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recoltările
de toamnă

Au început recoltările de 
toamnă. în aproape toate 
regiunile se strînge recolta 
de floarea-soarelui, iar în 
cele din sudul și vestul țării 
sfecla de zahăr. în unele 
regiuni a început și culesul 
porumbului din solurile șl 
hibrizii timpurii. In întrea
ga țară continuă intens re
coltarea fasolei, a porum
bului pentru siloz și a trl- 
folienelor pentru sămînță.

Potrivit datelor Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr au fost recoltate pînă 
la sfîrșitul acestei săptăminl 
de pe aproape 10 la sută 
din suprafețele cultivate, 
iar fasolea în proporție de 
65 la sută. Au fost însilo- 
zate 3 800 000 tone nutrețuri.

Anul acesta, recoltările de 
toamnă au început mal de
vreme datorită timpului 
călduros din luna august și 
se vor desfășura într-o pe
rioadă mai scurtă 
alți ani. Unitățile 
socialiste au luat 
pentru executarea 
rii, transportului și depozi
tării la vreme și fără pier
deri și efectuarea în bune 
condiții agrotehnice a lu
crărilor de pregătire a te
renului și a insămlnțărilor 
de toamnă. Ele recoltează în 
primul rînd culturile de pe 
terenurile ce urmează să fie 
insămințate in toamna a- 
ceasta și fac deludată ară
turi.

în toate regiunile se fac 
ultimele pregătiri pentru 
executarea în epoca optimă 
a semănatului griului și al 
celorlalte culturi de toam
nă, condiție principală pen
tru obținerea unor recolte 
sporite în anul viitor.

de cit in 
agricole 
măsuri 

recoltă-
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Controlorul de calitate Constantin Ianculescu, de la Uzinele „Electromagnetica” din Capi
tală, este cunoscut ca unul din cei mai exigent! din întreprindere. Cu atît mai mare este 

bucuria iînărului Tudor Gheorghe cînd controlorul îi spune încă o dală ...foarte bine' 
Foto: N. STELORIAN

Pe șantierele de construcție 
se aplică în prezent tehnologii 
avamsate de lucru. Sistemul 
de construire în fagure cu pa
nouri de cofraje de inventar 
s-a extins la peste 30 de mari 
șantiere de construcție. Noul 
sistem duce la scăderea con
sumurilor specifice fată de so
luțiile clasice cu 40 la sută la 
otel beton și cherestea și cu 
18 Ia sută la manoperă. în a- 
celași timp, greutatea con
strucțiilor a fost micșorată cu 
28 la sută.

Aplicate pe șantierele din 
Mamaia, Constanța, Bucu-

rești, Onești, cofrajele glisante 
cu verine hidraulice acționate 
centralizat au contribuit la re
ducerea considerabilă a dura
tei de execuție. Pe această 
bază, pereții unui etaj compus 
din mai multe apartamente ie 
toarnă într-o singură zi.

Printre procedeele tehnolo
gice avansate, care se extind, 
este și acela al cofrajelor 
pneumatice din pînză de cau
ciuc, utilizate la betonarea ca
nalelor colectoare.

(Agerpres)

LA GALAȚI

Repartizarea noilor profesori

DE PE SUPRAFEȚE MICI

CANTITĂȚI MARI DE NUTREȚURI

GALAȚI (de la coresp. nos
tru).

în cursul zilei de ieri, în sala 
Teatrului de stat din Galați, 
320 de proiesori și învățători, 
absolvenți ai institutelor de în- 
vățămîni superior din țață, din 
care mare parte absolvenți ai 
Institutului pedagogic de 3 ani 
din Galați, au primit intr-un 
cadru festiv repartizările în în-

vățămînt. Proaspeții absolvenți 
își vor ocupa catedrele în dife
rite școli medii și elementare 
din regiunea Galați. Absolven
ților, le-a vorbit tovarășul Du
mitru Vrabie, vicepreședinte al 
sfatului popular regional Ga
lați. După primirea repat fixări
lor, absolvenții au participat la 
o masă tovărășească și au vizi
tat orașul Galați

Unitățile agricole socialiste 
din regiunea Banat se pregă
tesc intens pentru campania 
de toamnă. După terminarea 
arăturilor de vară, mecaniza
torii din gospodăriile agricole 
de stat și S.M.T. au trecut la 
pregătirea terenurilor pentru 
însămînțărl — lucrări care 
s-au și efectuat pe mai., bine 
de 46 500 hectare. O dată cu 
aceasta au fost introduse sub 
brazdă însemnate cantități de 
îngrășăminte naturale și chi
mice.

O atenție 
gospodăriile 
gospodăriile 
din regiune 
țelor din soiurile 
productive.

n gospodăria noas
tră colectivă (des
tul de tinără, de 
altfel), efectivele 
de animale au 
crescut continuu. 

ILa sfîrșitul aces
tui an vam avea 330 de tau
rine din care 120 de vaci cu 

‘ ------ 180 de juninci
» 200 de porc:, 

6600 de păsări ma‘xâ și altele. 
Valonficind Ia stat însemnate 

, am obți
nut venituri frumoase. Rezul
tatele de azi pot fi însă și mai 
bune în viitor. Iată de ce ne 
preocupăm permanent de ridi- 

" îngrijitorilor 
1 unor 

adăposturi corespunzătoare și 
a unei bogate baze furajere, 

in cea 
___ _ _____soarta pro- 

■ “ ‘ ~_______________ bună
r Ji 

__r______ ,......... ..... , constante. 
Cum s-ar zice, animalul te răs- 

‘ _ 1 cum îi asiguri 
„porțiile" zilnice. De aici și stă- 

| ruinta noastră de a căuta cele

I lapte și peste U 
și vițele, aproape 
6600 de păsări nu

IValonficind la stat 1 
cantități de produse, 
nut venituri Irumoai

I
Icarea calificării îngrijite 

de animale, de asigurarea 
adăposturi corespunzatoai

Ia unei bogate baze fu__ 
De nutrețuri depinde in 
mai mare măsură soartc

IducțieL Dacă ai hrană bu 
pentru animale, ești sigur 
de producții mari, constau

ICum s-ar zice 
plătește după 
„porțiile" zilni

mal potrivite c&i prin care să 
obținem cantități cit mai mari 
de furaje, de calitate bună. 
Organizația de partid și consi
liul de conducere au acordat o 
grijă deosebită acestei proble
me. Și asta cu atît mai mult, 
cu cit gospodăria noastră nu 
dispune de pășuni naturale. 
Firește că așa stind lucrurile, 
ne-am ațintit privirea spre te
renul arabil. Dar atît pentru 
economia națională cit și pen
tru dezvoltarea gospodăriei 
important este să obținem can
tități cit mai mari de cereale 
și mai ales grîu și porumb. 
Ne-am propus, deci, ca de pe 
suprafețe cît mai restrinse să 
obținem cantități sporite de 
nutrețuri. Anul acesta credem 
că am reușit bine. în primă
vară am semănat numai 13 
hectare cu porumb pentru si
loz. Desigur că oricît de bună 
ar fi fost producția din acest 
an, nu puteam asigura numai 
pe baza acestei culturi cele 
1215 tone de siloz cît prevede 
planul. Dar noi ne-am bazat 
pe toate resursele gospodăriei.

Pînă în prezent avem în gro
pile tranșee aproape 1000 de 
tone de siloz. Circa 500 de tone 
provin de pe cele 18 hectare 
cultivate cu porumb-siloz. 
Putea fi o cantitate mai mare, 
dar la indicația inginerului a- 
gronom am oprit unele parcele 
cu știuleți viguroși pentru po
rumb boabe. De unde am asi
gurat restul cantității aminti
te? Gospodăria noastră a avut 
în acest an 470 de hectare cu 
grîu. Am adunat cu grijă toate 
paiele. Pleava de la combine și 
batoze am strîns-o în saltele 
mari și am depozitat-o lingă 
gropile de siloz. Avem și o gră
dină de legume de 30 de hec
tare. Dar cca mai bogată sursă 
de nutrețuri o constituie pen
tru noi balta de pe terenurile 
colectivei. Vegetația e bogată 
aici. Am folosit deci această 
rezervă și pînă să începem re
coltatul porumbului-siloz noi 
deja aveam în gropi 200 de 
tone nutrețuri: stuf in amestec 
cu paie de griu și resturi de la 
grădină. In momentul cînd am 
intrat în lanul de porumb, co
lectiviștii au început și alte 
acțiuni. Este vorba de recolta
rea stufului, de strîngerea foi
lor de varză, a coletelor de 
sfeclă, a cocenilor fără știuleți 
din lanul de porumb pentru 
boabe, a buruienilor. La aceste 
acțiuni organizația U.T.M, a 
adus o contribuție valoroasă. 
Tinerii au avut sarcini precise.

Unii au fost mobilizați la re
coltarea porumbului, alții la 
tăiatul stufului. S-au reparti
zat în funcție de necesarul de 
brațe în fiecare loc. Iată de ce 
cînd a început din plin însilo- 
zatul, la gropi soseau nutrețuri 
de pe toate terenurile colecti
vei. Astfel am putut să punem 
în gropi un amestec bogat: po
rumb, paie de griu tocate și 
pleavă, foi de varză și colete 
de sfeclă, rogoz, pipirig, stuf 
și altele. Acestea sînt resurse 
din care noi am realizat 500 de 
tone de siloz de bună calitate. 
Tinerii au fost prezenți în 
număr mare la principalele 
puncte de lucru: recoltat, tran
sporturi, însilozări. Alături de 
vîrstnici, ei continuă munca 
pentru că mai avem încă su
ficiente resurse. Acum, cînd au 
scăzut apele bălții, se recoltea
ză în continuare mari cantități 
de stuf pe care îl însilozăm în 
amestec cu coceni de porumb 
și melasă. Noi avem contrac
tate cu Fabrica de zahăr Chi- 
tila 80 de tone de borhot pe 
care-1 vom administra anima
lelor în amestec cu coceni. 
După calculele noastre, vom 
depăși cu mult cantitatea de 
siloz planificată, asigurînd 
peste 12 tone de siloz pentru 
fiecare vită
de 400—500 
ce vine.

