ale blocurilor, adevă
rate șarje ilorale, pereche parca 
celor de la oțelărie. Prin ferestrele

larg deschise vezi interioarele calme.
Acolo unde nu cunoști biografii, lași imagi

nația să le caute- Pornești de la un gest și în- 
firipi o poveste ; pornești de la o chemare au
zită de la un balcon spre altul și în firipi un 
cîntec.

Și treci mai departe. Și iată că descoperi un
deva, pe o altă stradă, o clădire: „Căminul 
23 August" pentru tinerii oțelari, dieseliști, jur
naliști, electricieni... Biografii care se adaugă, 
în fiecare zi, așa cum se adaugă orașului aces
tuia noi construcții. Aici locuiesc sute de tineri 
de 20 de ani , așadar, milioane de vise !

Ț7 AS1LE GUȚU, diesehst, locuiește la eta- 
y jul I. Un lucru de seamă în biograiia 

sa : e un diesel ist vechi. Își numără ve
chimea în munca după numărul mașinilor date 
țării de secția lor. Anul acesta chiar, munci
torii de la secția Diesel s-au angajat să dea 
cel de-al 100-lea motor Diesel. La 19 ani poți 
avea multe amintiri. La început — începutul 
a fost, fără doar și poate, absolvirea Școlii 
profesionale de la Brașov, — a fost repartizat 
să lucreze intr-un alt centru industrial. Dar 
Guțu, care auzise de secția Diesel de la Reșița, 
o ținea una și bună : „Pe mine vă rog să mă 
repartizați la Reșița La 4 august 1960 tî nărui 
strungar Guțu Vasile, devenind muncilor reși- 
țean, lua niște hotărîri importante: mă specia
lizez, învăț..

A fost dat întii la piese mici. Ucenicia. Cîte- 
va luni mai tîrziu cerea să lucreze piesele im
portante la strungurile automate. Cursul de 
specializare, cursul seral, — acum a trecut a 
X-a cu o medie bună. („Dieseliștii — spuneau 
profesorii de la seral, la ședința de analiză or

ganizată în colaborare cu organizația UT.M. 
— sînt cei mai buni elevi ai noștri'4 — și o 
spuneau cu mîndrie !). Vasile Guțu- are un 
irate student la Timișoara, la Politehnică. De 
la fratele acesta al lui, a auzit atîtea despre 
mașina electronică pe care o au la Timișoara 
studenții, despre munca în cercurile științifice, 
despre cercetările noi, incit dieselistul visează 
să meargă neapărat mai departe, să urmeze 
facultatea. De curînd, cabinetul tehnic a scris 
alături de numele tînărului maistru Cociș, ves
tit inovator aici, pe acel al lui Guțu Vasile. 
Inovația aprobată este în curs de aplicare. Prin 
această inovație șuruburile făcute în matrițe, 
prin, presare la rece, scutesc frezele, la care 
se făceau pînă acum, de o mare uzură; tot 
această inovație duce și la o mare economie 
de timp. Acum, maistrul Cociș l a atras să lu
creze la o altă inovație și pe prietenul cel mai 
bun al lui Guțu — pe Iosif loszika. Pînă acum, 
Vasile și Iosif, erau nedespărțiți. locuind în 
același cămin, discutau ades despre mașini, 
despre viitorul lor... Dar. de o vreme, zi de zi

îi întîlnești la sala de lectură a bibliotecii că
minului, cu nasul în carie.

— îmi plac matematica și fizica. Ai crede că 
sînt tare aride, dar cînd lucrezi și fiecare calcul 
înlănțuie idee de idee și realizezi ceva care-și 
află locul precis într-un mecanism, într-un an
samblu, atunci nu-ți mai apar aride. Am cu
noscut bucuria pe care o ai cînd îți iese o sin
gură ecuație, acum, lucrînd la inovație cu 
maistrul Cociș...

Tinerii de aici de la Reșița au o expresie pre
ferată : „meseria trebuie cunoscută cu inima'4 
for despre meseria lor vorbesc cu o mare se
riozitate care le maturizează fețele la 19 ani. 
Cu gravitatea aceasta festivă a muncii pe față, 
le găsești fotografiile la panoul de onoare. 
Iată-1 pe Vasile Guțu, printre ei: dincolo de 
ipostaza solemnă, ghicești stîngăcia tînărului 
foarte înalt, foarte bun, cu frunte înaltă, fru-

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a lll-a)
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■ inerii absolvenți 
ai școlilor medii 
se află acum, in 
febra pregătirilor 
pentru a candida 
la studenție. Ei 
si-au ales profesia

și acum așteaptă cu emoție 
examenul de admitere. Cei 
care și-au ales profesia din 
domeniul agriculturii au și fă
cut cunoștință cu institutele 
în timpul cursurilor de pregă
tire.

Tinerii aceștia, majoritatea 
sînt fii de colectiviști. O pasi
une adîncă pentru profesiunea 
de inginer al recoltelor bogate 
i-a determinat sa hotărască sa 
rămînă oameni legați de satul 
în care s-au născut, să se pre
gătească pentru a-l ajuta cu 
arma științei, să devină mai 
frumos, mai bogat. Si e firesc. 
Cine altul poate înțelege mai 
bine, mai profund, frumusețea 
muncii în agricultură, marile 
satisfacții pe care ea ți le ofe
ră. decît tinărul care s-a năs
cut si a trăit alături de părinți, 
în sat, tinărul care de mic co
pil a îndrăgit ogorul ca pe un 
prieten bun, apropiat. Satul 
nostru socialist are nevoie de 
asemenea oameni legați de 
viața ogoarelor.

Planurile de viitor, ideaJuri- 

BUCUREȘTI

»AGRONOM
Vă prezentăm

institutele agricole din

Institutul agronomic „Nico- 
lae Bălcescu1* din București 
este cel mai mare institut de 
acest Iei din țară. Complexul 
de pavilioane al institutului 
care se întinde pe o suprafață 
de peste 41 de mii de metri pâ- 
trați, din care pentru săli de 
curs și Laboratoare circa 29 000 
de m.p. La dispoziția studen
ților sînt puse laboratoare cu 
aparatură modernă, săli de 
cursuri, cîmpuri experimen
tale, clinici, o bihliotacă cu 
peste 217 OUU de volume, con- 
ținind manuale, cursuri, lu
crări de specialitate, de literatură și artă etc. Din cel 
aproape 2700 de studenți ai institutului, peste 1700 primesc 
burse, iar mai mult de 1106 din ei locuiesc fi i-au maja în 
cele șase cămine și la cantina institutului.

Facultatea de agronomie a institutului bucureștean. cu 
vechi tradiții, s-a dezvoltat mult in urma reformei învăță- 
mîntului. Pentru pregătirea specialiștilor, facultatea dispune 
de o bogată bază materială : laboratoare, ateliere, casă de 
vegetație, sere, cîmpuri de experiență, colecții» grădină bota
nică, bibliotecă, săli de lectură etc.

în timpul celor cinci ani de studii studentul Facultății de 
agronomie audiazâ cursuri, execută lucrări practice, participă 
Ia seminarii. In anul I studenți: au următorul plan de învă- 
ț&mînt : socialism științific, matematici superioare, fizică și 
meteorologie, chimie generală și biologie, botanică, topografie 
și desen.

în cadrul institutului iși desfășoară activitatea și facultă
țile de horticultura și de medicină veterinară

Pregătirea practică a studenților se desfășoară eșalonat, 
potrivit calendarului muncilor agricole, astfel ca în cei cinci 
ani de studii studentul să participe la toate lucrările agri
cole din diferite sezoane ale anului. Astfel, studenții de la 
facultățile de agronomie și de la facultatea de horticultura 
efectuează în anul I. primăvara, o practica de 8 săptămini, 
pe lingă practica de o zi pe săptămînă. oare durează tot 
cursul anului.
în loto : Un aspect dini r-unul din numeroasele laboratoare ale 

Institutului agronomic din București

le lor sînt legate indisolubil 
de realitatea noastră socialis
tă, de prezentul și viitorul lu
minos al patriei. Harta țărtt, 
așa cum arată ea astăzi, cum 
va arăta miine. prezintă 
tablou însuflețitor. care 
cheamă nu numai să-l 
vești, să-l admiri, ci să și parti
cipi la împlinirea lui.

Satul, unde se plămădește 
■plinea întregului popor, ocupă 
în acest imens tablou, locul de 
mare cinste. El arată ca un 
ogor nesfîrșit pe oare cre
ște, roditor, belșugul. Au 
fost desființate răzoarele, iar 
culturile de grîu, porumb î1 
altele se întind acum cit vezi 
cu ochii. Canalele sistemelor de 
irigații în rețele științific tra
sate brăzdează astăzi o bună 
parte din ogoarele patriei; 
pământuri care altădată nu 
produceau nimic, astăzi au 
fost transformate in livezi și 
vii prin amenajarea de terase 
și plantarea lor cu pomi fruc
tiferi și viță de vie.

Mașini moderne, pmduie in 
țara noastră, an de an in nu
măr tot mai mare, efectuează, 
conduse de oameni harnici, lu
crări de calitate superioară, 
contribuind astfel la sporirea 
producției agricole.

Sate electri/icate, rețele d< 

un 
te 

pri-

radio si antene de televiziune, 
case noi. E o mvtdrie |i o mare 
răspundere aă te știi unul din-

Dacă te pasionează agronomia.•••
tre făuritorii direcți ai ace
stui peisaj.

Tinărul specialist în agricul
tură cite astăzi unul din cei 
mai prețuiți oameni ai satului. 
O confirmă, aceasta miile de 
ingineri care lucrează in satele 
patriei, și care »e bucură de 
stima și încrederea oamenilor. 
Nici unul dintre tinerii specia
liști in agricultură, care te a 
fia astăzi oe ogoare, alături de 
colectiviști, n-ar părăsi satul, 
munca ne care a fndrâgit-o, 
oamenii care-I inconjoard cu 
draaorte și prețuire. Aici, la 
sat au un ci mp vast — la pro
priu rt la figurat — pentru 
a-și valorifica toate aptitudi
nile lor creatoare. Fiecare om 
al satului se apropia astăzi cu 
pași hotdriți spre știința agro
zootehnică. Ajutorul tinărului 
specialist pentru acești oameni 
este mereu mai necesar. Tt- 
nârul, care *e hotărăște să

Primăvara, vara și toamna 

amfiteatrele institutelor a- 

gronomice iși mută sediul... 
pe ogoarele gospodăriilor 

agricole socialiste. Aici vii

torii specialiști învață la 

marea școală a practicii cum 

să smulgă pămîntului roade 

mai bogate. In fotografie : 

un aspect de la practică.
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SUPERIOR AGRICOL
INSTITUTUL AGRONOMIC 

.NICOLAE BĂLCESCU” DIN 
BUCUREȘTI B-dul Miriști 
nr. 59 ; tel. 18.22.30 ; tramvai 
3, 4 ; autobuz 31 ; troleibuz 81, 
82, 86. Facultăți și secții : FA
CULTATEA DE AGRICULTU
RA. Cursuri de zi. Secția : A- 
gricultură. Durata de studii : 
5 ani. FACULTATEA DE 
HORTICULTURA. Cursuri de 
zi. Secția : Hortîcultură. Dura
ta de studii : 5 ani. FACUL
TATEA DE MEDICINA VE
TERINARA Splaiul Indepen
denței nr. 185 ; tel. 27 M.76 ; 
tramvai 11, 13, 14 ; autobuz 
33, 17 ; troleibuz 84, 85, 88. 
Cursuri de ai Secția : Medici
nă veterinară. Durata de stu
dii : 5 ani. INSTITUTUL A- 
GRONOMIC ,JON IONESCL 
DE LA BRAD" DIN IAȘI 
Aleea M- Sadoveanu nr. 1; 
tel. 38.81- Facultăți fi secții : 

pășească pragul unui insti
tut agronomic își pregătește 
deci o carieră bogată in satis
facții. ajutînd oamenii, cu 
arma științei, să smulgă pă
mântului mai multe roade.

Aici tint așteptați și toți a- 
cei tineri care se află in 
pragul studenției la unul din 
cel# 5 institute agronomice din 
țara noastră — la București 
sau Iași, Timișoara, Cluj sau 
Craiova.
Prin Qrija și îndrumarea per

Prof. univ. David Davidetcu
membru corespondent al Academiei R.P.R.

manentă a partidului, învăță
mîntul superior agricol a că
pătat o mare dezvoltare după 
reforma inv&ămintului din a- 
nul 1948.

In cadrul celor 5 institute a- 
gronomice funcționează în pre
zent 12 facultăți din care cinci 
de agricultură, trei de horti
cultura și patru de medicină 
veterinară, fată de trei facul-

FACULTATEA DE AGRICUL
TURĂ. Cursuri de zi. Scoția : 
Agricultură. Durata de studii: 
5 ani. FACULTATEA DE 
HORTICULTURA. Cursuri de 
zi. Secția : Horticultura. Dura
ta de studii : 5 ani. FACUL
TATEA DE MEDICINA VE
TERINARĂ. Cursuri de zi. 
Secția : Medicină veterinară. 
Durata de studii : 5 ani. IN
STITUTUL AGRONOMIC „Dr. 
PETRU GROZA" DIN CLUJ 
Str. Mănăștur nr. 3 ; tel. 24.10. 
Facultăți șl secții : FACUL
TATEA DE AGRICULTURĂ 
Cursuri de. zi. Secția : Agricul
tură. Durata de stadii : 5 ani. 
FACULTATEA DE MEDICI
NA VETERINARĂ. Cursuri de 
ii. Secția Medicină veterinară. 
Durata de studii : 5 ani. IN
STITUTUL AGRONOMIC 
„ TUDOR VLADIMIRESCU 4 
DIN CRAIOVA Str. Al. I.

tăți de agricultură și una de 
medicină veterinară cite exi
stau în trecut.

In baza programului detaliat 
de pregătirea cadrelor pentru 
agricultură, elaborat de con
ducerea de partid ?i de stat, 
va trebui ca ping, in anul 1970 
să fie pregătite încă 8 800 de 
cadre cu studii agricole supe
rioare pe lingă cele cca. 15 000 
cadre existente, ceea ce va per
mite ca fiecare gospodărie a- 
gricolă de stat să fie încadrată 

cu 7 cadre, iar fiecare gospo
dărie agricolă colectivă cu 3 
cadre cu studii superioare a- 
gricole.

Hotărîrea partidului și gu
vernului privind dezvoltarea 
și îmbunătățirea învățământu
lui agricol din anul 1962, fn- 
credintează tnvățămtntului su
perior agronomic sarcini spo
rite privind pregătirea cadre-

Cuza nr. 31 ; tel. 28.66. Facul
tăți și secții : FACULTATEA 
DE AGRICULTURA. Cursuri 
de zi. Secția : Agricultură. 
Durata de studii : 5 ani. FA
CULTATEA DE HORTICUL
TURA. Cursuri de zi. Secția : 
Hortîcultură. Durata de studii: 
5 ani. INSTITUTUL AGRO
NOMIC DIN TIMIȘOARA

ALTE FACULTĂȚI ȘI SECȚII CARE PREGĂTESC 
CADRE PENTRU -------AGRICULTURA

132 tel. 13.94.40 și 
tramvai 6, 10, 15, 24, 
autobuz 32, 33, 38 ;

81, 85, 89. FACUL- 
DE MECANICĂ A-

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI (Calea Gri 
viței nr. 
16.40.80 ;
26, 27 ; 
troleibuz
TATEA 
GRICOLĂ Cursuri de zi. Sec
ția : Mecanică agricolă. Dura 
ta de studii : 5 ani. INSTITU
TUL POLITEHNIC DIN TI- 

lor de specialiști care să lu
creze în agricultura socialistă 
a patriei, să lupte pentru a 
transpune in viață măsurile 
din noua etapă în care a in
trat agricultura, odată cu eve
nimentul de importantă isto
rica al încheierii procesului de 
colectivizare. Hotărîrea cu
prinde si indicații referitoare 
la nomenclatorul de speciali
tăți în care se pregătesc ca
drele pentru agricultură. Ast
fel. cei care se hotărăsc să de-

vină ingineri agronomi vor fi 
specialiști cu profil larg pen
tru agricultură, buni cunoscă
tori ai agrotehnicii înaintate 5: 
ai mașinilor agricole, avînd și 
cunoștințe de creșterea anima
lelor : inginerul hortiviticultor 
va fi un specialist in legumi
cultura. pomicultură și viticul
tură : medicul veterinar se va 
pregăti pentru a cunoaște me
todele raționale de creștere a 
animalelor, precum și preve
nirea și tratarea bolilor la ani
male. Inginerul mecanic agri
col se va specializa in exploa-

Splaiul Tudor Vladimirescu 
nr. 14 A ; tel. 49.53. Facultăți 
și secții î FACULTATEA DE 
AGRICULTURA. Cursuri de 
zi. Secția : Agricultură. Dura
ta de studii : 5 ani. FACUL
TATEA DE MEDICINĂ VE
TERINARĂ. Cursuri de zi. 
Secția : Medicină veterinară. 
Durata de studii : 5 ani.

MIȘOARA Str. 30 Decembrie 
nr. 2 ; telefon 11.06 ; tramvai 
2, 3, 6. FACULTATEA DE
MECANICA AGRICOLĂ. 
Cursuri de zi. Secția : Mecani
că agricolă. Durata de 
5 ani. INSTITUTUL 
TEHNIC DIN IAȘI 
August nr. 13, telefon 
tramvai 1. FACULTATEA DE 
MECANICA. Cursuri de zi 

studii :
POLI
SH. 23
14.75 ;

tarea. întreținerea și repararea 
tractoarelor, mașinilor Și in
stalațiilor folosite in agricul
tură : inginerul pentru hidro
tehnica agricolă se va specia
liza In proiectarea, execuția, 
întreținerea și exploatarea lu
crărilor de irigații, desecări, 
îndiguiri, combaterea eroziunii 
solului, alimentări cu apă.

Pentru rezolvarea probleme
lor privind latura economică a 
producției agricole, unitățile a- 
gricole socialiste var fi înca
drate cu economiști cu studii 
superioare a căror pregătire se 
face in cadrul unei secții de 
economie agrară care funcțio
nează la Institutul de științe 
economice „V. I. Lenin".

Incevînd din anul școlar 
1962—1963. învățămîntul supe
rior aaricol pregătește ingineri 
agronomi, ingineri hortiviti- 
cultori st medici veterinari ; 
institutele politehnice și de 
construcții pregătesc ingineri 
mecanici agricoli și ingineri 
hidrotehnicieni agricoli. Spre 
exemplu, Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești pregătește ingineri agro
nomi, ingineri horticultori 
și medici veterinari, Institutul 
agronomic „Ion lonescu de la 
Brad" din Iași pregătește in
gineri agronomi, horticultori 
și medici veterinari, institutele

Seoția : Mecanică agricolă. 
FACULTATEA DE HIDRO
TEHNICĂ AGRICOLĂ. 
Cursuri de zi. Secția : Hidro
tehnică agricolă. Durata de 
studii : 5 ani. INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CLUJ Str. 
Bastionului nr. 15; telefon 
29 98. FACULTATEA DE ME
CANICĂ. Cursuri de 21. Sec
ția : Mecanică agricolă. INSTI
TUTUL POLITEHNIC DIN 
BRAȘOV Str. N. Iorga nr. 2 ; 
tel. 31.16. FACULTATEA DE 
MECANICĂ. Cursuri de zi. 
Secția : Mecanica agricolă. IN
STITUTUL DE CONSTRUC
ȚII DIN BUCUREȘTI. B-dul 
Tolbuhin nr. 80 ; tel. 21.47.70 ; 
tramvai 7, 13, 14 ; troleibuz
84, 85. FACULTATEA DE HI
DROTEHNICĂ B-dul 1 Mai. 
Cursuri de zi. Secția : Hidro
tehnică agricolă. 

agronomice din Timișoara și 
Cluj pregătesc ingineri agro
nomi Și medici veterinari iar 
Insitutul agronomic din Cra
iova pregătește ingineri agro
nomi și horticultori.

Măsurile si indicațiile datej 
de partid duc la ridicarea ni
velului de pregătire științifică 
în institutele agronomice și 
la întărirea legăturilor invăță- 
mintului superior cu produc
ția. In decursul celor 5 ani de 
studii specialistul ajunge să- 
cunoască problemele ce i se 
vor pune la viitorul lui loc de 
muncă. Printr-o îmbinare ar
monioasă a pregătrii teoretice 
cu practica didactică și de pro
ducție el este ajutat să stăpi- 
nească temeinic metodele care 
urmează a le folosi pentru re
zolvarea cu competență a pro
blemelor ce i se vor pune atit 
teoretic cit si practic. El se 
formează astfel incit la locul 
de muncă să dezvolte creator 
cunoștințele căpătate în facul
tate.

In anul universitar pe care 
îl vom începe in curînd, în 
institutele și facultățile care 
pregătesc cadre pentru agri
cultură var intra în anul I 
circa 2 700 de studenți. Acea
sta necesită ca un număr im
portant de absolvenți ai școli
lor medii, mai ales fii de co
lectiviști și lucrători din gos
podăriile agricole de stat, cres
cuți la sat și legați de munca 
în agricultură, să îmbrățișeze 
una din profesiunile legate de 
dirijarea științifică a naturii tn 
scopul satisfacerii cerințelor 
omului. Aceștia vor fi primiți 
cu bucurie si cu toată grija în 
institutele și facultățile care 
pregătesc cadre pentru agri
cultură.