în afară
avem și alte furaje: 150

de fînuri (lueemiera im irl- 
gat-o cu aspersoarele și vom 
obține o coasă în plus), bor- 
ceag, sorg, concentrate în can
tități suficiente.

Experiența din acest an ne 
va fi de un real folos. Deși în 
următorii doi ani efectivele de 
animale vor spori, noi nu in
tenționăm să mărim suprafe
țele destinate bazei furajere. 
Interesul nostru e să asigurăm 
de pe suprafețe mici cantități 
cît mai mari de nutrețuri. Iată 
de ce vom acorda multă aten
ție culturilor duble și culturi
lor intercalate. Pe terenurile 
joase din preajma bălților, 
unde apa se retrage tîrziu, 
ne-am gîndit să semănăm po
rumb pentru siloz, așa cum au 
făcut în acest an vecinii noștri 
din Ciolpani. Pentru Thgrășa- 
rea a 200 de porci, vom dubla 
cultura de dovleci prin po
rumb :
hectare. Pe parcurs vom lua și 
alte măsuri în așa fel îneît a- 
nimaiele să aibă nutrețuri din 
belșug pe tot timpul anului.
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Expuneri pentru colectiviști
BAIA MARE (de 

la coresp. nostru) — 
Comitetul regional 

pentru cultură șt 
artă în colaborare 
cu Comitetul regio
nal Maramureș al 
U.T.M., a organizat 
vineri seara în sala 
căminului cultural 
Ardusad, raionul 
Șomcuța Mare, o în-

tilnire intre colecti
viști și tovarășul 
Mihai Pascu, asis
tent universitar de 
la Institutul de 
științe economice V. 
I. Lenin din Bucu
rești, care a ținut 
expunerea intitula
tă: „Căsătoria și 
zestrea în satul 
colectivizat". Aceas-

tă interesantă expu
nere a jost audiată 
cu mult interes de 
către un număr de 
peste 300 de colec
tiviști tineri și virst- 
nici. Asemenea ex
puneri vor mai avea 
loc la Negrești, ra
ionul Oaș și în alte 
localități din regiu
nea Maramureș.

^SCRIERILE LA UNIVERSITATEA POPULARĂ 
A (IRAULU BlClRkSH

La 1 septembrie încep în
scrierile la cursurile Universi
tății Populare a orașului Bucu
rești pentru anul de tnvăță- 
mint 1963—1964, care se vor 
desfășura intre 1 octombrie 
1963—1 iunie 1964.

* l acest an, in programa 
Universității Populare figurea
ză 17 cursuri tratind, probleme 
din cele mai diferite domenii. 
Se vor preda cursuri despre 
Rominia socialistă, de Istorie 
universală, Istoria diplomației 
— relații internaționale con
temporane, Istoria filozofiei, 
Știință și religie, Pedagogie—- 
psihologie, Literatură romînă,

Literatură universală. Alte 
cursuri vor avea ca teme: Teh
nica secolului XX, Probleme 
ale fizicii contemporane, Pro
bleme de bază ale chimiei, 
Geografia economică și politică 
a lumii. Astronomie, Medicină. 
Vor mai funcționa cursuri de 
Teatru și Cinematografie, pre
cum și un curs de limbi stră
ine: rusă, engleză, franceză, 
germană și spaniolă.

Lecțiile vor fi predate de a- 
cademicieni, profesori și confe
rențiari 
și alți 
artă.

Modernizarea Fabriciide Ia 100 la 200 de

(Agerpres)

anul

universitari, scriitori 
oameni de cultură și

mai 
tone

ION VASILE 
brigadier zootehnic

de acestea

deosebită acordă 
agricole de stat și 
agricole colective 
pregătirii semin- 

cele mai

DUMITRU AVRAM 
secretarul comitetului 
organizației U. T. M. 
din G.A.C. Balotești, 
regiunea București

mare și o rezervă 
tone pentru

soare

(Agerpres]

oameni ai zilelor noastre.

numai cu adlncul, cu timpul.

„...Să lie doi ani ? In timpul 
ăsta a încăput vreme cit pen
tru patru ani. Am venit la com
binai în secția hidrotehnică. Nu 
pot să uit că maistrul Mihal

de colectivul 
aici, s-a reușit 
față de 1960 să 
producă în plus 
sortimente de

Noul cămin studențesc care va ii dai în folosință la începutul acestui an universitar în ora
șul Iași.

de creioane
„Republica“-Sibiu

La Fabrica de 
creioane „Republi
ca" din Sibiu sînt 
în curs de execuție 
importante lucrări 
pentru moderniza
rea halelor de fabri
cație și îmbunătăți
rea fluxului tehno
logic.

Astfel, în locul 
atelierelor mici de 
pe malul Cibinulul, 
care fabricau

număr redus de sor
timente de calitate 
inferioară, s-au ri
dicat hale spațioase 
și luminoase în care 
se asigură desfășu
rarea lucrului în 
condiții optime. A- 
ceasta a creat posi
bilitatea ca proce
sul tehnologic de 
fabricație a creioa
nelor să se desfa- 

□rdine

succesivă. Ca urma
re a construirii de 
noi secții, precum 
și a procedeelor a- 
vansate de lucru fo
losite 
de 
ca 
se 
9 
mine negre și cinci 
de mine chimice co
lorate.

(Agerpres).

trimise otelăriîior

SB'S Uimi

PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru). — 
Unul dintre obiectivele muncii patriotice pen

tru care se întrec tinerii tîrgovîșteni este și co
lectarea și trimiterea către oțelăriile Hunedoarei 
a cit mai multe cantități de fier vechi. Locul 1 
in această întrecere pasionată îl dețin pînă 
acum uiemlștii șl tinerii de la Uzinele Metalur
gice Tîrgoviște care au colectat și trimis Hune
doarei în garnituri complete cantitatea de peste 
2800 tone metal. Colectind în timpul liber fie
care bucățică de metal vechi tinerii întreprin
derii de reparații și utilaj petrolier Viforîta au 
înregistrat succese importante. De Ia începutul 
acestui an și pînă acum ei au trimis oțelăriilor 
patriei peste 300 tone metal. Cu rezultate bune 
în acest domeniu se prezintă și tinerii între
prinderii de industrie locală „Ciocanul", ai sche
lei petroliere Tîrgoviște, și elevii șl pionierii

școlilor medii, școlii de meserii și școlii oi 
8 ani din localitate.

Cantitatea trimisă oțelăriilor patriei de tinerii 
tîrgovișteni în cele 8 luni care au trecut de la 
începutul anului și pînă acum, ge cifrează la 
peste 3500 tone metal. De curînd pe adresa co
mitetului orășenesc U.T.M. Tîrgoviște, au înce
put să vină noi scrisori din partea organizații
lor U.T.M. „Ciocanul", cea a schelei petroliere 
Tîrgoviște și altele, scrisori în care tinerii ra
portează că au colectat peste 180 tone de metal, 
pe care ei doresc să le adauge la alte șl alte 
cantități colectate de tinerii din orașul Tîrgo
viște, pentru formarea unei garnituri marșrut 
cu peste 600 tone, care în prima jumătate a 
lunii septembrie să fie expediată o țel arii or hu- 
nedoreni.

atru scrisori din patru colțuri de țară, despre pa
tru oameni. Citindu-le, ai sentimentul că ai cu
noscut prin ei, nu doar patru, ci zeci de oameni 
—pasionați care înving greutăți, visează — in
tr-un proces de desăvîrșire continuă.

Vasile Jurist lucrează la Brăila, Ion Voina la 
Reșița, Alexandru Mălai e forjor la Uzinele ,,23

August' din București, Ion Padină lucrează la sondele de la 
Gura Ocniței — fiecărei în domenii de activitate deosebite i 
poate deosebite le sînt preocupările, firea, bucuriile, planurile 
de viitor... Și totuși, îi unesc aceleași eforturi, biografiile lor 
se Înscriu în istoria acestui prezent plin, incandescent.

Patru tineri comuniști, patru

cheia Gura Ocniței. Son
da nr. 111. Munca bri
găzii a VllI-a de inter

venții pentru curățirea sondei de 
viiturile de nisip începuse di
mineață. Schimbul 1, schimbul 
II... o zi întreagă a fost ritmul 
acesta febril al orelor, al oame
nilor care-și transmit, din 
schimb în schimb, același 
îndemn: „nici o pierdere 
de țiței, nici o întîrziere'. 
Venise rîndul schimbului de 
noapte ; la sondă urmau acum 
fazele cele mai grele, curățirea 
propriu-zisă. Echipa lui Ion Pa
dină, toată — prezentă. Mal in. 
tîi, șeful a citii raportul echipei 
care predase schimbul atunci. 
„Trebuie stăvilite viiturile, tre
buie curățată coloana, trebuie. "

Binecunoscut de tineri ca și 
de vîrstnici la Gura Ocniței, 
Ion Padină și-a cîntărit ca de 
obicei, minuțios, gîndurile, a-

poi și-a clătinat de citeva ori 
capul ca o balanță care de a- 
cum se echilibrează. Și tovără
șii lui, în jur — ială-i, trolistul 
Ion Posea, Gheorghe Constan
tin. Rădoi Constantin, Năprui 
Samoilă — au înțeles : n-o să 
fie ușor în noaptea asta! Ion 
Padină s-a uitat atent la fie
care si a zis scurt, cum li e fe
lul -• „Cine se simte obosit, să 
spună ; îl lăsăm Ia o operație 
mai ușoară". Nimeni nu s-a 
clintit. De fapt, șeiui echipei 
nici nu se aștepta la altceva 
de la oamenii lui. Doar împre
ună au trecut șl prin alte exa
mene de acest lei și poate fie
care adine, explorat metru cu 
metru, i-a adîncil, asemeni, pe 
oamenii echipei.