Este o mare răspundere pen
tru un tinăr de a se pregăti 
să lucreze în satele patriei, a- 
jutindu-i pe colectiviști să 
transpună în viață cuceririle 
științei și tehnicii agricole.

Tineri care vă simțiți atrași 
de munca creatoare în agricul
tură, sînteți așteptați de inșii- 
tutele agronomice cu porțile 
larg deschise !

In legătură 
cu examenul 
de admitere

Examenul de ad
mitere în institutele 
de învățămînt supe
rior agricol se desfă
șoară între 7 și 16 
septembrie a.c. Ma
teriile de examen 
sînt: La facultățile 
de agricultură și 
horticultura se vor 
da probe la:

— bazele darwi- 
nismului; botanică 
sau zoologie (la ale
gere — scris și oral)

— chimie — scris 
și oral

— matematici (a- 
ritmetică algebră, 
trigonometrie și ge
ometrie plană) oral 
— total 5 probe.

La facultatea de 
medicină veterinară 
se vor da probe la:

— științe naturale 
(bazele darwinis- 
mului și zoologie — 
scris șl oral

— chimie — total 
4 probe — scris și 
oral

r— CRAIOVA CLUJ l— TIMIȘOARA IAȘI
La institutul craiovean viito

rii ingineri agronomi fi hor
ticultori găsesc in această 
toamnă, ea în fiecare an de 
altfel, cele mai bune condiții 
de studiu, care le permite a- 
similarea unui bagaj de cuno
ștințe bogat, pe măsura nece
sităților mereu crescînde ale 
agriculturii noastre socialiste. 
Eforturile ce ee depun an de 
an pentru asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoa
re s-au materializat în dota
rea cu laboratoare spațioase, 
in amenajarea, după ultimele
realizări ale agrotehnicii modeme, a cîmpurilor experimen
tale, ca și în completarea parcului de mașini agricole cu tot 
utilajul de specialitate folosit în agricultura țării noastre.

De o grijă deosebită s-a bucurat biblioteca institutului. Am
plasată într-o clădire nouă, ea cuprinde în prezent peste 
100.000 de volume. Spațioasele săli de lectură, ca si căminele 
cu camere luminoase și confortabile, care însumează peste 
700 de locuri, oferă studenților posibilitatea muncii organi
zate și a odihnei în condiții bune.

Pe lingă laboratoarele existente, de chimie, îmbunătățiri 
funciare, agrotehnică, pedologie, este în curs de amenajare 
un vast laharator pentru folosirea izotopilor radioactivi în 
agrotehnică. Laboratorul, care va fi dat în fodosință in toam
na aceasta, este deservit de 7 cadre de specialitate. Pînă 
acum au și fost Instalate o serie de aparate moderne, cum 
ar fi : debitmetre, dozîmetre, numărătoare electronice, detec
toare. instalații pentru raze ultraviolete și infraroșii . De o 
deosebită importanță pentru cercetările de specialitate este 
cpornograful și flamme»n-fotometrul, aparate de o deosebită 
precizie.

Pentru Facultatea de hortîcultură a fost amenajată o sală 
3 de microscopie și un laborator de fizică și meteorologie, cel 
(mai bun laborator, specializat, din institutele similare din 

țară. In curs de amenajare este și grădina botanică a institu
tului ca fi complexul de sere care va deservi ambele fa
cultăți.
In foto : Clădirea noului cămin studențesc al Institutului agro

nomic din Craiova

Dacă n-ar fi acria la intrare, 
trecătorii de pe stradă ar cre
de ci aici e un parc cu copaci 
hătrini ai alei cu umbră deasă. 
Asa arată curtea Institutului 
agronomic „Dr. Petru Groza' 
din Cluj. Printre crengile co
pacilor se zăresc în față fi la 
dreapta clădirile institutului 
Dincolo de aceste clădiri, care 
adăpostesc sălile de curs, de 
aeminarii, laboratoare, se În
tind cimpurile experimentale, 
serele.

Tnfhntat cu aproape 100 de 
ani in urmă, Institutul agro
nomic „Dr. Petru Groza-2 din Cluj a acumulat o vastă expe
riență in formarea de ingineri agronomi.

Din anul trecut, in institut a luat ființa și o Facultate de 
medicină veterinară, căreia i s-au creat condiții bune pentru 
desfășurarea activității. Institutul agronomic din Cluj a 
cunoscut o vertiginoasă dezvoltare in anii regimului de 
democrație populară.

Pentru înzestrarea institutului cu mijloace necesare des
fășurării unui învățămînt oe baze moderne, se alocă în fie
care an fonduri însemnate. Aparatura de laborator, utilajul 
modern, animalele de înaltă productivitate, ferma didactico- 
experimentală etc., dau posibilitatea studenților să îmbine 
armonios cunoașterea teoretică cu practica. In curînd se va 
începe construirea unor noi clădiri menite să contribuie la 
lărgirea spațiului didactic.

Localul institutului este așezat în apropierea cîmpurilor 
experimentale. De asemenea, la o distanță de numai doi 
kilometri, pe șoseaua Cluj—Oradea, se găsește gospodăria di
dactică Minăștur unde funcționează o parte din catedrele 
institutului.

Procesul de învățămînt din institut este în așa fel organi
zat incit o dată cu pregătirea teoretică generală, viitorii in
gineri și medici veterinari să se poată specializa. în cadrul 
învățămîntului, studenții frecventează cursurile și semina- 
rille, execută lucrări practice pe teren sau în laborator, în
tocmesc proiecte la unele discipline de specialitate.

In foto : La ierma zootehnică a Institutului agronomic din Cluj

Tn Institutul agronomic din 
Timisoara var învăța în anul 
universitar 1963—1964, peste 
1 200 de studenți. Clădirea in
stitutului se înalță pe malul 
Begăi intr-un cadru pitoresc. 
Studenții au aici la dispoziție 
amfiteatre spațioase (in aceas
tă toamnă va mai fi dat în fo
losință încă un amfiteatru cu 
160 de locuri). Laboratoarele, 
în cadrul cărora studenții des. 
fășoară lucrări experimentale, 
se ridică la un număr aprecia
bil. Facultatea de agronomie 
are laboratoare de chimie, fi
ziologia plantelor, genetică etc. Facultatea de medicină ve
terinară dispune de clinici veterinare moderne, laboratoare 
de fiziologie animală, reproducție, histologie, microbiologie,
anatomie etc.

Practica studenților se desfășoară mai ales în gospodării 
agricole de stat : la G.A.S. Jimbolia, Grabăț. Gearmata, Sîn- 
andrei și la gospodării agricole colective multimilionare^ din 
regiune. în timpul anului, lecțiile practice se desfășoară pe 
terenurile si în serele G.A.S. Timișoara.

80 000 de volume sînt puse la dispoziția studenților prin 
biblioteca institutului. De asemenea, institutul are și un 
muzeu zoologic dotat cu numeroase colecții.

Cele două cămine ale institutului găzduiesc în bune con
diții circa 900 de studenți ai facultății. în anul universitar 
1963—1964, peste 70 la sută din numărul studenților vor fi 
bursieri, iar la cantină vor servi zilnic masa 800 de studenți.

Institutul pune la dispoziția studenților un autobuz cu 
care aoeștia fac excursii și excursii de studii în marile uni
tăți agricole socialiste.

Studenții Institutului agronomic timișorean desfășoară și o 
bogată activitate sportivă. Ei au echipe reprezentative de 
baschet, handbal, volei și gimnastică. în cadrul echipei de 
fotbal Stiinta Timișoara activează șl studenți din cadrul in
stitutului. Pentru activitatea sportivă, institutul are o bază 
sportivă bine amenajată.
In foto : Lecție practică în laboratorul de fitotehnie al Institu

tului agronomic din Timișoara

asUxl tatr-un

în 18 ani s-au format numai Ia 
Iași de trei ori mai mulți in
gineri agronomi decît în 36 de 
ani în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Porțile facultăților Institutu
lui agronomic „Ion lonescu de 
la Brad“ din Iași, ca și ale ce
lorlalte școli superioare din 
țara noastră, sînt larg deschise 
pentru tinerii dornici să în
vețe, sa devină specialiști te
meinic pregătiți. Acestora, prin 
grija partidului și statului, li 
se asigură condiții de studiu și 
de trai din ce în ce mai bune.

Institutul agronomic ieșean : 
frumos local nou, situat pe dealul Copoulul ovlod nume
roase amfiteatre și săli spațioase pentru cursuri, seminarii și 
aproape 30 de laboratoare bine utilate ou aparatură modernă. 
La dispoziția studenților se află 120.000 cărți de specialitate 
și de beletristică, reviste, publicații etc.

Alături de institut se înalță 3 cămine studențești noi, mo
derne, cu 300 de locuri fiecare, precum și un alt cămin cu 
aproape 150 de locuri. Tinerii merituoși primesc burse (aproa
pe 2/3 din numărul total al studenților au fost bursieri în 
anul universitar 1962—1963). în timpul vacanțelor cei mai 
merituoși sînt trimiși în mod gratuit la odihnă în stațiu
nile balneo-climaterice de la munte și mare. La dispoziția 
studenților se află cantine obișnuite și dietetice Asistența 
medicală este asigurată în mod gratuit atît în cadrul cămi
nelor, cit și la policlinicile studențești.

Studenții Institutului agronomic „Ion lonescu de la Brad" 
din Iași au și largi posibilități pentru activități culturale și 
sportive. Chiar în incinta institutului se află o mare sală cu 
peste 700 de locuri, unde atît numeroasele formații artistice 
ale studenților, cit și instituțiile de artă din oraș susțin 
spectacole de teatru, operă, concerte. Deseori, se organizează 
audiții muzicale, reuniuni tovărășești etc. Un mare număr de 
studenți iau parte la campionatele sportive universitare și 
la alte competiții.
In foto ■■ Studenți de la Institutul agronomic din lași la o lecție 

experimentală
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L agentele prietenilor
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muzicii ușoare
%

eri a fost „ziua 
juriulpi", 
să decidă 
premiilor 
cursului. La 
cînd

retras 
asupra 

Con
or a 

transmitem, 
juriul este încă la

lucru.
Cele trei sen de muzică 

ușoară continuă să fie comen
tate aprins la Mamaia ca și la 
Constanța, Eforie sau Techir- 
ghiol, constituie un punct de 
plecare pentru exprimarea 
unor deziderate și exigențe 
față de acest gen muzical atît 
de iubit.

Care sînt aceste deziderate 
și exigențe ? Parțial s-au des
prins din discuțiile ce au avut 
loc la masa rotundă, la care 
am invitat să participe cîțiva 
dintre tinerii spectatori ai con
cursului și cîțiva dintre autorii 
de cîntece.

La dezbaterea noastră au 
luat parte tînărul muncitor 
lăcătuș STEFAN CORNEL de 
la Uzinele „Electroputere*- 
Craiova, aflat In concediu de 
odihnă ne litoral, electricianul 
PETRE ENACHE de la Șan
tierul naval din Constanța, 
VICTOR STEFÂNESCU, stu
dent la Institutul agronomic 
din Craiova care îSi petrece 
vacanta în tabăra studențeas
că din Costinești. studenții 
MIRCEA ULMAMEI (Institu
tul de mine din Petroșeni) și 
GEORGETA BOERU (Facul
tatea de filologie din Bucu
rești). MIRCEA STOIANOF, 
activist al Comitetului orășe
nesc U.T.M.-Constanța, com
pozitorii H. MALINEANU, 
RADU SERBAN, V- VESE- 
LOVSCHI. GEORGE GRIGO
RIU, TEMISTOCLE POPA.

„O inițiativă frumoasă* : cu 
aceste cuvinte au debutat toa
te declarațiile tinerilor. „O 
Inițiativă frumoasă, pe care 
as dori-o reluată Și cu alte 
prilejuri, permanentizată dacă 
se poate" (Ștefan Cornel). „O 
dovadă vie a grijii pentru e- 
ducația artistică a tineretului' 
(Petre Enache).

„Melodiile au fost frumoase
— continuă Ștefan Cornel. 
Efortul textelor spre poezie — 
este, de asemenea, notabil. Ca 
început, ca un prim pas în or
ganizarea unor astfel de ma
nifestații artistice de amploa
re. festivalul și-a atins, cred, 
!n bună parte scopul propus. 
SI totuși... Aș fi dorit, parcă, 
mai mult. Repet, toate cele 16 
cîntece mi-au plăcut, au fost 
frumoase, lucrate cu acurate
țe, cu grijă pentru detaliu, atît 
în melodie cît și în text. Dar 
■copul unui astfel de concurs 
nu e, desigur, doar să lanseze 
niște cîntece noi. ci să lanseze
— mai ales ! — acele cîntece 
care aduc ceva nou*.

După părerea aproape una
nimă a tinerilor, concursul 
n-a prea excelat în privința 
aceasta.

„Am trăit de cîteva ori, de-a 
lungul serilor de spectacol, 
sentimentul că ceea ce auzeam 
mai auzisem și altă dată* 
(Miroea Ulmamei). „O bună 
narte din cîntecele concursu
lui laudă frumusețile țării, 
peisajele naturale și cele cre
ate de omul epocii noastre. 
Foarte bine I Dorim cît mai 
multe cîntece de felul acesta, 
și, în treacăt fie spus, nu nu
mai despre litoral sau Va
lea Prahovei... Lauda de care 
vorbeam rămîne însă, adesea,

In a patra zi, 
o discuție între 

creatorii și iubitorii 
de muzică ușoară

o simDlă descripție, frumoasă 
si colorată ca o ilustrată tu
ristică dar nu mai mult. Ace
leași motive, același „soare", 
„cristal* și „flori*, aceleași 
metafore, același fel de into
nații melodice, în consonanță 
cu descriptivismul din text* 
(Comei Ștefan). După opinia 
lui Petre Enache, aerul de 
„ilustrată turistică* ar dispa
re. făcînd loc unei trăiri au
tentice, dacă bucățile muzicale 
s-ar inspira mai adine din fol
clor.

Replicile compozitorilor ? Le 
rezumăm în una singură :

„Observațiide dumneavoastră 
sînt foarte interesante. în- 
tr-adevăr țara noastră are 
multe frumuseți. Numeroase 
aspecte am reușit să le cuprin
dem în melodiile noastre. Zic 
.cuprindere" nu numai în sen
sul lărgirii, al ariei geografi
ce, ci și în acela al profunzi
mii sentimentului" (George 
Grigoriu).

O discuție despre nou — 
despre „cîntecele oare aduc 
ceva nou", cum spunea tînărul 
lăcătuș craiovean — ajunge 
firesc — și obligatoriu — la 
orchestrație, la factura melo
dică. Ce spun tinerii despre 
toate acestea ?

„Am vrea să ascultăm nu 
numai cîntece de muzică ușoa
ră care au factura unor arii de 
operetă (cazul atîtor melodii 
din concurs), cîntece care cer 
o orchestrație mai complicată 
și pe care le prindem mai greu 
ci și cîntece cu o linie melo
dică simplă, pe care le putem 
cînta ușor, în excursii, acom
paniate de un simplu acordeon

sau de o chitară" (Mircea Ul
mamei).

Replica compozitorilor a în
trunit de data aceasta mai 
multe răspunsuri : „Strădania 
noastră este să dăm cit mai 
multe melodii bune. De altfel 
festivalul și concursul sînt doar 
un început !“ (Radu Șerban).

„Intr-adevăr, noi, compozi
torii, avem datoria de a crea 
cit mai multe cîntece accesi
bile, simple, nu „simpliste", 
pe care să le îndrăgească ti
neretul imediat, cintece pă
trunse de sentimente nobile, 
frumoase care caracterizează 
pe tineri" (H. M&Iineanu). 
„Trebuie să pornim, pentru a 
satisface exigențele firesc spo
rite ale auditoriului, de la în
săși experiența festivalului și 
concursului, de la confrunta
rea melodiilor noastre cu pu
blicul. Aceasta mi se pare, la 
ora actuală, sarcina noastră 
cea mai de seamă. Cerințele 
exprimate în acest prim „co
locviu" sînt justificate ; cerin
ței de a crea o muzică în care 
tinerii și tinerețea să se regă
sească pe deplin va trebui să-i 
răspundem prin cît mai rr^-lte 
fapte melodice" (Temistocle 
Popa).

Dînd cuvintul. în continuare, 
tinerilor priesteni ai muzicii 
ușoare desprindem alte dorin
țe, alte deziderate : .3i cînte- 
cului satiric cred 
tea acorda mai 
muzica ușoară" 
fan). „V-aș ruga 
niște cîntece despre studenți. 
De la „Ioană cu părul bălai" 
n-am mai ascultat nici unul" 
(Georgeta Boeru). „Cîntece 
care să slăvească munca si 
bucuriile ei slnt încă foarte 
puține. Sentimentele de veri
tabilă bucurie de plinătate 
sufletească pe care ți le dau 
succesele în munca ta zilnică 
— ori cît de modeste — ar pu
tea fl sursa de inspirație pen
tru melodiile de muzică ușoa
ră" (Mircea Stoianof).

Cîțiva prieteni ai muzicii 
ușoare și-au spus o parte din 
impresii. Vor mai fi spuse, 
desigur multe. Compozitorii 
prezenți la discuție și-iu no
tat în carnete cele spuse de 
tineri. Viitoarele ©omporiții, 
viitoarele concursuri vor fi 
chemate să răspundă cerințe
lor și exigențelor publicului. 
Compoziții valoroase, cărora 
originalitatea creatoare să le 
asigure prin frumusețe și nou
tate o largă circulație — vor 
putea obține aderența totală a 
auditoriului. Și aceasta depin
de de bogăția lor de idei și 
sentimente, prezentate printr-o 
armonioasă îmbinare dintre 
melodie și cuvînt.

că i s-ar pu- 
mult loc în 
(Cornel Ște- 
să scrieți și

Forestierii Foto : 1. CUCU

Start în „Cursa Scînteii“ Inmînarea unor distinejii sportive

un strălucit
7-a

Primirea de către tov. Ion Gheorghc Maurer 
a ministrului agriculturii 

și silviculturii al Austriei
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
miercuri după-amîază la Con
siliul de Miniștri pe Eduard 
Hartmann, ministrul agricul
turii si silviculturii al Austriei.

Oaspetele a fost însoțit de 
Alexander Bauer și Leopold 
Dorfwirth, consilieri ministe
riali, și de Heinrich Gerlitz, 
comisar ministerial.

La primire au fost de fată 
Alexandru Moghioroș. vicepre
ședinte al Consiliului de mi
niștri, Mihai Lalea, președin

tele Consiliului Superior al A- 
griculturii, Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, 
Pompiliu Macovei. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Eugen Alexe, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii.

Au fost prezenți dr. Paul 
Wetzler, ministrul Austriei în 
R. P. Romînă, preeum și Mir
cea Ocheană. ministrul R. P. 
Romine în Austria.

întrevederea s-a desfășurat 
înt.r-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

încheierea Reuniunii 
Internationale a Studenților 

în Arhitectură

Astăzi dimineață la ora 8 cei 
mai buni cicliști din țară se 
vor alinia în fața Casei Scln- 
teii pentru a lua startul în cea 
de-a 16-a ediție a tradiționa
lei competiții „Cursa Sein teii". 
Printre cei 60 de concurenți

care iau startul se află rutierii C. Dumi
trescu. Gh. Calcișcă. L. Zanoni, A. Șelaru, 
și W. Ziegler, învingători în edițiile pre
cedente. Alături de ei vor pedala alți ci
cliști de certă valoare, dornici să-și înscrie 
numele pe tabloul învingătorilor : I. Cos- 
ma, I. Ardeleanu, Gh Rădulescu, Gh. 
Neagoe. N. Grigore precum și o serie de 
tineri alergători. In afara cicliștilor de la 
cluburile bucureștene : Dinamo, Steaua, 
Olimpia șl Voința la cursă participă aler
gători din Constanța, Ploiești, Brașov, 
Brăila și Cluj. Pentru prima oară, partici
panta vor străbate șoselele dobrogene și 
stațiunile de pe litoral. In orașele etapă și 
de-a lunguj traseului organizațiile sportive 
s-au pregătit pentru a primi sărbătorește 
caravana ,‘.Cursei Sctnteii".

Cele patru etape care însumează apro
ximativ 700 de kilometri se vor disputa 
astfel : joi 29 august, etapa I București— 
Hîrșova (155 km) și Hîrșova—Constanța 
(88 km) în două semi etape ; vineri 30 au
gust etapa a II-a : Constanța—Mangalia și 
retur (90 km), iar seara la Mamaia o cursă 
de circuit pe distanța de 44 km ; sîmbătă 31 
august, etapa a III-a : Constanța—Tulcea 
(125 km) ; Duminică 1 septembrie etapa a 
IV-a : Brăila—București (200 km) cu sosi
rea pe stadionul unde se va desfășura cu
plajul campionatului cat. A de fotbal.

Urăm succes tuturor participanților în 
cea de-a 16-a ediție a „Cursei Scînteii 1“

La sediul U.CF S. a 
avut loc miercuri la a 
miaza ferii vi taica lami
nării unor distincții spor
tive canotorilor care au 
repurtat
succes la cea de-a 
ediție a campionatelor 
mondiale și europene de 
caiac-canoe din Iugo
slavia. Au fost distinși 
cu titlul de maestru 
emerit al sportului : V. 
Niooaiâ, A. Vernescu, 
H. Ivanov, A, Conțolen-

co. A. Igorov, A. Iaco- 
vici, A. Sidorov, M. A 
nastuescu, N. Artlmov 
|i A. Ivăneseu Au pri
mit titlul de maestru al 
sportului : Șt Poeora, 
Hilde Lauer, A. Iehim, 
A. Zaharenco, V. Timo- 
fan, M. Husa ren co și 
Cornelia Sideri. Titlul 
de antrenor emerit a 
fost decernat lui N. Na- 
var.art și 
neanu.