Puteau începe. Ion Posea a 
trecut la troliu; manețiștii și-au 
ocupat locurile ; sondorul șei, 
Ion Padină, la locul lui, adică

pretutindeni unde era nevoie, 
de sprijinul său. Nu s-a mai au
zit nici un cuvlnt. Numai lingu
ra care a început să extragă, 
fără încetare, țițeiul din adine; 
numai lupta cu timpul.

Cit să fi lost ora ? Trolistul 
Ion Posea se simte obosit.

— Iți țin eu locul. Mai odih- 
nește-te.

Șeful, Ion Padină, i-a luat lo
cul-

Adeseori, cînd lupți să rea
lizezi ceea ce ai hotărî!, lupți 
nu

intervenție Ia sonde i o noapte 
obișnuită din viața sondorului 
Ion Padină și a tovarășilor săi. 

La sfîrșitul trimestrului' II, 
81 de asemenea operații de cu
rățiri de „întinerire' a sondelor 
au adus o sporire considerabilă 
a producției de țiței.

★

eșița — secția hidroteh
nică a Combinatului si
derurgic. Adunare gene

rală de primire în rîndurile 
membrilor de partid. O nouă 
generație de tineri. Florile așe-

mă tem de greutăți, să perse- 
verez--”

— Dar tovarășul Voina a dat 
dovadă că este nu numai un 
bun meseriaș, ci și un tovarăș 
conștient, demn de încrederea

BIOGRAFII COMLNE
Șl aici, Bistrița înseamnă lot lumină ...

dar chiar si cu tine însuți, să-ți 
învingi Îndoielile, slăbiciunile.

Țițeiul adus la suprafață 
s-a limpezit odată cu lu- 
miRa zorilor. La 7 dimineața a 
fost măsurat conținutul rezer
vorului ; cîleva tone 1 Prețul 
unei nopți. Dar nu singurul. 
Mai era și altul care nu putea 
fi măsurat căci el se adăugase 
tăriei colectivului, fiecăruia din 
oamenii luit.. O noapte obiș
nuită din munca brigăzilor de

zate pe masă, fețele solemne 
ale tovarășilor, orașul în lu
mina zilei de august, privit de 
la înălțimea acestei ferestre, 
care se deschide nu doar spre 
coșurile oțelăriei, spre orașul 
nou, spre noile hale ale combin 
natului, ci parcă spre viilor... 
toate dau solemnitate sărbă
torii.

Se discută cererea de primire 
în rîndurile membrilor de 
partid a lui Ion Voina.

Boka m-a învățat meserie, m-a 
crescut..."

— Tovarășul Ion Voina a 
fost crescut în secția noastră, 
aici s-a ridicat; comuniști ca 
Mihal Boka sau ca Duțu De- 
mostene l-au Îndrumat spre o 
muncă serioasă, exigentă, plină 
de pasiune pentru meseria a- 
leasă...

„Da, șl m-au mal învățat să 
am Încredere în mine, să *nu

noastrd. Vă aduceți aminte 
cînd la secția bandaje se lucra 
la un profil special care cerea 
un randament șl o exigentă 
maximă î La un moment dat, 
la pompa nr. 3 triplex, a tost 
străpuns nivelul de contact. 
S-a tăcut apel la electricieni, să 
lămină după orele de program.

FLORENȚA ALBU

(Continuare in pag. a Ul-a)

Descoperirea unui tezaur
BACĂU (de la coresponden

tul nostru).
Tezaurul descoperit recent în 

orașul Piatra Neamț cu prilejul 
lucrărilor de sistematizare a 
orașului, cuprinde aproape 600 
de monezi de argint, toate pur- 
tînd efigia regelui polonez Si
gismund al II-Iea. De remar
cat că tezaurul nu a fost depo
zitat lntt-un vas obișnuit, ci 
într-o „pușculiță", de unde mo

nezile introduse nu mai puteau 
fi scoase ” 
vasul.

Un alt tezaur, cuprinzînd mo. 
nezi din aceeași epocă, desco
perit zilele trecute la Iași, vine 
să confirme relațiile economice 
strînse care existau în secolul 
XVI între regatul polon și Mol
dova din vremea lui Lăpuș- 
neanu.

fără să se spargă

l



Centre de îndrumare

pentru candidații la studenție

I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
i
I
I 
I 
I

prima intilnire « 
facultatea... Ochii 
caută curioși in 
dreapta ți in atin
gă. Cu sfiala «- 
Tacterteticd acestui 
eveniment xint ur

cate pentru prima dată impu
nătoarele scări ale lăcașului m 
care timp de cinci ani de «cum 
înainte se vor pune bazele pre
gătirii superioare de specia
litate (fotografia nr. 1). La in
trare, un afiș îndreaptă pașii 
fiecărui nou venit: „Centrul 
de îndrumare a candidaților 
este la sediul U.T.M.". Aici 11 
întimpină fețe zi mb it oare, a- 
mabile. Și cum conversația s« 
infiripă repede, candidatul tre
ce peste stânjeneala inițială și 
întrebările curg...

La centrul de îndrumare a 
candidaților de ia Uniuerxita- 
tea din BucureșU l-ara întflnit 
pe tov. Ion Fruja, președintele 
consiliului asociațiilor studen
ților discutând cu un grup de 
candidați la facultățile de 
științe și filozofie.

— Vin la centrul de îndru
mare — ni se adresează tov. I. 
Fruja — numeroși candidați 
cu cele mai diferite problema. 
Mulți tineri din diferite 
regiuni ale țării care vin, prin 
noi, pentru prima dată în con
tact cu universitatea și chiar 
CU Bucureștiul. Cadrele didac
tice și studenții care fac de 
permanență la centru sînt bine 
pregătiți sa răspundă tuturor 
întrebărilor. Candidații cer de 
la noi sfaturi fi ele trebuie id 
fie competente. în afara nume
roaselor nelămuriri cu privire 
la profilul facultăților univer
sității și Ia programa analitică 
a examenelor avem de răspuns

ți Ia mele probleme ie oniia 
admiatezratif ca pripcrc te ca
zare, vtaji, pirită ■ edtea.i. 
comp tel a rea actelor neceenre 
înscrierii etc. Aici ei pol con
sulta prospecte fi broyxra— 
Admiterea in inrâțAiruntMl n- 
perior (fotografia 2). Cmnl 
nostru fi-a dovedit necesitatea 
fi el a fost fi exte, fn deosebi 
1* acesta zile din preajma exa
menelor de admitere, foarte 
util tinerilor candidați.

La InrZtzutzl de coaxtmcții. 
fa tJurw dm
B-dal TolbnMn nr. M, 
«r. M a fost trensfarmafi m 
ecatm da tadr-_— -zre fi de fn- 
aertere a iandid■ filer. Am- 
jaii eottxpanzâioe asri teh de 
primire, ea are total pentrn a 
hifrvthce pe candidat fti at
mosfera îHXritutMlMi, xd-i faci 
cunoftinți ra ceea ca n știa 
bud daxprv nuorsl lai loc de 
înrâțirari. Paitoari mari ti 
prervn’d arpecte din laboraioa-

*

Cw 5<A,*K€

M
PTT

fala» .
•te rwtu •ria4r«t«sn te 
pe-ypsrrsrpte* ruin» pe

fuz în încăpere). De asemene^ 
cei ce scriu sau citesc trebuie 
să fie atenți la calitatea hîr- 
tiei cărții sau caietului : dacă 
este vorba de o hîrtie foarte 
strălucitoare (tip cromo) ilu
mina rea utilizată va trebui să 
fie scăzută.

Direcția din care sosește lu
mina are și ea o anumită im
portanță. In atelier sau uzină, 
sursa de lumină trebuie astfel 
așezată incit mîinile noastre 
să nu arunce umbră asupra 
obiectului și nici razele lumi
noase să nu ajungă di
rect în ochi. Cînd scriem, lu
mina va veni din stingă — din 
același motiv.

Important este insă să ne 
ferim și de contraste mari, de 
la lumină la umbră. Dacă sin- 
tem obligați să trecem cu pri
virea de la un loc mai lumi
nat Ia altul mai întunecat, o- 
ch^ul trebuie să se adapteze 
și. in această perioadă, sensi
bilitatea sa devine mai scăzu
tă un anumit timp. De aceea, 
în industrie nu se folosește 
doar iluminatul local (adică 
doar la locul de muncă) ci și 
cel general, adică se iluminea
ză și întreaga încăpere de lu
cru. La fel, cînd citim sau 
pregătim lecțiile, este bine

m citit nu de mult 
o statistică grăi
toare. In Uniunea 
Sovietică numărul 
miopilor a scăzut 
astăzi de cîteva 
ori față de cel de

acum 30 și 40 de ani. Explica
ția ? Iluminarea mai bună în 
școli, instituții și uzine, apli
carea strictă a măsurilor pen
tru o bună igienă a ochilor.

Grija pentru ochi trebuie 
să înceapă încă de pe cînd a- 
ceștia sînt perfect sănătoși. 
Copiii din școlile elementare, 
mai tîrziu elevii din școlile 
medii, ucenicii, studenții etc. 
trebuie să se obișnuiască a citi 
numai la masa de lucru. Citi
tul în pat este nesănătos, prin
tre altele pentru că ochii iau 
o poziție nefizîologică, mușchii 
lor trebuie să rămînă contrac
tați multă vreme și aceasta 
provoacă o grabnică apariție 
a oboselii. In afară de acea
sta, în pat de obicei lumina 
este mai mică și aceasta ne 
face să apropiem mai mult 
cartea de ochi, ceea ce provoa
că obosirea lor rapidă. Nu se 
recomandă nici cititul în auto
buz, tramvai sau alte mijloace 
de transport, deoarece frecven
tele seuturături 
schimbări de 
poziție ale căr
ții care obosesc 
Iute mușchii o- 
chilor.

In timpul ci
titului sau al 
scrierii lecții
lor, ochii tre
buie să se afle 
la 35—40 cm de 

sau ca
linii cred 
apropiin- 

du-se mai mult, 
văd mai bine 
— dar aceasta 
sirea vederii în urma 
forturilor deosebite cerute 
mușchilor oculari. Ochiul nos
tru poate fi ajutat, punînd 
cartea pe un suport, astfel in
cit planul ei să fie aproxima
tiv paralel cu planul frunții. 
Cercetări științifice efectuate 
la noi în țară și în alte părți, 
In industrie, au arătat că, cu 
cît iluminarea locului de mun
că este mai bună, cu o lumi
nă mai puternică, cu atît crește 
și productivitatea muncii. De 
la aceasta fac excepție cazu
rile cînd se lucrează cu mate
riale care 
nice, care 
mare.

Așadar, 
lumină. Iluminarea insuficien
tă provoacă apariția rapidă a 
oboselii, a miopiei. Este im
portant însă ca razele soarelui 
sau ale becului electric să nu 
ne izbească direct ochii, ci să 
ajungă doar pe obiectul pe 
care-1 privim. De aceea este 
absolut necesară instalarea la 
lămpi a unor bune abajururi, 
sau folosirea luminii indirecte 
(razele luminoase izbesc plafo
nul și apoi se reflectează di-

reprezintă

Îndeosebi

IONEL VLADIMIR

să nu ne ferim de

să desco- 
sd poată 
completa

dau reflexe puter- 
au deci o strălucire

duce Ia obo- 
în urma e- 

deosebite

.............. •*’

„MARELE DRUM"

„NORI ALBI"

Lupte partizaru/or 
slovaci Împotriva hit- 
leriștilor a inspirat pe 
scenaristul J. Spitzer 
și regizorul Ladislav

Helge ia crMiea Ui- 
muhii ,..V<Xi

Fi/nat ar^ ca laate 
prieleaia ătatre ua 
partizan și o leafă ai

n înaintaș
toate bolile

iniccțioasc vor
putea ii vindecate

cinei

romînești

La fiecare din cei 25 de viței pe care li Îngrijește, tânăra Ioana Băbâleanu, 49 ’’ GAS. 
Mogoșoaia, regiunea București, obține zilnic un spor de greu late de 900 grame, în loc de 

800 grame, cit este planiiical. Foto . AGERPRES

peze și geologie candida fu bat 
d:a tșd tn ușd pină 
pere pe cineva care 
sa le dea informații 
f» competente.

Este weceaar ca,
•cum fa preajma examenului 
de admitere, Hnd In Capitală

sosesc numeroși candidați din 
toate colțurile țării, centrele de 
îndrumare a candidaților să-și 
îmbunătățească activitatea, sd 
ajute la buna orientare a vii
torilor studenți.

I 
I IGIENA

OCHILOR

ne
ca

fia

M3S’ a e3ctrK!xa
ia citai

partrj Unificarea
meniuri! or

Peste 100 de ani,

J al muzicii
*“orta Si Plaric*-. . Nanii UrS-

..Lfta Peacinț>“. „Cmel-

Filmul ,JH a r e I « 
diurn* est» resjt! 
colaborării cinMțtzior 
sovietici fi ceho
slovaci In regia iui 
Juri Ozeiav. Biografia 
marelui scriitor ceh 
Jaroslav Hasek, auto
rul nemuritorului ro
man „Peripețiile bra
vului soldat Svejk..." 
formează subiectul Ul
mului. Bazat pe lapte 
autentice, filmul recon
stituie o perioadă de 
șapte ani din viața 
scriitorului și anume 
epoca frdmlniatd din
tre anii 1914—1921 In 
Rusia. infăfișînd șl 
momentul cunoștinței 
dimie Hasek și mode
lul viitorului erou al

ivim cl talc io ral trf- 
te staa la baza genului liri~ 

boMauc. Tador Fioador • do- 
I — mtr-o perioadă ci nd a»e- 
M idei pkreau ,. îndrum ele- 
efe ana. auamblal si baletul 
H clădite pe intonații populare.

E ■ aen chiar la Tăddcmi sevei 
a introdus In nuzica 

vtetl -tmur. populare |i mi suri 
soobâ|«uî*a pini atunci si a câu- 
tal U iK^ruKule orchestrației en- 
ioofe •« taraf populai.

Au cî»d »-au teBLate S5 an 
ezz de a ia. Menii te
rtervha »■••• rw. ta-'Mt rare 
taca «kzx-lj <;a

VIOREL COSMA

Descoperitorul primului anti
dot împotriva paraliziei infan
tile, dr. Jonas Salk, a declarat 
că peste 100 de ani se vor pu
tea vindeca toate bolile de 
care suferă in prezent omeni
rea. La o expunere ținută la 
Universitatea Loyala din Chi
cago, dr. Salk a afirmat că 
toate bolile infecțioase fi ma
joritatea celorlalte boli vor pu
iet fi imptedicMle sau rtade- 
cate, fără pericol pentru viață, 
pină în anul 2000.

rc-stanuhii •
Slrasiiplui

DJstnsL'jia ♦ 
este bogata ia actori 
cunaarup jl VK U 
actorul «v • •
Iakovlev

^■1

Stiloul atomic
va inlocui cerneala ?

V *grî prețul 
er*‘ r. jff li Mi 

d*c'.t acela al 
► *■- oh-imne

e-‘ c *iW ■ aur- 
m e ș -'icitaie earn 

hlrtiei 
yire’wrdrjl unei 

^ernle S-a 
ciuar fi rea- 

taw*a ua&r atilouri 
cj gfiamoaze aiotni-

ffriwd o aiănaie
Euirf. «r fulea 
țecan iasă da

!n restul cameral să nu 
întuneric deplin.

Pentru a ne feri de lumina 
prea puternică, se folosesc o- 
chelari de protecție. Adeseori 
este necesar să purtăm oche
lari cu lentile colorate vara, 
cînd razele soarelui au o mare 
intensitate luminoasă, mai ales 
Ia mare (din cauza reflexiei 
puternice), pe munte, sau la 
zăpadă. In industrie, în anu
mite cazuri, de exemplu la 
sudură — unde se produce o 
mare cantitate de raze ultra
violete — este obligatorie pur
tarea ochelarilor din sticlă 
foarte închisă la culoare. Am 
văzut însă, cîteodată, un spec
tacol ciudat: un sudor care 
lucra după toate regulile, în
conjurat de doi-trei ucenici 
care se uitau fără grijă, cu o- 
chii liberi, la ce făcea mește
rul ! In seara aceea, tinerii mei 
au simțit usturimi in ochi și 
două-trei zile după aceea le-au 
lăcrămat ochii, au făcut o 
„conjunctivită**. Nu priviți 
deci direct la flacăra de sudu
ră, este periculos pentru ochi!

Si revenim, însă, la igiena 
vederii celui ce învață. Ochiul 
obosește în timpul cititului cu 
atit mei mult, cu cit lumina 
este mai slabă și literele căr
ții sînt mai mici și mai puțin 
negre (mai cenușii). S-a ară
tat ca o hîrtie ușor gălbuie, 
tipărită cu litere foarte negre, 
este cea mai odihnitoare la 
lectură. O recomandare : o- 
chiul se repauzează în timpul 
lecturii dacă, din cînd în cînd, 
părăsește cartea. In aceste 
momente este bine să privim 
prin fereastră către un punct 
îndepărtat. Aceasta are drept 
rezultat relaxarea muscula
turii ochilor.

In sfîrsit. o ultimă recoman
dare : cînd vederea obosește 
mai repede decit de 
sau dacă aveți dureri 
după o lectură sau o 
migăloasă, s-ar putea 
pla ca de vină să fie 
care nu mai sînt adaptați pen
tru distanța respectivă. Se 
poate să fi apărut o miopie 
sau o altă boală. In cazul a- 
cesta, prezentați-vă la un con
trol la oculist. Adeseori, luată 
din timp, o astfel de tulbura
re se poate vindeca prin pur
tarea cîteva luni a ochelarilor 
cei mai potriviți.

Urmînd aceste cîteva sfa
turi, ne vom cruța vederea și 
ne vom asigura un bun și în
delungat ajutor din partea o- 
chilor — organe atît de pre
țioase.

obicei, 
de cap 
muncă 
intim- 
ochii,

Dr. LEONID PETRESCU

„ESCONDIDA"
In filmul „Escondi

da". producție a iftr 
diouriloi mexicane, in 
regia iul R. Caivadon. 
este Inid'lșatd poves
tea de dragoste dintre 
doi tineri, pe fundalul 
luptelor țăranilor me
xicani din 1911. Con
dițiile mizere ale țără
nimii mexicane se in
terpun Intre cei doi 
Îndrăgostiți lmpiedi- 
CÎnd realizarea iubirii 
lor.

Filmul „EscondidrP 
aduce pe ecran, alături 
de Maria Felix si un

„ULTIMUL TREN DIN GEN HILL**

Filmul ..Ultimul tren 
din Gun HUI" nu pune 
accentul pe latura sen 
zaționald ci pe conflic
tul psihologic și social.

Regizorul filmului 
John Sturges, creator 
si al iilmului „Bdfri- 
nul șl marea* aduce 
intr-o conlruntare dtrr

•* J ■ • • 
s’ujud pentru a teW 

«te 
CTfEU>al « ÎWCMMl 
caia se !mpo<r?re»fa 
• î in lata căruia 
teaile și autoritățile ee 
d-vsdese nep-jiiacioa- 
se.

Di? dn'.'.'hatm fd 
-urtwi :sc parte Kirk 
Douglas, cunoscut cir» 
M.-nafe . ■ »w*. „Ven 
Gogh-, . si
. Diacipo?il d«>voiului" 
și Anitas*. Ouinn. cu
noscut de asemenea 
din Liimtâe „Unse* 
..Van Gogit" fi ..Um
bre albe*.