• PE SCURT
• Duminică, în cadrul 

etapei a Il-a a campio
natului cat. A de fotbal, 
pc stadionul „23 August" 
din Capitală se vor des
fășura in program cu
plat jocurile: Progresul 
— Dinamo Pitești (ora 
14,45) și Rapid — U.T. 
Arad (ora 16,30)
• Continuînd seria vic

toriilor in campionatul 
mondial de șah pentru 
juniori, maestrul romîn 
Florin Gheorghiu l-a în
vins in runda a 6-a pe 
cehoslovacul Mihail Ja
nata, foitul lider și unul 
din principalii preten- 
denți la primul loc. Cu 
piesele albe, Gheorghiu 
a condus magistral ata
cul, obligîndu-l pe Ja
nata să recunoască

Gh. Giurcă-

(Agerpres)

mutarea 32-a.inoinâ la
De. remarcat că in pre
liminarii și în turneul fi
nal, șahistul nostru nu a 
pierdut nici o partidă 
din cele 11 disputate 
pînă în prezent.

Clasamentul după 5 
runde : 1. Gheorghiu
(R.P.R.) 5 puncte; 2. Ja
nata (R.S. Cehoslovacă) 
4,5 punere; 3. Zaharov 
(U.R.S.S.) 3,5 puncte; 4. 
Adamski (R. P. Polonă) 
3 puncte.

• Peste cîteva zile va 
sosi în țara noastră echi
pa de fotbal a Sudanu
lui. In primul joc oaspe
ții vor întilni joi 5 sep
tembrie în Capitală e- 
chipa Petrolul Ploiești.

După cum s-a mai anunțat, 
în zilele de 15—28 august a.c. 
țara noastră a găzduit o Reu
niune Internațională a Studen
ților în Arhitectură, organizată 
de Uniunea Asociațiilor Stu
denților din R.P.R. pe tama : 
„Construcțiile de locuințe ți a- 
șeză minte soci al-cui turale,
preocupare de seamă a viitori
lor arhitecți", la care au parti
cipat 45 studenți ți tineri ab
solvenți ai institutelor de arhi
tectură din 25 țări : Belgia, 
R. P. Bulgaria. R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, Franța, Gam
bia, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Grecia, Haiti, Irak, Ior
dania, R.S.F. Iugoslavia. Liban, 
Republica Malgașă, Malta, Ni
geria, R. P. Polonă, Portugalia, 
R. P. Romînă, Togo, R. P. Un
gară, U.R.S.S. De asemenea, la 
întllnire a participat Suhand- 
hu Chauduri, vicepreședintele 
U.I.S.

Participanții la reuniune au 
făcut o călătorie de studii prin 
țară cu care prilej au luat cu
noștință de realizările în do
meniul arhitecturii în R.P.R., 
au ascultat expunerile : prof, 
arhitect Octav Doicescu, lau
reat al Premiului de Stat, des
pre : „Realizările și perspecti
vele arhitecturii în R.P.R." ; a 
prof. arh. Ascanio Damian, 
rectorul Institutului de Arhi
tectură „Ion Mincu“ despre ; 
„Invățămîntul de arhitectură 
din R. P. Romînă" ; a arhitec

tului șef al Institutului Pro- 
iect-București, Traian Stănes
eu, despre : „Planul de siste
matizare al orașului Bucu
rești", au vizionat materialele 
trimise pentru expoziția pro
iectelor de diplomă ale absol
venților institutelor de arhitec
tură din regiunea Balcanilor și 
a Mării Adriatice și expoziția 
proiectelor de diplomă ale ab
solvenților Institutului de ar
hitectură din București, după 
care a urmat expunerea făcu
tă de Mircea Lupu, secretarul 
Consiliului Asociației Studen
ților de la Institutul de arhi
tectură despre : „Construcțiile 
de locuințe si așezămintele so- 
cial-culturale oglindite în lu
crările de diplomă ale absol
venților institutului".

Cu prilejul călătoriei de stu
dii, al diferitelor expuneri și 
vizitării expozițiilor, partipl- 
panții au avut un util și mul
tilateral schimb de păreri des
fășurat într-un spirit priete
nesc asupra problemelor dez
voltării arhitecturii și învăță- 
mîntului de arhitectură.

Această reuniune internațio
nală «e încadrează pe linia ac
țiunilor inițiate de U.A.S.R. 
pentru întărirea unității și 
cooperării organizațiilor stu
dențești de pretutindeni, fără 
deosebire de convingeri poli
tice, filozofice și religioase, în 
lupta pentru cauza nobilă a 
păcii și prieteniei între po
poare.

Oaspeți străini 
despre țara noastră

Antoine Tabel
membru in Prezidiul 

Consiliului Mondial al Păcii

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

Tabet, 
Consi-

în- 
prin 

între

Vedere spre barajul Hi
drocentralei de la Bicaz

ILIE PURCARU
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rulează la cme- 
Infrățirea Intre 
Bucureștii Noi), 
(calea Văcărești

Grigo- 
(bd. 6 
(piața 
Liber-

— cinemascop : 
cinematograful Hie 

(șoc. Colentina 
yi pălăvrăieH : ru-

La Fayette — film pentru 
ecran panoramic : Patria (bd. 
Magheru 12—14). Generalul: 
rulează la cinematografele Re
publica (bd. Magheru 2), I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16), 1 Mai 
(bd. 1 Mai 322). Gh. Doja (cal. 
Grivlței 80), Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare — colț 
cu str. Lizeanu), Stadionul Di
namo (șos. Ștefan cel Mare). 
Veniți rniine : rulează la cine
matografele Magheru (bd. Ma
gheru 29), Tineretului (cal. 
Victoriei 48). O fi asta dragos
tea ? : rulează la cinematogra
fele V. Alecs andri (str. “ 
rescu 24), Elena Pave) 
Martie 14), G. Coșbuc 
G. Coșbuc 1), Arenele 
tătii (str. 11 Iunie). Povestea

unei veri : București (bd. 
Martie 6), 8 Martie (str. Bu- 
zești 9—11), Grădina cinema
tografului 13 Septembrie Otr. 
Doamnei 9). Elena din Troia
— cinemascop : rulează la ci
nematografele Victoria (bd. 6 
Martie 7). Miorița (cal. Moși
lor 127). Luna de miere fără 
bărbat : Central (bd. 6 Martie 
2), Grivița (calea Grivlței — 
podul Basarab), Arta (calea 
Călărași 153). Doi din alte 
lumi : Lumina (bd. 6 Martie 
12), Moșilor (calea Moșilor 
221). Program special pentru 
copii : — dimineața la cinema
tograful 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). O perlă de mamă
— după-amiază la cinemato
graful 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Program de filme 
documentare : Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Tu ești mi
nunată : rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—7), Alex. Popov 
(calea G'riviței 137). Cel mai 
mare spectacol : Giulești (ca
lea Giulești 56). V. Roaită (bd. 
1 Mai 57), T. Vladimirescu

(calea Dudeștî 97), Popular 
(str. Mâtăsari 31), Volga (șoc. 
Ilie Pintilie 61), Stadionul 
Giulești (șos. Giulești). Oameni 
de afaceri : 
matografele 
popoare (bd. 
Alex. Sahia
Zl). Libertății (str. 11 Iunie 73). 
Regina stației de benzină : 
Cultura] (piața Ilie Pintilie 2). 
Gangsteri fi filantropi : rulea
ză La cinematografele C-tin 
David (yoa. Cringași 42). Fla
căra (calea Dudești 22). Forță 
reață pe Rin — cinemascop : 
Unirea (bd. 1 Mai 143). Estra
dă. estradă : Munca (șos. Mi
hai Bravu 221). Dintele de 
aur : 23 August (bd- Dimitrov 
118), Luceafărul (calea Raho- 
vei 118). Patinoarul 23 August. 
Numai statuile tac : 16 Fe
bruarie (bd. 30 Decembrie 89). 
Moby Dick : rulează la cine
matografele M. Esminetcu (str. 
M. Eminescu 127), Floreasca 
(str. I. S. Bach 2). CMitaaal 
Fraca&ie 
lează La 
Pintilie
Dragoste . . _
lează la cinematograful G Ba
co via (șos. Giurgiului 3). Cum
pără-ți un taalou : rulează la 
cinematograful Olga Bancic 
(calea 13 Septembrie 190 Doc
tor In filoiafie : Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30). Adora
bile si mincinoase : 30 Decem
brie (calea Ferentari M Nona 
prietenă ■ LafU : rulează la ci
nematograful Aurel Vlaku 
(șos. Cotroceni Miutercle
Parisului — cinemascop : B. 
Delavrancea (bd. Libertății 
70—72). LIII : Grădina Progre
sul (str Ion Vldu 5).

La invitația Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
au fost oaspeți ai țării noastre 
arhitectul Antoine — 
membru în Prezidiul 
liului Mondial al Păcii, preșe
dintele mișcării pentru pace 
din Liban, laureat al Premiu
lui Internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între po
poare" și soția sa, Marie Ta
bet, secretară a Ligii dreptu
rilor femeilor libaneze. înain
te de plecare, oaspeții libanezi 
au avut o convorbire cu re
prezentanți ai presei și radio- 
televiziunii rom ine.

După ce a subliniat impor
tanța luptei pentru dezarmare 
In menținerea păcii în întrea
ga lume, Antoine Tabet a a- 
firmat: „Semnele unei destin
deri internaționale au și 
ceput să se întrevadă 
concretizarea acordului 
cele trei mari puteri, semnat 
de majoritatea țărilor de pe 
glob“.

Referindu-se la contribuția 
Romîniei la lupta pentru pace,

Antoine Tabet a spus: „în în- 
tîlnirile noastre internaționale, 
delegații romîni sprijină con
secvent eforturile tuturor po
poarelor pentru pace și dezar
mare generală, spre colaborare 
în diferite domenii de activi
tate. M-a impresionat plăcut 
faptul că în fața hotelului At- 
henee Palace din București am 
văzut multe mașini care ve
neau din diferite țări de pe 
glob. Prin aceste vizite, oame
nii de diferite opinii, din di
verse țări, au prilejul să se 
cunoască, să discute, să se o- 
dihnească împreună și în fe
lul acesta să făurească traini
ce legături de prietenie re
ciprocă".

Arhitectul Antoine Tabet a 
vorbit apoi despre construcții
le din țara noastră, menționînd 
că acestea cunosc o amploare 
deosebită. „Din anul 1957, cînd 
am venit pentru prima oară 
în Romînia, și pînă acum am 
constatat că au apărut noi 
clădiri și cartiere întregi nu 
numai In Capitală, ci și în di
ferite orașe cum ar fi Brașo
vul, pe care l-am vizitat re
cent. Ca arhitect socotesc că 
realizările în acest domeniu și 
în mod deosebit cele de pe li
toralul romînesc sînt la nive
lul exigențelor arhitecturii 
contemporane".