Mihai Beniuc: „PE COARDELE TIMPULUI"
Ci Mesenea r» u ra

IteiTeaid vavvw d-o-
da-te osetas atearate ti tacit* 
rfiwA ateKtrtd Tob^bL 
vteat ■Macrei, trifna y 
tt^teexa. «>«<• te BMTtet — 
etepperu cuate* te !»•'■ It 
MtAaa'uM a M Milet teanc 

ter*»n aaltel •atee I inacrote.
'«i j* ere potea. Us
f«*îâ drsftes m Se-’

in'--*. :«d «te-j:
ne-ra*-*

lacadf.i teK.îUKi rzropea-
nă < volumul cc
^iie. es:.- »rf> rat*'**’ ?
ta. o ’ : repera artist;-
ci
lfc£r:u\sî neb’i-C’ și met4bile, 
WozSue; • disperă
rii (în voqâ in
imtelectcale burgheze occiden
tale) și o patetice alrrmare a 
umanismului socialist, a burn- 
rfei de a trăi și a consirui sub 
razele luminoase ale idealului 
comunist. ..Pe coarde’» timpu- 

j hii“ Mte o laudă multiplă adu- 
| te viețn. lorțelor sociale și

ăde*oc humele o expresie vi- 
hioa.:i a ^xcrederu poetului în 

ț tn vutorul ei fe- 
r c.t y». tutedătA, o fermă măi- 
Ute a adrWstâUi totale fată 
do Men de moarte,
•e ite~rnr^ir deiberală prin 
rtdhte.

F .<^1 i<Miat>:a aceasta răzbate, 
!■ : particulare din-

cete ții dfeevaa. întregul 
•• . . • -a totodată și o
mar* vortedata de expresie 
• i . A , r*±că și de specii 
pootem abordat- (vers clasic, 
vers îaber. vers aiK manonmă, 
sonet cz:ien e<cl. Tempe ra- 
Beatai i .sâ. Miai Beniuc ră- 
m.x ii aar: ua romantic revo- 
fr.^r—r. cel mar de seamă ie- 
^irientasL de ai’Jel. in poezia 
manmeascâ al acestui mod de 
percepera «tistici a realității 
sî de inierpratare afectivi a ei. 
Trftsitura e definitorie. în ace
iași timp Beniuc aduce unele 
iatun oi totul nov E șt el un 
profet al tTWpnrikrr viitoare, 
car contenirile desenate aces- 
•?ra întemeiază au pe re ve
ri i și hurii, one it ar fi ele de 
generoase, ci pe cunoașterea 
profundă a dialecticii matena- 

a senMiiui firesc al isto
riei și a realităților prezentu
lui. De aceea. incolonlndu-si 
visurile, ca pe niște „bravi 
osteni' le îndeamnă la drum 
spre apropiat ii ani cind. „tim
pul sună fericit pe coarde”, 
fiind contemporan cu „ziua 

picii'', mai precis cu clipa în 
care armamentul va fi transfor
mat In scrum („Pe coardele 
timpului-). Și tot de aceea, în- 
tr-o poezie de mare frumusețe 
lirică ^Slele peste genuni” 
scria : Intre stele și genuni ) 
Esle-ai visurilor joc / — Păsări 
cu aripi de foc — ‘ Beai de 
via|d. treaz de moarte, Și che
mat mereu departe ! De năluci 
și de minuni, f Tu deprinde-te 
sd vezi ! Ce-i ndlucd, ce-i mi
nune. Cnde-1 stea, unde-i 
genune. 7 Clnd prin zborul In

^IITEKAK^
sig-wg Bezne șj lumini le-a
trag Și te fură să visezi. Iar 
clnd crezi cd nu se poate / 
Cale ffngat fu tel, / Ne
gurii sd nu te dai / In cătușe 
prins de-niringeri / Năruindu-te 
sub! pllngeri, / Ci dd stelelor 
dreptate’'. Visul adevărat, asa 
dar. dă sens ascendent gindini 
noastre tiaducînd setea ome
nească de mai bine, de mai pur 
și mai înalt, fiind sinonim oa
recum cu lumina nemuritoare, 
cn viața. „Din miezul visului 
notează Beniuc intr-un al* poem 
(..Ora visărilor”) „se-naltă via
ța I cu trunchiul puternic, / cu 

roadele faptelor, r/ cu. ramuri 
ce pipăie, [ plăpînde și noi, ] 
necunoscutul”. Visului, de alt
minteri, poetul îi închină nenu
mărate versuri, imaginea reve
nind ca un leit-motiv în aproa
pe toate poemele, fiind asocia
tă cu lumina, cu astrele, cu 
viața, cu pacea, cu dragostea, 
cu ziua de mîine, cu ideea de 
progres. Romantismul beniu- 
cian nu se relevă însă numai 
prin această dimensiune. El 
trăiește, nu mai puțin, în con
cepția tulburătoare despre func

ția demiurgică a poetului, ca
pabil să stăpinească prin forța 
inimii și cintecului său și om 
Si Cosmos. Poezia „Inima căută
toare”, este in această direcție, 
una dintre capodoperele liricii 
lui Mihai Beniuc, e elocventă. 
„Poetul se simte nu o dată „for
fotind de cînturi” ca în „Pic
torul de la Tomis*’ sau „De-aT 
fi s-adorm’*, sugerînd enorma 
bogăție de impresii pe care i-o 
dăruiește contactul anteic cu 
viața, dialogul neobosit cu oa
menii și cu vremurile, bucuria 
de a fi contemporanul unor 
structurale prefaceri sociale și 

al unor uluitoare moduri de 
manifestare ale geniului uman. 
Receptiv și mobil, el își acordă 
lira pentru cele mai diverse și 
mai înălțătoare melodii, vădind 
în ultimă instanță profundul 
umanism ce-i caracterizează vi
ziunea, semn și el al romantis
mului revoluționar,

Umanismul e, de altfel, o tră
sătură de bază a liricii lui Mi
hai Beniuc, subliniată ca atare 
în numeroase poeme mai vechi 
sau mai noi. Socotită drept 
„cea mai frumoasă ramură din 
poemul vieții mele”,, iubirea de 
oameni indică, în poezia „Sînt” 
însăși rațiunea existenței uma
ne. Ea se materializează, între 
altele, în elogiul adus priete
niei („Nu pot lovi”) și în va
loarea de substanță acordată 
dragostei fără de care „viata 
pămîntească” ar fi inutilă 
(„Rost”). Dar ea se concreti
zează firesc și în forța cu care 
poetul, apărînd omul, îi demas
că pe preoții crimei : „Ucizi un 
om, ddrîmi o Hiroșimă, I N-o li 
totuna, dar e crima, ctârnă f / 
Să nu-mi cintați „Eroica Subli
mă'*, / In slujba crimei arta 
md deprimă. / Iar visul vostru 
ce vieți decimă / Nu poate deș
tepta la mine stima... / Nu vă 
iertăm! E hotărlrea primă ! Și 
ultimă a noastră, spusfl-n rimă, 
! Să nn mai fie-n lume nici o 
crimă*’ („Să nu mai fie”). Evi
dent, formele de manifestare a 
umanismului socialist în lirica 

lui Mihai Beniuc s!nt multiple 
depășind ariile acestea. Ele a- 
fecteaza, de fapt, însăși viziu
nea poetică, dind versului o 
încărcătură emoțională parti
culară. In dialogul artistului cu 
timpul și cu vîrsta, cu viața și 
cu moartea sau în setea lui de 
nemurire și de absolut, ca și 
în concluzia, de atîtea ori for
mulată și în alte volume, „că-n 
lume altă viață nu-i” și ca ur
mare trebuie s-o trăim din plin, 
capătă mereu consistență as
pirațiile spre mai bine și mai 
înalt ale umanității.

Aș vrea, în sfirșit, să mal atrag 
atenția cititorilor asupra citorvg 
poeme de incontestabilă frumu_ 
sețe și vigoare artistică. E vor
ba de poemele „Stea”, „Zbor”, 
„Ciutele nevăzute', „Scrisoare', 
„Streap-tease', „Dinspre mine'. 
„Una singură', „Cîntec de dra
goste', „Nădejde", „Cheile”. 
Lectura )or, ca de altminteri a 
întregului volum, are darul să 
ne solicite intens participarea, 
făcînd să vibreze adine în noi 
coardele qindirii și ale inimii.

Dezvoltînd o problematică 
foarte diversă, „Pe coardele 
timpului" ar merita o discuție 
multilaterală corespunzătoare, 
fiind unul dintre cele mai in
teresante volume de versuri din 
seria dăruită pînă acum de Mi
hai Beniuc literaturii noastre,

AUREL MARTIN



Pregătiri temeinice

Aspect al uneia din liniile de tuniculare ale lnliepnsttSfrii :ș- 
restiere Sighet.

Foîo : AGERPRES

garanții pentru

I

fPORT SPORT
0 intensă activitate

un conținut bogat
n aceste zile. în
treg activul U.T.M. 
din șantierul no
stru Se ocupă 
de pregătirea des
chiderii noului an 
de învățămînt po

litic U.T.M.
Practic, de fapt, pregătirile 

au început în zilele cînd se 
desfășurau ultimele seminarii 
recapitulative. In adunările ge
nerale U.T.M. de analizare a 
desfășurări învățămîntului po
litic U.T.M., utemiștii au apro
bat numirea noului propa
gandist, i-au făcut recoman
dări pentru viitoarea sa acti
vitate, au discutat despre 
forma de învățămînt pe care 
vor s-o urmeze.

Anul trecut la noi au func
ționat 11 cercuri de învățămînt 
politic U.T.M. Nu toți propa
gandiștii s-au achitat însă la 
fel de sarcinile ce le reveneau. 
Unii s-au dovedit pricepuți, 
au lucrat cu mult suflet și 
au acumulat o hună ex
periență. Apreciindu-le munca, 
comitetul de partid a selecțio
nat anul acesta pe Gh. Badea 
și Mircea Tc-nețap ca propa
gandiști la învățămîntul de 
partid. In schimb la Alexan
dru Buzelan. care, cu tot aju
torul primit, s-a dovedit lipsit 
de răspundere, prezentîndu-se 
în fața cursanților nepregă
tit, a trebuit să renunțăm. 
Inginerii Mihai Stan. Nicolae 
Cristescu. controlorul de cali
tate Nicolae Busuioc șî toți 
ceilalți propagandiști recrutați 
anul acesta, sînt tineri temei
nic și multilateral pregătiți, 
oameni entuziaști.

La stabilirea corpului de 
propagandiști am studiat cu a- 
tenție posibilitățile existente 
de a crea fiecăruia timpul ne
cesar pentru pregătire? 3! con
ducerea cercului. A na lmnd ca
zul fiecăruia în parte am con
statat că unora le erau încre
dințate foarte multe responsa
bilități. aveau de îndeplinit 
multe sarcini profesionale si 
obștești. Cu ajutorul comitetu
lui de partid, am aranjat astfel 
lucrurile îneît propagandistul 
nu mai are de Îndeplinit nici 
o altă sarcină obștească sau pe 
linie de organizație

Siguranța faptului că am 
selecționat pe cei mai buni ti-

Vusțd
<k organizație

neri ca propagandiști, ne-o dă 
și discutarea fiecăruia în parte 
în cadrul birourilor organiza
țiilor de partid din ateliere.

După aceasta, cea mai mare 
atenție, am acordat-o înscrie
rii tinerilor în formele de în
vățăm înt politic corespunzător 
gradului lor de pregătii e. 
Membrii birourilor organizați
ilor U.T.M. din ateliere ajutați 
de propagandiști au discutat 
acum 
tînăr.
larg 
cadrul fiecărei forme de în- 
vățamînt politic, i-au sfătuit și 
i-au înscris ootrixrit dorinței și 
pregătirii tn unul din cercuri.

cu aproape fiecare 
le-au explicat pe 

ce se va studia in

iNFonnATii
Sîmbătă seara s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Ge
neva delegația R. P. Romîne 
care a participat la Conferința 
celor 18 state pentru dezar
mare.

Delegația a fost condusă de 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

★

Simbătă, membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
romînă care ne vizitează țara 
au făcut o vizită la Consiliul 
General A.R.L.U.S. Oaspeții au 
fost primiți de acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academi
ei R- P. Romîne, și Marin Fio- 
rea Ionescu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S . 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, și Eugen Ro- 
dan, secretar al Consiliului Ge
neral A.R-L.U.S.

Cu acest prilej membrii de
legației Asociației de prietenie 
Bovieto-romînă și-au împărtășit 
impresiile din vizita făcută în 
țara noastră.

Seara, C 
A.R.L.U.S. a 
cinstea oaspeților la 
participat și reprezentanți 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

Boris Cazacu, membru cores
pondent al Academiei 1LPR, 
directorul cursurilor, au înrr.î- 
nat participanților diplomele 
de absolvire. Cu această ocazie 
au luat cuvîntul din partea 
oaspeților profesori și riu- 
denți, care au adus mulțumiri 
pentru modul de organizare șl 
desfășurare a cursurilor, pen
tru valoarea lor instructivă, 
pentru posibilitatea ce le-a 
fost creată de a cunoaște limba, 
literatura, istoria și arta po
porului romîn. și pentru ospi
talitatea cu care au foit po
rniți.

V
Sîmbătă la jwîrz, Julio Al

varez del Vayo, fast misustm 
al afacerilor externe al Repu
blicii Spania, cu soția, au fost 
primiți de acad. M. Ra.ea, 
președintele I.R.R.C.S.

A fost de față AL Buican, 
vicepreședinte al I.RHC.S.

Plecarea directorului general
al Bibliotecii din British Museum

sportivă de masă

Pin4 «cum. 253 de tineri, cu 
care s-a stat de vorbi, au fost 
înr.ry.-*T3g tn 10 cefvun țaMkx e 
U-TJC In cadril \Eiui ewe se 
va studia Statu U.T.M.. în 
dooi cercuri problemei de la 
forma _Să ne cunoaștem pa
tria patru ..Curs
politic U.T.M." și trei „Trăsă
turile moralei socialiste în rîr.- 
du! generații’.

Situația exactă va fi defini
tivată după examenele de ad
mitere în școlile medii serale, 
cînd vom ști care dintre ti
neri vor urma școala serală

De pe acum ne ocupăm însă 
cu seriozitate și de felul în 
care se va desfășura activita
tea în cercuri, luăm masuri 
pentru sporirea eficacității în
vățământului politic.

Anul trecut, de exemplu, 
bune rezultate a avut organi
zarea de întîlniri cu vechi 
membri de partid care au lu
crat și lucrează în șantierul 
nostru, organizarea de vizite 
la muzee și la casele memo
riale. De pe acum, am luat ma
suri pentru organizarea unor 

« asemenea întîlniri, pentru or
ganizarea, în colaborare cu 
comitetul sindicatului, a unor 
excursii cu propagandiștii pen
tru vizitarea Muzeului Dofta- 
na. Muzeului de istorie a parti
dului din București, care să de> 
posibilitatea unei mai bune 
cristalizări a cunoștințelor c*»re 
vor fi însușite în cercurile de 
învățămînt politic U.T.M.

Rezultate bune au obținut în 
activitatea lor, în anul trecut 
propagandiștii care au folosit 
diafilme. bărti planșe și gra
fice demcmtrative. cei care au 
prezentat în cercuri informări 
politice. Pregătim acum condi
ții pentru ca aceste metode 
să fie extinse în no^l an în 
toate cercurile.

Acestea sînt cîteva dan pre
gătirile pe care le facem în 
vederea deschiderii noului an 
de invățâmînt si care ne dau 
garanția unei deaăvîrgiri a 
unui Mvftlămînt politic U.T.M. 
bogat in conținut și ef caca.

ION ISDBAILA 
secretar al oMaitoluiai V.TJt. 
de la Șantierul maritim Mural 

— Constoața

Consiliul General 
oferit o masă In 

care au 
ai 
la

★
Grupul de conducători 

unor organizații de tineret din 
Africa își continuă vizita 
studii în țara noastră.

Solii tineretului african au 
vizitat Șantierele navale din 
Galați. Oaspeții, după ce au 
luat cunoștință de secțiile în
treprinderii de construcții na
vale, s-au întîlnit cu tineri 
muncitori și ingineri romîni 
cu care s-au întreținut priete
nește. Ei au vizitat apoi Insti
tutul politehnic din localitate.

In continuare, oaspeții afri
cani au petrecut cîteva zile pe 
litoral.

ai

de

Delegația «indicatelor din 
R. S. Cehoslovacă, condusă de 
Frantisek Zupka. președintele 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R. S. Cehoslovacă, 
a vizitat în ultimele zile regi
unea Brașov. Oaspeții s-au în- 
tîlnit cu membrii Biroului 
Consiliului regional al «Indica
telor Brașov și unii președinți 
ai comitetelor sindicatelor din 
întreprinderile orașului

In cursul zilelor de vineri și 
sîmbătă. membrii delegației 
sindicatelor din R S. Ceho
slovacă au vizitat uzinele de 
tractoare și gospodăria agri
colă colectivă Hălchiu, precum 
și complexul turistic Poiana 
Brașov.

De vorbă ca tor. 
DOMINIC BARABAS. 

preferințele Casa 11 laiul 
raional L.C.F.S. 
Miercurea Clac

pArtfc. ..lT or In Spart*-

m aes zilei se 
,1- t?»

ier ruîuirai- 
Lăirec?r; la 
sporiri e din 
au «.-.trenat 

2neri_ Să
• tine- 
comuna

nAstru 
c?

pUdl. 
i din

Ej fac parte dintr-o 
sportivă fruntașă 

cjtt. cu priitul £arri pe cen
tre de cuowil etapa a IlI-a 
a SparîariiijAei de vară, a 

sportivi foarte bine 
Totodată, la Sînsi- 
rezmenajat. cu acest 

PD'CȘ. ț~~. munca entuziastă 
2 tine-etvluL baza sportivă a 
vOrnisSEi a fost amenajată 
© arenă de popice eu două 
^i^te. TV-erii mertjvi din Sin- 
rÂmlon participă. în aceste 
zîle. Ia primele întreceri din 
csdrul campionatului asocia
ției lor ia atletis^r. fotbal, no- 
pice r voZeL Aș vt-j= totodată 

mai fapt care
r-j-i lias- d~- Țî-
r-srii din Smiâuuon dețin, în
tr-un fel un record, probabil, 
r.eegalat In regiune : acolo a 
luat ființă, cu patru ani în ur
mă. prima echipă sătească de 
bac hei pe gheață. De atunci, 
pasiunea tinerilor din Sînsi- 
mion pentru hochei a sporit 
neîncetat. Astăzi, aproape că 
nu există tînăr care să nu 
practice acest sport. Față de 
interesul manifestat în comu
nă pentru hochei s-a impus 
amenajarea unui patinoar, lu
cru pe care tinerii din Sînsi- 
mîon l-au realizat în vara 
aceasta.

— Probabil că în raionul 
dvs.t exemplul tinerilor spor
tivi din Sinsimion nu este 
izolat...