E. H. Rinke
de la Universitatea din 

Minnesota

TELEVIZIUNE
19.00 : Jurnalul televiziunii ; 

19.15 : Emisiune pentru copii : 
„O șezătoare cu tilc ; 19.35 :
Documentarul „Necunoscutul 
din fundul apelor" ; 19.55 : Fil
mul „Fiica Gangelui" : 21.10 :
Turiștii ; 2L25 : Recital de ope
retă... cu Vali Niculescu-Bu- 
garin. Valeria Radulescu. Ion 
Stoian. în încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic-

M A Ț I E

Casa visătorilor
moașă «f cc.“- cere c'-â vorbește,
nu știe ce aă iacă cu minute

La Si
Cilori sîr.t -me:1 Vic'aria *ec::ei 
realizat pe semcairul 1 j; ileaguî 
pe ramară în întrecerea sociahstâ 
deci, in bună mdiurd j; tmeruor. 
aceste viz‘or:i nu-ți mai par foarte 
speciairșît de 19—20 de ani. Un etaj oiai mis. 
Mjclea. secretarul comitetului U.T.M. la sec’.ia 
motoare Diesel. Îmbrăcat in ținută de adrbd 
toa/e, împreună cu aiți cîțiva prieteni, se pre
gătesc să meargă la un spectacol, ia Casa 
Munciioreasca

';a motoare 70 m tută din mun-
— planul 
de fruntașă
— revine. 
Cunos**.«d

tineri acești

• Grupul de conducători ai 
unor organizații de tineret din 
Africa își continuă vizita de 
studii în țara noastră. In zi
lele de 27 și 28 august, solii ti
neretului african au fost oas
peții regiunii Bacău. Ei au vi
zitat barajul lacului de acu
mulare si hidrocentrala „V. I. 
Lenin" de la Eicaz, Uzina de 
fire și fibre sintetice de la Să-

vinești și Combinatul chimic 
de la Borzești, cu care prilej 
au apreciat condițiile de viață 
și de muncă ale tineretului din 
aceste mari Întreprinderi in
dustriale.

După șederea în regiunea 
Bacău, care s-a încheiat cu o 
vizită prin orașul Bacău, grupul 
de tineri africani a plecat in 
regiunea Galați.

TOS BĂTRINCA abia a ieșit din schimb.
I Acum o jumătate de oră. pe platforma 

cuptorului 5. in reparație, Ion Bătrinca 
luna, cu vocea lui de bas, foarte vesel : „Plec 
la mare. în concediu. Astă seară vă spun la 
revedere mădi — ați auzit l Dar sd nu cum
va id nu terminați reparația cuptorului 5 pînă 
duminică, cum ne am angajatDacă aflu, topi- 
torul 11 Ion Bălrinca de ia cel mai mare cup
tor al Reșiței n-o să vă trimită nici o vedere 
de salut — auziți 1“

Prim iopitorul Dumitru Barton de la cuptorul 
5. cuptor fruntaș ia Reșița, rlde. Toți lac haz, 
— zidari, șamotori, oțelari, acolo, pe platforma 
mare a oțelăriei, scînieind. Așa-1 știu toți pe 
Bălrinca . tund, e vesel, visează la tempera
turi de Siemens Martin, gindește și hotărăște 
zdravăn, așa cum ii este și statura. Numai 
cînd vorbește de un vis al lui, ochii negrii se 
aprind, dar vocea nu mai tună :

— Am să mă duc să lucrez la combinatul 
de la Galați. Mă gindesc să dau o fugă acum 
in concediu, să i văd începutul...

După clteva minute îl auzi din nou trecind

pe platforma oțelăriei luîndu-și rămas bun. $i 
după un alt tfmp, Ion Bătrinca intră pe ușa 
Cămnului 23 August, legănîndu-și servieta — 
aceeași, de seralist, de acum clasa a lX-a — 
și după alte clteva minute începe să-și rân
duiască lucrurile in valiză.

Ați observat f Lucrurile de obicei poartă 
amprenta oamenilor cărora le aparțin, li ca
racterizează. Lucrurile lui Bălrinca, firesc, tră
dează voința omului, temperamentul lui înfo
cat ți. bineînțeles, vlrsla. Mi-1 închipui cu cra
vată ți c4ma;3 albă, Infigindu-și pașii ăștia 
toarte puternici, pe faleză, la Eforie. Și-mi 
spun — da, ăsta e oțelarui Bălrinca, imposibil 
să-1 confunzi cu altul!

In geamantan, așezată alături de cămăși și 
de costumul de baie, o carte : „Biblia hazlie". 
Biblioteca lui personaid i Cît timp își mai 
aranjează bagajul, s-o cercetăm : „Biblia pen
tru credincioși și necredincioși", „Cum se nasc, 
trăiesc și mor, zeii și zeițele", „Grecia antică"-..

— Sînt ateu — spune Bălrinca. Oțelul nos
tru nu se împacă cu nici un dumnezeu 1 Din 
oțel omul creează mașini și trepte spre cuceri
rea spațiului!

Așadar, Ion Bătrinca, de 19 ani, candidat de 
partid, topi tor 11, viitor prim topi tor la combi
natul de la Galali, pleacă la mare !

Evenimentul 11 știu toți cei de la Căminul 
23 August — Reșița. Iar rniine, înainte de a 
pleca la gară, multe uși din cămin se vor în
chide și deschide val-virtej: Ion Bătrinca Își 
ia rămas bun de la băieți.

Ieși din căminul tinerilor muncitori reșițeni. 
E slmbătă seara. In orașul nou, din zeci 
blocuri irump flori, muzică, 
unora slnt parcă ale tuturor, cum 
sînt vicloriile din lumea oțelului...

Întinzi mina spre ferestre și dai 
știi că slnt visele acestui oraș nou 
ieșle viratele, la temperatura oțelului.

U.iiforme
școlare - 
frumoase

de
vești, bucuriile 

ale tuturor

de aripi si 
care-șl tră-

pînă acum nici cel mai mic re
proș din partea controlului de 
calitate. Multe din deficiențele 
uniformelor școlare se dato- 
resc, după cum am văzut, ne- 
respectării tehnologiei de fa
bricație.

Era firesc ca organizația 
U.T.M. să acționeze cu hotărî- 
re în mobilizarea tinerilor la 
realizarea unor produse din 
ce în ce mai bune. Recent 
într-o adunare generală U.T.M. 
s-a analizat contribuția tine
rilor la îmbunătățirea calită
ții uniformelor. Cum a decurs 
această analiză ? Referatul 
prezentat a citat cîțiva tineri 
care dau produse de cea mai 
bună calitate și alții care lu
crează neatent. Mai folositor 
ar fi fost dacă tinerilor, li s-ar 
fi arătat cauzele care fac ca 
unele confecții să nu fie de 
bună calitate și să stabilească 
măsuri care să ducă la îmbu
nătățirea calității confecții
lor. în felul acesta adunarea 
generală ar fi avut un caracter 
concret dezbătînd probleme de

o deosebită importanță pen
tru întregul colectiv.

Comitetul U.T.M. a orientat 
posturile utemiste de control 
să organizeze raiduri privind 
calitatea pe fazele procesului 
de producție. Este o măsură 
bună. Ar fi fost însă și mai 
util daca concluziile acestor 
raiduri ar fi fast aduse la cu
noștința conducerii secției, 
pentru a se putea lua măsuri 
concrete de înlăturare a lip
surilor semnalate. în * *
activitatea posturilor 
de control ar fi fost concretă, 
ajutind tinerii să-și " ' 
tățească munca.

★
în legătură cu calitatea uni

formelor școlare se mai ridică 
o problemă. Consultarea unor 
reprezentanți ai magazinelor 
de desfacere și a unor cadre 
didactice din Craiova ne-au 
dat posibilitatea să facem alte 
observații. De la conceperea 
modelului (1956) și pînă acum 
uniformelor școlare nu li s-au 
adus nici o îmbunătățire în 
sistemul de confecționare. Ac
tualele modele sînt pe zi ce 
trece tot mai mult depășite de 
actuala linie a modei, de exi
gența și gustul micilor cum
părători-

Sînt desAgur observații care 
se adresează colectivului în
treprinderii. Elevii așteaptă ca 
în vitrinele magazinelor să 
găsească uniforme școlare cît 
mai trainice și cît mai fru
moase.

acest fel 
utemiste

îmbuna-

Miercuri a părăsit țara prof. 
E. H. Rinke de la Universita
tea din Minnesota S.U.A., șeful 
operativ al Departam.e;i<,u.ui 
agriculturii și geneticii al sta
tului Minnesota, care, la invi
tația Consiliului Superior al 
Agriculturii, a făcut o vizită 
în țara noastră.

înainte de a părăsi țara, oas
petele american, care este unul 
din creatorii mai multor hi
brizi de porumb, a declarat 
printre altele unor redactori ai 
Agenției romine de presă „A- 
gerpres" și ai Radiotelevizi li
nii :

Impresiile mele despre con
tactele cu specialiștii romîni 
smt excelente. Sînt foarte im
presionat. de activitatea ce se 
desfășoară în stațiunile experi
mentale. în special în cele de 
la Fundulea, Turda și din Do- 
brogea. pe care le-am vizitat. 
Toți specialiștii sînt foarte in
teresați în munca lor și duc o 
activitate intensă de cercetare 
legata de producție.

Porumbul hibrid pe care 
l-am văzut in stațiunile expe
rimentale vizitate și în gospo
dăriile agricole de stat este in 
mare parte excelent. Introdu
cerea porumbului dublu hibrid, 
în Romînia s-a făcut intr-un 
ritm foarte rapid Față de alte 
țări europene, g 
vizitat, Romînia dețint, un 
avans în privința folosirii hi
brizilor. Producția semințciol 
s a dezvoltat extrem de repede. 
In 4 ani în țara dv. s-a ajuns 
de la o producție de hibrizi 
egală cu zero, la u produc
ție care va fi probabil sufn 
cientă pentru a cultiva supra* 
fața de porumb necesară.



Noi state au semnat Agravarea situației
din Vietnamul de sudTratatul de la Moscova

la Copenhaga

N. S. Hrușciov
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Convorbirile dintre
și I. B. Tito

Noi blocuri de locuințe lo 

Moscova pe Șoseaua Rub- 

levsk

•WASHINGTON 28 (Ager
pres). —

La 27 august, Tratatul cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic 
și aub apă a fost semnat la 
Washington de încă trei țări: 
Maroc, Dahomey și Camerun.

ATENA 28 (Agerpres). —
La Atena a avut loc un ma

re miting al reprezentanților 
opiniei publice din capitala 
Greciei în sprijinul Tratatului 
de la Moscova cu privire la 
interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară.