— întrecerile campionatului 
De asociație se bucură de o 
largă participare a tinerilor 
din foarte multe comune. Așa, 
spre exemplu : sînt comunele 
Mădăraș, Sincrăeni, Dănești, 
Cîrțan, Sîndominic, Sînmar- 
tin sau Sintimbru. Tinerii din 
aceste comune sînt fruntași în 
activitatea sportivă. Avînd 
sprijinul larg al conducerii 
G.A.C., organizațiilor

U.T.M. sJ al «Sturi’or 
populare, asociațiile sportive 
din toate aceste comune au 
reușit să atragă pe terenurils 
de sport marea masă a tine
retului

Intervine și un element nou, 
demn de reținut— Este vorba 
de canalizarea pasiunii tineri
lor de la sate către anumite 
ramuri sportive. De piidă. la 
Sintimbru, sportul nr. 1 este 
atletismul Pe un stadion fru
mos amenajat prin m:;-sca en
tuziastă a tinerilor colecti
viști, se desfășoară aproape in 
flecare duminică concursuri 
pentru desemnarea celui mai 
iute alergător, celui mai bun 
săritor sau aruncător De la 
astfel de cdgc-rsuri du lip
sește nici un tînăr din comu
nă. La Sîadamir.’.c. t>e seimul 
plan ae află gimnastica. Re
cent, la un concurs organizat 
cu prilejul unei duminici cul
tural-sportive, asociația spor
tiva din comună a prezentat 
un frumos ansamblu de 250 
de tineri gimnaști care au cu
les multe aplauze. Paralel, la 
Sîndominic și într-o altă co
mună, la Mădăraș, se prac'.’c' 
pe scară tot mai largă, nata 
ția. Pentru a veni in sprijine 
amatorilor de înot și a stimula 
Învățarea unei ramuri spor
tive deosebit de utile, sfatu
rile populare din aceste co
mune și conducerile G.A.C. au 
pus la dispoziția asociațiilor 
sportive fondurile necesare 
și materiale pentru amenaja
rea unor bazine de înot tip 
popular. La Sîndominic, de 
pildă, s-a și efectuat o bună 
parte din lucrări, cea mai grea, 
săparea fundației și consoli
darea pereților bazinului care 
va avea o lungime de 50 me
tri. La Mădăraș, bazinul este 
deja amenajat. Aproape zilnic 
se desfășoară concursuri de 
înot 
încă 
sînt 
buni

As ______
care să ilustreze faptul că ac
tivitatea sportivă a tineretului 
din comunele raionului Mier
curea Ciuc departe de a se în
trerupe o dată cu terminarea 
Spartachiadei de vară cunofi?- 
te, dimpotrivă, o continuă 
creștere. Consiliile sportive din 
comunele susamintite colabo
rează strîns cu organizațiile 
U.T.M., ele se străduiesc ca 
nici un tînăr colectivist să nu 
rămînă în afara întrecerilor 
sportive organizate.

SCURT
în urma etapei 

a 3 a daiiășuratti 
simtidtâ pe ruta 
Constanfa-Tuieea 

(126 km), 
galben se 
cum pe 
tinărulul 
ploieștean 

care a sajjt

tiicoul 
of 16 a* 
umerii 
ciclist

Con- 
primul

1
fan:ts Ciecan
ic Tukta și a arimatorul prin- 

sî celei stni interesante eta
pe dîapulcfe acum. Acțiunea
drr.-srvg s-a La km 30 : aici
s-cu dietania: de pluton șapte aler- 
cdl^ri: CtGcsa, Arifaa, Neacșu, 

Szalmarf. Niculeacu 
și ZiegAer Cu 4 fesa Înainta de 
u»«?re. Ciocan demareotd de unul 
s jj «osejle detașat in centrul 

“ulcea. Cronamelrotij 11 
ir-e-fsueard cu lisapul de 3h22 21" 
?e .:-3cu.’ doi se claseară tind/ui 
A.:excr-d’_’ Sza’marj (Vom(a Cluj) 
— 3e.22 54 pe locul trei Moldo- 
x #c,tj (Ploiești), iar pe locul patru 
»V-' e- Zrej.'»-.

Clasarr.c.-iruf general după trei 
•tejte • 1 C. Cj<k«i (Pefrohii Plo- 
i--t) , ?. ,v mituitku

b !S“ , 3 Ziețle (DInr 
r.“) te 28* ; 4. Ciuoteti (Voința

-xtfti) la 5. Vamea
tfh-wnsojl te 4“54" ; 6 Moldovecnu 
fPkirețli} 5 31"; 7. Siatmati
iCkijț te r?r ; f Fricwu (Ohn- 
piai la S'rS' : 9. .Veacsu (Brdila) 
Ic t!S" . IO. Calcișcd (Dinamo) la 
r42”.

Astăzi M va da sfarkil Jn u ' 
«ia efaptf. BrtHfa-RucitreVli t2Xkm) 
cu sosirea In jurul orei K pe lia* 
a.onuj 23 August.

Sîmhată. Ia amiaza, a părăsii 
Capitala, Sir Frank Franci», di
rectorul general al Bibliotecii din 
British Museum, președintele Co
misiei internaționale de catalo
gare din cadrul Federației inter
naționale a Asociațiilor de biblio
tecari, care, la invitația Comite
tului' de Stal pentril Ctikură și 
Artă, a făcut o vizită în tara 
noastră. între 20 ți 31 august. în 
acest timp» el a ținut conferințe 
de specialitate, a vizitat diferite 
instituții culturale, a avut între
vederi cu oameni de știința și 
cultura.

înainte de plecare, oaspetele a 
raspuni la întrebările puse do 
reprezentanți ai presei ți radio- 
televîziunii romîne.

Referindu-se la vizitele făcute 
la diferite biblioteci ți muzee din 
tara noastră. Sir Frank Francis a 
declarat : „Bibîliotecile pe care 
le-am vizitai mi-ait făcut o foarte 
hună impresie prin munca de 
documentare, re se desfășoară de 
către colectivele de aici. Sini 
bucuros ci avem schimburi de. 
publicații cu Biblioteca centrală 
de stat, Biblioteca centrală uni-

versilară. Biblioteca Academiei, 
cu Biblioteca din orașul Cluj, al 
căror oaspete am fost cil prile
jul călătoriei mele în " 
Socotesc, de asemenea, 
teresanțe exponatele 
rnrizeele dv„ ca cele din muzeul 
BniEenthal din orașul Sibiu, cars 
m-au impresionat deosebit”.

în legătură cu apropiatul Con- 
gre« de la Sofia al Federației in
ternaționale a bibliotecarilor, la 
care este afiliata |i țara noastră, 
oaspetele » subliniat ea este ne
cesar ca metodele de documen
tare ale bibliotecarilor să ae uni
fice în viitorul apropiat, deoarece 
numai în felul acesta ac va asi
gura maximum de informare a ci
titorilor.

Este prima mea vizită tn Ro- 
niînia, a continuat Sir Frank 
Francis, ji cu acest prilej am pu
tut vedea multe lucruri intere
sante. Am constat că Romînia 
este o țară moderna, cu orașe și 
sate pitorești, plăcuta la vedere, 
cu un popor plin de energie. 
Doresc să revăd Romînia într-un 
viilor cît măi apropiat.

(Agerpre.)

Romînia. 
foarte in- 
aflate it»

Crește numărul 
cinematografelor sătești

MARE (de la coresp. nos-BAIA 
tru).

De la
este numărul 
din regiunea __________  _____
cu aparate cinematografice. In ul
timul timp au fost înființate cine
matografe la căminele culturale

o zi la alta, fot mai mare 
căminelor culturale 

Maramureș dotate

din Ulclug șl Nadeșul Hododului, 
din raionul Cehul Silvaniei, Vljeul 
de Mijloc și complexul turistic 
Borșa, din raionul Vițeu

Cu acestea numărul cinemato
grafelor sătești din regiunea' Ma
ramureș se iidică la 185.

sau cei care nu cunosc 
acest sport sînt inițiali, 
ajutați să devină și ei 
înotători.
nutea da și alte exemple

• Cel de ai 7- 
lea campionat 
mondial de șah 
pentru junior!, 
car* a* deua- 
tocuă ia Vrn;acka 
Banja, a ajuns la 
finiș. Pentru iii-

r^I de campion au mai rămas Jn 
iufrîă repmeniaalui R. P. Romîne. 
Florin Gheorghiu, și cehoslovacul 
Mihail Janata, fruntași ai clasa
mentului cu cile 6.5 puncte fiecare. 
În penultima runda. Gheorghiu a 
reuuzat cu englezul Lee. în timp 
ce Janata a clștigal ușor cu ne
grele, Ia polonezul Adamski. Vic
toria obținută simbătă dimineața 
In partida întreruptă cu sovieticul 
Zaharov^ i-a permis apoi «hiitu- 
lui cehoeiovac «S-l egaleze la 
puncte pe Gheorghiu.

in ultltpa rundă, a 9-a Gheor
ghiu va juca cu piesele negre Îm
potriva norvegianului Zweig. iar 
Janata, cu albele, va avea ca ad" 
versar pe iugoslavul Bojkavici.

• Cea de-a doua 
etapă a campionatu
lui republican de fot
bal programează as
tăzi In Capi lată două 
interesante partide 
care se vor disputa 
In cupla/ pe stadio

nul 23 August : Progresul Bucu
rești — Dinamo Pitești (ora 14.45) 
și Rapid U T Arad (ora 16.30). Re
priza a doua a meciului Rapid — 
UT A va fi transmisă la radio pe 
programul I, cil începere de la ora 
17,30. Concomitent, va fi transmi
să șl sosirea cicliștilor din cea 
de-a XVl-a ediție a „Cursei Scîn-

S. SPIREA

Zile de odihnă la Amara • ora prînzului

Foto ! AGERPRES

GENERALUL: rulează la ci
nematografele Republica (9,30; 
11,45; 13; 15; 17; 19; 21,15) I. C. 
Frimu (9; 11; 13- 15; 17; 19; 21 
— grădina 19,30- 21,30) 1 Mai 
(9; 11,15; 13,30; 15,45 18; 20.30) 
Gh. Doja (10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). Sta
dionul Dinamo (20). LA FA
YETTE — film pentru ery-n 
panoramic: Patna (10; 12.30; 
16.30; 19; 21,15), VENIȚ1 Mll- 
NE; rulează Ia cinematografele 
Magheru (10: 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21), Tineretului (10,30; 
12.30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30). 
O FI ASTĂ DRAGOSTEA ? : 
rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (16- 18; 20). Elena 
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21; — 
grădină 2*0), G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 191 21), Arenele Liber
tății (20). ’ POVESTEA UNEI 
VERI: București (9; 11: 13; 15; 
17; 19; 21) 8 Martie (16; 18,15) 
Grădina cinematografului 13 
Septembrie (20). CURSA DE 
100 km : Grădina cinematogra
fului 8 Martie. ELENA DIN 
TROIA — cinemascop: Victo
ria (9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,45; 
21.15) Grădina Progresul (20,45) 
Miorița (10,30; 12.45: 15; 17.30;
20) . LUNA DE MIERE FĂRĂ 
BĂRBAT: Central (10,30; 12.30; 
14,30; 18,30; 18,30; 20.30), Gri- 
vița (10; 12; 16- Î8; 20), Arta 
(16; 18; 20). DOI DIN ALTE 
LUMI: Lumina (10—14 în con
tinuare, după-amiază 16; 18,15; 
20,30) Moșilor (16; 18 — grădi
nă 20) Program special pentru 
copii: la orele 10 la cinemato
graful 13 Septembrie. O PER
LĂ DE MAMĂ : 13 Septembrie 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30). 
PROGRAM* DE FILME DO
CUMENTARE: rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. TU EȘTI MINU
NATĂ: rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (10- 12,15- 
16; 18,15; 20,30), Alex. Popov 
(rulează în continuare de la 
orele 9.30 pînă la orele 21). 
CEL MAI MARE SPECTA
COL ; Giulești 9; 12: 15; 18;
21) , V. Roaită (0,30; 12,30; 15,30; 
18,30; 21,30 — grădină 19; 22), 
Popular (11,30; 15; 18; 21), Vol
ga (10,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
T. Vladimirescu (19,30; 18; 10 
— grădină 20), Stadionul Giu
lești (19,45). OAMENI DE A- 
FACERI: înfrățirea între po
poare (10; 18,30; 18,30; 20,30),

12: 15: 17; 19
Libertății’ (10; 
grădină 20).