Luînd cuvîntul la acest mi
ting, Kirkos, fost ministru, a 
subliniat că popoarele lumii 
salută semnarea tratatului ca
re insuflă noi forțe mișcării

Demonstrație

COPENHAGA. — Asociația 
,fMișcarea împotriva armei ato
mice" din Danemarca a organi
zat la 27 august o demonstrație 
în fața sediului ambasadei 
franceze din Copenhaga, unde 
primul ministru francez Pom
pidou a oierii o recepție cu pri
lejul vizitei sale oficiale in Da
nemarca. Demonstranții cereau 
Ca Franța să semneze Tratatul 
de fa Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în cosmos, în at
mosferă și sub apă.

Conducerea Asociației „Miș
carea Împotriva armei atomice" 
din Danemarca a adresat primu
lui ministru francez un mesaj 
în care a cerut ca Franța să 
[enunțe la experimentarea 
pacific a armelor nucleare.

BRIONI 28 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS la 28 și 27 august 1963 au 
avut loc convorbiri între N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
și losip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, secretar genera! 
al U.C.I.

In cursul convorbirilor au 
fost discutate multilateral si
tuația internațională, activita
tea celor două țâri în dome
niul menținerii și consolidări: 
păcii în întreaga lume și po
sibilitățile unor noi pași în a- 
cest domeniu, problemele ac
tuale ale promovării politicii 
coexistenței pașnice între sta
tele cu sisteme sociale diferite, 
continuarea eforturilor în do
meniul dezarmării generale și 
totale, colaborării sovieto-iu- 
goslave în domeniul acordării 
de ajutor țărilor insuficient 
dezvoltate, lichidarea deplină 
a colonialismului și alte pro
bleme referitoare la reglemen
tarea situației internaționale și 
întărirea colaborării construc
tive între popoare.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme
le actuale ale mișcării munci

LA WASHINGTON:

„Marșul pentru 
drepturile civile"

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Miercuri 28 august a 
avut loc la Washington impre
sionantul „Marș pentru drep
turile civile" organizat de 
populația de culoare din Sta
tele Unite în sprijinul recu
noașterii drepturilor ei cetățe
nești. „In cîteva ceasuri, în 
dimineața plină de soare a zi
lei de miercuri — relatează 
corespondentul agenției Fran
ce Presse — mii de manife- 
Stanți s-au strîns la principa
lul centru de întîlnire hotărîți 
să-și aducă prin prezența lor 
masivă contribuția la cea mai 
mare manifestație pe care au 
cunoscut-o Statele Unite de la 
proclamarea emancipării". 
Parcurgînd străzile capitalei 
Statelor Unite, pe jos. în au
tobuze, în automobile partici
panta de culoare cărora, li 
s-au alăturat nenumărați sim- 
patizanți albi, s-au îndreptat 
către monumentul naționcJ, — 
obeliscul de marmură albă 
înalt de aproape 200 metri în
chinat memoriei lui George 
Washington, situat în apropie
rea Casei Albe. Aici fusese 
fixat punctul de adunare, 
spre care s-au îndreptat în 
tot cursul dimineții nu
meroși reprezentanți ai 
populației de culoare din di
ferite regiuni ale S.U.A. sosiți 
noaptea și în primele ore ale 
zilei de miercuri. Pe traseul din
tre obelisc și monumentul lui 
Lincoln au fost masate pentru 
asigurarea ordinei detașamente 
speciale de poliție $i unități 
militare.

Spre prînz uriașa masă de 
oameni s-a pus în mișcare pe 
cela doua bulevarde paralele

UE PESTE HOTARE

torești internaționale și în le
gătură cu întărirea unității 
forțelor socialiste și a celorlal
te forțe progresiste în lupta 
pentru pace, democrație și so
cialism.

O atenție deosebită s-a acor
dat dezvoltării multilaterale a 
relațiilor sovieio-iugatlave.
In cursul conwJiLîxDcr Astre 

prețedintrie de Mi
niștri al U RSK k 
teie RSF.I s-a văd:t ♦_ de 
data aceasta infcAvm expu
nă și acordul în ceea ce pri
vește principalele probirme ate 
situației m ierna ;iona> ja ale 
relațiilor reciproce dintre ceje 
două țări.

Din partea sovietică la con
vorbiri au partscpaî L V. Ar- 
dropov. secretar al CC al 
P C.U5- N' G. E^oricw. smei- 
bni al C.C. ai P.C-l'S, pno 
secretar al Ccmztetu:.. crkpe- 
nesc Moscova al P.C-U.S. £ 
alții

Din partea iu^auară La eoo- 
vorbiri au păru apa: Ecvard 
Kardelj, secretar al UXLL, 
președintele Sraptfine Fede
rative a R-SKL, Atefaandar 
Rankoviri, «ecetar al UCL. 
vicepreședintele RSJF.L. și alte 
persoane oficiale.

tndreptindu-se gpfe MA-xn- 
tul bă Lincoln, ne «MÎkl rix- 
lui Potomac. L+ îaeepax, pc-ri- 
ri* aprecierilor poujaei, xist- 
rul demonstranților a fost de 
100 000 cresând ejjoi dapd re
latările corespondeotnlni c- 
oentiei U-Pj. la sprozime';- 
150 000 de persoane, ^aepn « 
simpatizanti albi, pernonel^c.'. 
din lumea de afaceri, re
prezentanți ai cultelor, ofi
cialități sindicale, raprarw- 
țuitori din lagărele de concen
trare naziste fi cetățeaj obiș- 
nuifi precum și 150 de membri 
ai Congresului S.UA „Mul- 
timea — relata corespon
dentul agenției Associated 
Press, s-a deplasat încet, 
cu solemnitate, în sunetul 
„marșului pentru libertate” și 
al cintecelor populare ale ne
grilor. odată cu o aderăraîâ 
pădure de pancarte și lozinci, 
de-a lungul bulevardului Con
stituției. Pe pancarte te citeau 
inscripții ca născut
liberi, trebuie să trăim libert', 
„Segregația destramă unitatea 
Statelor Unite". Marșul a luat 
sfîrșit în fața monumentului 
lui Lincoln unde era instalata 
tribuna în care au luat loc 
conducătorii demonstrației.

ir
De la tribună au luat cuvân

tul conducătorii diferitelor or
ganizații ale populației de cu
loare și reprezentanți ai parti- 
cipanților la „marșul pentru 
drepturile civile". „Tema tutu
ror cuvântărilor pronunțat® 
timp de peste două ore de nu
meroși oratori a fost — subli
nia corespondentul agenției 
France Presse — „Vrem liber
tate. vrem libertatea acum 
fără întîr2iere~.

Somai pirilinotii 
B. EL U Titfil 

ir li fraifcta it V ■ i

„Vina" scriitorului 
sud-african 

Alei La 6uma
• LONDtA. —

M IsfwMlrfl JW-A 
Faevts*. t Msts • BocAOf* i

■ Asș* Ctt caaâ. wnihrUd sad- 
dnns AJm la Gaa-u te tea

Iu ata • UE A.

. In luna august în Italia

aceea, ia

I
I 
I 
I
I

pe King 
din londra. 

Ir-.cepui pe la a- 
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Caracatița cauciucului |
recent Malaya, descrierea ac
tivității monopolului britanic 
Dunlop, supranumit „caracatița 
cauciucului

ț j alaya... Pentru prima oară 
locuitorii de aici i-au vă- 

1 A zul pe colonialiștii en
glezi îmbrăcați în pantaloni 
vcurfi și căști de plută pe la 
siirșitul secolului al XVIIl-lea. 

Afaceriștii englezi au acțio
nat cu multa șiretenie, îmi po
vestește un comerciant din 
Kuala-Lumpur. Se spune că în 
1785, căpitanul englez Leyt a 
izbutit să cîștige încrederea 
unuia din sultanii locali în așa 
măsură incit acesta i-a dat de 
solie pe una din fiicele sale și 
in loc de zestre i-a dăruit insu
la Penang. Căpitanul Leyt era 
un tinăr deștept. El a dăruit 
insula regelui său cu prilejul 
nașterii prințului de Walles. 
Iar mai tirziu englezii au văzut 
că țara noastră este bogată în 
diverse reset se naturale și au 
Început să le acapareze. Atunci 
cînd John Boyd Dunlop și-a tri
mis solii pentru a dobîndi pa- 
mint pentru plantații de cau
ciuc, Malaya se găsea în mîi- 
nile Angliei.

„Frigurile cauciucului" s-au

iMior importante medicamente

de scplâsiaahi] american
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Securitate , prin 
care, <kipd eu* se știe, era con
damnată politica de represiune

dezlănțuit în Malaya ia începu
tul secolului nostru. Acum ar
borii de cauciuc ocupă un mi
lion și jumătate de hectare și 
de felul cum merg afacerile la 
plantații depinde viața a două 
milioane de oameni, adică tot 
atîți cîți trăiesc în Noua Zee- 
landă. Plantațiile engleze cu ar
bori de cauciuc brazilieni, se 
întind pe o mare parte a pă- 
mîntului malayez. Se spune că 
primii arbori Heveya au ajuns 
în Malaya din Ceylon. Ei au 
lost aduși de guvernatorul bri
tanic, Sir Hugh Low, în ulti
mul deceniu ai secolului trecut, 
Heveya s-a adaptat bine clima
tului malayez, a crescut repede 
și după șapte ani muncitorii 
primelor plantații au început 
să siringă sucul. Iar din City-ui 
londonez soseau neîncetat noi 
și noi ordine de a se lărgi plan
tațiile. Țăranii erau alungați de 
pe păminiurile lor. Acționarii 
lui Dunlop numeau Malaya „ar
senalul de bani al companiei".

Țăranii malayezi mureau cu 
miile ia muncile grele pentru 
curățirea junglei, casă facă loc 
plantațiilor, i
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In prezent. 15 preparate medi
cinale. etnolul noi, cu efect pre
lungit sint Încercate cu succes în 
12 laititiue de medicină din Le
ningrad. Moecora fi Kiev.

Se poale afirma cu certitudine 
efl In decurs de 1—1J5 ani medi
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salazarist
aplicată de Portugalia în teri
toriile sale alricane. Mai ales, 
subliniară revista, guvernul, 
portughez este îngrijorat de 
z^txd eă țot mai molie țări a- 
rr.case MMdtt ruperea 
piranlor dipAomatiee cu Lna- 
baoa, precum și de faptul că 
unele țări ocrftientale ce furni
zează arme Portugaliei, au a- 
nunțat că vor suspenda livră
rile de material militar.

La Lisabona se manifestă te
meri că suspendarea comerțului 
cu arme s-ar putea extinde 
transformîndu-se într-un ade
vărat boicot economic al Por
tugaliei — a$a cum de altfel au 
și cerut reprezentanții țărilor 
africane în sesiunea Consiliului 
de Securitate. Portugalia este o 
țară săracă, atrăgea atenția 
„Newsweek", care menționea
ză chiar că. potrivit datelor ofi
ciale, „ea este cea mai săracă 
țară din Europa occidentală” și 
are nevoie de extinderea rela
țiilor sale comerciale, mai ales 
că în vremea din urmă nu se 
mai poate bizui pe coloniile 
sale. Din punct de vedere al 
rentabilității economice, colo
niile așa-numitulul „Imperiu 
portughez" au încetat să mai 
fie o afacere bună: „'Avanta
jele pe care pe vremuri Portu
galia le obținea din colonii, 
scrie revista, sînt acum anula
te de cheltuielile tot mai im
portante necesitate de opera
țiile militare și de menținerea 
trupelor în aceste colonii pen
tru a lupta împotriva africani
lor. Cele mai recente aprecieri 
arată că Portugalia are în mo
mentul de față în 'Angola 
45 000 de militari, în Mozambic 
aproximativ 25 000, iar în Gu- 
yneea Portugheză — 4 000".

mondial in Malaya s-a ivit 
concurent periculos pentru
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ceritorii englezi: monopolurile | 
de cauciuc americane. Acestea 
au izbutit să acapareze planta-1 
ții de cauciuc în principatele | 
Pahang, Negri-Sembilan și în 
alte regiuni ale țării, 
ce, la adunarea ( 
Dunlop din Londra se auzeau 
glasuri alarmate cerînd să se 
ia măsuri pentru a nu permite 
lărgirea posesiunilor în Malaya 
ale monopoliștilor din S.U.A.

Caracatița cauciucului pe 
nume Dunlop este deocamdată 
puternică- în îmbrățișările ei se, 
găsesc milioane de oameni pe | 
diverse continente. Dar con
ducătorii firmei de pe Strada I 
King Road din Londra au destu-1 
le prilejuri să constate că tim
purile se schimbă. Succesele 
luptei de eliberare națională din | 
cele mai multe țări au arătat că 
monopoliștii nu sînt cîtușî de I 
puțin atotputernici. Aurul alb | 
ai Malayei, — cauciucul, aurul 
negru al Venezueiei — petrolul I 
— aurul verde ai Guatemalei — | 
fructele — ca și bogății
din țările amintite și din alte | 
țări, vor aparține in viilor — | 
fără Îndoială — doar unui sin
gur stăpîn — poporul. ']
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Schimbul instrumentelor 
de ratificare

a acordurilor comerciale 
între R.P.R. și R.A.U.

CAIRO. — La 27 august Ia 
Cairo a avut loc schimbul in
strumentelor de ratificare a 
acordurilor comerciale și de 
plăti semnate la București în 
octombrie 1962 între R. P. Ro- 
mînă și R.A.U. Schimbul a fost 
efectuat de ambasadorul R. P. 
Romine la Cairo, Mircea Nico- 
laescu și Medhat el Far, direc
tor general al schimburilor co
merciale cu străinătatea din 
Ministerul Economiei al R.A.U.

La solemnitatea schimbului 
instrumentelor de ratificare 
au participat funcționari supe
riori din Ministerul Economiei 
și Ministerul afacerilor Străi
ne ale R.A.U., precum și mem
bri ai Ambasadei R. P. Romî- 
ne la Cairo.

COPENHAGA. — Cu prilejul 
celei de-a 19-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist, în seara zilei de 26 au
gust a avut loc, în sala de fes
tivități a Muzeului national din 
Copenhaga, adunarea festivă a 
asociației de prietenie danezo- 
romînă. In cuvîntul de deschi
dere prof. Gunar Heerup, 
președintele asociației) a vor
bit despre importanța zilei de 
23 August și despre principa
lele realizări obținute de po
porul romîn după eliberarea 
țării. In cadrul adunării prof. 
Niels Lergard, decanul facultă
ții de pictură din Copenhaga, a 
vorbit despre călătoria sa în 
R. P. Romînă făcută în martie 
1963.

BERNA — In cadrul progra
mului „Concerte contempo
rane”. postul de radio elvețian 
..Softens” a la 26 au
gust Coacertul pentru violoncel 
si orchestră al lui Anatol Vieru 
distins cu premiul I la con
cursul „regina Maria-Jose" pe 
anul 1963. Concertul a fost pre
zentat de orchestra „Suisse Ro_ 
mande”,

KAMPALA—Agenția „Gha
na News“ anunță că 21 de state 
africane independente au ac
ceptat invitația de a participa 
la prima conferință a Comisiei 
naționale africane pentru 
U.N.E.S.C.O. care se va deschi
de la 9 septembrie în capitala 
U gandei-Kampala.

La lucrările conferinței care 
vor dura 6 zile vor participa și 
observatori din alte regiuni ale 
lumii.

Un raport semnificativ

WASHINGTON. — Ministerul 
Comerțului al S.U.A. a dat publi
cității un raport în cara se arată 
că în anul 1962 transporturile co
merciale cu nave sub pavilion 
american au scăzut cu 70 la sută 
fata de anul 1952.

In raport se subliniază că în 
timp ce în ultimii 10 ani capacita
tea flotei comerciale mondiale a 
crescut cu aproape 50 000 000 de 
tone, flota comercială sub pavilio
nul S.U.A. a rămas Ia același ni
vel. Raportul atrage atenția asu
pra faptului că numeroși armatori 
din S.U.A. prefera să-și plaseze 
navele sub pavilioanele Republicii 
Panama, Honduras și Liberia. 
Aceasta, relevă raportul, are drept 
consecință pentru S.U.A. pierderea 
în continuare a unei părți a devi
zelor și rezervelor lor de aur.

MOSCOVA. — La 27 august Ia 
Dubna și-a încheiat lucrările 
Conferința internațională pentru 
acceleratoarele de mari energii. 
Participanții la conferință au 
consacrat ultima zi a lucrărilor 
unor procedee principial noi de 
accelerare ți acceleratoarelor cu 
curenți tari. Au fost prezentate 
comunicări privind proiecte în
drăznețe și originale de noi acce
leratoare care pot avea un rol re
voluționar în dezvoltarea științei.

Mesajul guvernului 
yemenit adresat 

secretarului general 
al O.N.U.

• SANAA. — Guvernul Yeme
nului a adresai secretarului gene
ral al O.N.U. un mesaj în care îi 
atrage atenția asupra actelor agre
sive ale 'Angliei înipolriva terito
riului yemenit. In același timp, 
guvernul Yemenului a cerul con
vocarea urgentă a Consiliului Li
gii Arabe pentru a examina agre
siunea engleză împotriva orașului 
de frontieră Harib.

In mesajul adresat secretarului 
general al O.N.U. se amintește că 
trupe britanice au atacat împre
jurimile orașului Harib și au orga
nizat acțiuni agresive împotriva 
teritoriului yemenit.

MOSCOVA. — Prof. Leland 
John Hayworth, directorul 
Fondului științific național 
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din S.U.A., participant la Con
ferința internațională pentru 
acceleratoarele de mari ener
gii. care și-a încheiat lucrările 
la 27 august la Dubna, a de
clarat că conferința a fost 
„foarte bine organizată" și „lu
crările ei s-au desfășurat cu 
succes".

Savantul american a subli
niat că „colaborarea dintre 
oamenii de știință sovietici și 
cei americani este în plină 
dezvoltare".

Prof. Hayworth a declarat 
că „el aprobă și sprijină intru 
totul Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea ex
periențelor",

i
Convorbiri

irakiano-siriene

• DAMASC. — La 27 august au 
avut loc la Damasc convorbiri in
tra președintele Irakului, Aref, 
care se află Sntr-o vizită oficială 
în Siria, și președintele „Consiliu
lui național al comandamentului 
revoluției" din Siria, Hafez. La 
convorbiri, la care au participat și 
alțj reprezentanți ai celor două 
țări, au fost examinata o serie de 
probleme da interes comun, pre
cum ți situația din lumea arabă. 
Comandantul forțelor aeriene ale 
Irakului, generalul Hardan Takriti, 
a declarat la 27 august că condu
cătorii Siriei și Irakului au căzut 
da acord asupra constituirii unui 
comandament unit al forțelor lor 
armate. Takriti a relevat că „for
țele armate irakiene vor acționa 
cot la cot cu forțele siriene pe 
uscat și în aer împotriva oricărei 
agresiuni la adiesa Siriei și în ori
care conflict armat în care ar fi 
angajată Siria,".

GUAYAQUIL. — Junta mi
litară din Ecuador a efectuat 
o „reorganizare" a Universită
ții din Guayaquil potrivit re
centului decret privitor la in
tensificarea controlului asupra 
instituțiilor de învățamînt din 
țară — anunți agenția Prensa 
Latina.

Aceasta este a doua institu
ție de învățământ superior în 
activitatea căreia se amestecă 
junta militară. Anterior a fost, 
înlocuită complet conducerea 
universității din orașul Loja. 
Rectorul și profesorii acestei 
universități se află în prezent 
sub stare de arest.

încetarea din viață 
a scriitorului 

William DuBois

'ACCRA. — In seara zilei de 
27, august a încetat din viață, 
la Accra, în vîrstă de 95 de 
ani, eminentul savant și scrii
tor William DuBois, laureat al 
Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare'.

în ultimii trei ani, William 
DuBois a locuit în Ghana, 
unde a lucrat la elaborarea 
enciclopedii științifice monu
mentale „Africana".

BRUXELLES. — în Belgia an 
fost semnalate în ultima vreme 
acțiuni teroriste împotriva stu
denților congolezi care învață în 
instituțiile de învațămînt belgie
ne. Agenția Reuter relatează des
pre constituirea unei bande tero
riste aub denumirea „Grupul Da
mocles”, din care fac parte foști 
mercenari colonialiști în Congo. 
Nu de mult, teroriștii au aruncat 
două grenade intr-un bar din 
Bruxelles, rănind 27 de congolezi 
și 14 belgieni. In urma acestui 
act, studenții congolezi an dat 
publicității o declarație în care 
condamnă „ospitalitatea otrăvită” 
ce li se acordă în Belgia. Tero
riștii au anunțat Ia 26 august că 
au executat un student congo- 
lez de Ia Universitatea Louvain 
din Bruxelles, ca represalii îm
potriva declarației amintit®.

LONDRA'. — La Londra a 
apărut primul număr al revis
tei „Tokoloho" („Libertatea") 
— organ al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Basutolan — protectorat 
englez în sud-vestul Africii.

Toate materialele din acest 
număr al revistei sînt consa
crate luptei poporului din Ba
sutoland pentru d.obîndirea 
indeDendenței naționale.

Republica Sud-Africană : 
384 497 condamnări 

în 1962

JOHANNESBURG. — Numărul 
total al africanilor condamnați în 
1962 în R.S.A. în baza legislației 
rasiale se ridică la 384 497,

„Apărătorii legalității" din Re
publica Sud-Africană arată, printre 
altele, că anul trecut 37 960 de 
persoane au fost arestate pentru 
că nu au avut permise de circu
lație în timpul nopții, iar pentru 
căutarea de lucru fără permisiu
nea autorităților au fost arestate 

40 320 de persoane.
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