Alex. Sahia (10; 
— grădină 20), 
12; 16- 18,15 — _
REGINA STATIE1 DE BEN
ZINA: Cultural (16; 18; 20), 
16 Februarie (16; 18; 20).
GANGSTERI ȘI FILAN
TROPI : rulează la cinemato
grafele C. David (16; 18; 20), 
Flacăra (16- 18,15: 20,30). FOR
TĂREAȚA PE RIN — cinema
scop: Unirea (16; 18). ESTRA
DA, ESTRADA: Munca (18; 
18.15; 20.30). DINTELE DE
AUR: 23 August (9,30; 11.30} 
15; 17; 19 — grădină 20.45), 
Luceafărul (15; 17; 19 — grădi
nă 20) MOBV DICK: rulează 
la cinematografele M. Emine- 
scu (14,30: 16.45; 19: 21.15). Flo- 
reasca (16- 18,15; 20.30), Cultu
ral (orele 10.30). CĂPITANUL 
FRACASSE 
rulează 
Pintilie 
GOSTE 
rulează 
Bacovia...............................
PARA-ȚI UN BALON: rulea
ză la cinematograful Olga Ban
de (15: 17.15: 19.30 — grădină 
20.30). DOCTOR ÎN FILOZO
FIE: Drumul Serii (16; 18- 20). 
ADORABILE ȘI MINCINOA
SE : 30 Decembrie (16; 18; 20). 
NOUA PRIETENA A TATII ; 
rulează la cinematograful Au
rel Vlaicu (15; 17; 19; 21). CAR
TOUCHE : rulează Ia cinema
tograful B. Delavrancea (16; 
18; 20). LILI: Grădina cinema
tografului Arta (19,15; 21),

cinemascop : 
la cinematograful Ilie 
(15; 17: 19- 21). DRA- 
ȘI PALAVRAGELI: 
la cinematograful G. 
(15.30; 18: 20.15). CUM-

Televiziune
8.50 — Gimnastica de învio

rare la domiciliu. 9.00 — Emi
siunea pentru copii și tineretul 
școlar. 10.30 — Rețeta gospodi
nei. 11.00 — Emisiunea pentru 
sate. în jurul orei 15.45 — 
transmisie de la stadionul „23 
August" a reprizei a Il-a a me
ciului de fotbal dintre echipele 
Progresul—Dinamo Pitești și 
întîlnirea dintre echipele Ra
pid—U.t.a. 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19.15 — în numele 
vieții — din creația cercurilor 
literare din Capitală. 19.30 — 
Din cîntecele și dansurile po
poarelor. 20.00 — Filmul artis
tic „Cabotinul". 21.45 — Cîntă 
interpreții de muzică 
Bârbel Wacholtz și 
Kampf. în încheiere: 
de știri, sport, buletin 
rologic.

ușoară 
Arnim 

Buletin 
meteo-

primul i

ir
Partlcipanții la cursurile de 

vară de limbă și literatură, is
torie și artă a poporului romîn 
care s-au ținut la Sinaia, sub 
auspiciile Universității Bucu
rești, și-au încheiat vizitele în 
țara noastră.

Sîmbătă la amiază, rectorul 
Universității București, acad, 
prof. Gh. Mihoc și prof, univ.

V
Sîmbătă a aoait In CajnlaJd Or

chestra de estradă a RadioleJtvi- 
ziunii din U.R.S.S.

In sfvra aceleași iile, tn Sala 
Paialalui R. P. Romîne. for mapa 
muzicald sovietică a prezentat pri
mul concert din cadrul turneului 
pe ear« 11 întreprinde In taie 
noastră intre 31 august si 22 sep
tembrie.

Concertul dirijat de /uri Silan- 
liev. arii»! emerit ai R S F.S.R «-a 
bucurat de un frumos lucces.

După concertele pe care Ie va 
mai ausjjne 1n zilele de 1. 2 șl 3 
septembrie în Capitală, orchezlrn 
își va continua turneul pe litoral 
precum sl hi Brăila. Câinii Bacău. 
Piatra N'camf, Ronan Și teși

(Agttrpresi

Voixa Ion s-a oferit 
^terg w r

„Intr-adevăr, era la 
tchimbtihii, dar era mare ne
voie da pompa de cpd- Trebuia 
înlăturată avaria, și încă re
pede. Dar au fost alți tineri
care au rămas cu mine.
Am făcut treabă bună, ce e 
drept : In trei ore pompa a ioat 
gata.--

— Vaîaa ■ dovedit și 
într-o ollă Impre/uro/e că a 
un tovarăș de nădejde. A'unci, 
la compresorul de 99 plc., tot 
ia aecția bandaj*-.

„Atunci a fost ceva mai greu. 
Din cauza suprasolicitării s-a 
produs un scurt circuit, tocmai 
cînd secția avea mai mare ne
voie de Mr compriMif. Sepa
rarea instfDaiiei ssceaita 5—6 
zile. Impree±d cu echipa ne-an» 
angajat s-o facem m 32 de ore. 
Intr-un fel. at’jncf. Ir. împreju
rarea ac^r. mr-am dc‘ seama 
Ce munca w-nu/ios
organizai-! ș; un coectiv In 
care toți oameni: ccționează ca 
unaL Cînd, dupd 24 de ore. am 
termina!, ne-cm ridicat din 
timpul acela phn. parcă, din- 
tr-un cdîffc de more. Simțeam 
din phn satișlaclia împlinirii..."

— Secfia r-a încredințat sar
cina de a conduce o echipă de 
electricieni.

De aceea, cînd s-a prepus pri
mirea în partid, a hri Ion Voi- 
na. fără stagiu! de candidatură, 
mîinile s-au ridicat, deodată, 
pentru.

Gîndurile lui Ion Voina. a- 
mintirile. fețele tova-ășilor săi, 
florile de pe mată, toate “-au 
contopit jn lumina ferestrei i

sHrșitul

fereastra aceea deschidea 
larg spre viitor.

★
j or jarul Alexandru Mălai 
£ a venit Înaintea tuturor 

astăzi. Cuprinde într-o 
privire hala, berbecele forjelor 
— strainic mai lovește 1 — cio
canul znalriter de 2 000 de kg., 
cuploarele în care locurile nu 
se sting niciodată } și tovarășii 
din celălalt schimb — bună di
mineața l Ie spune ; iar ucenici
lor de la Școala profesională 
care-șl fac practica aici, la Uzi
nele ,23 August'—„Haide, fra
te. prinde cleștele cu nădejde, 
sd știi că focul și fierul și -mese
ria de forjor, odată Îndrăgite,

serd cîteva zile de atunci. A- 
lexandru Mălai ceruse să plece 
de ia Uzinele „23 August'1. 
De ce ?

— Md mul la altă fabrică să 
văd cum se mai lucrează și în 
altă parte 1

^Ședința aceea se ținea cu 
comuniștii secției. După alte 
probleme se ridicase în discu
ție și cererea de transier a lui 
Alexandru Mălai, șef de echipă

— Aici ai crescut, aici ai Învă
țat meserie, aici ai devenii 
membru de partid... Echipa cui 
o lași f Ai o echipă bună, te-ai 
gindit cine are s-o conducă In 
locul tău 1

— E ca și cum ai pleca de

eolae Anlonache plănuise încă 
mai de mult o inovație, iar cei 
doi tineri din echipa lui tre
buiau încă îndrumați in mese
rie... Da, nu g/ndise de. ajuns 
Abia acum își dă seama de 
forța colectivului în care a 
crescut. li e rușine că la un 
moment dat a gîndit desprins 
de interesele tovarășilor lui, ca 
un ins învățat gă meargă de 
colo colo, fără sâ-1 lege nimic 
în vreun loc...

A rămas departe, undeva, 
parcă într-o altă virată, gîndui 
acela de plecare ; înlr-o virată 
între superficialitate și maturi
zare. Acum știe : a trecut un 
examen de maturitate, în colec-

cere... Ceruse organizației de 
partid sâ preia conducerea a- 
celei echipe.

Primele zile. „Să vedem cum 
începe V’ — își ziceau unii.

A început cu un lucru apa
rent mărunt: totdeauna venea 
la lucru înaintea tuturor. A- 
sia-i făcea pe ceilalți să se cam 
rușineze. Intr-o zi, Toader Cru_ 
pă a venit la lucru tîrziu. După 
schimb, Vasile Jurist a pus tn 
discuția echipei acest caz de 
indisciplină. In cele cîteva zile 
de cînd era șef, Vasile Jurist 
observase nu numai întîrzierile, 
dar și felul cum își pierdeau 
timpul unii din membrii echipei, 
încurcîndu-se de colo, colo

BIOGRAFII COMUNE

tivitate. Astfel, o operație 
la forjarea arborilor cotiți 
se făcea greoi t se realizau 
astfel doar patru arbori pe 
schimb. Datorită unei raționa
lizări. rodul experienței și cali
ficării sale înalte, Vasile Jurist 
a găsit o altă metodă mai 
eficace. Cîșiigul producției ; în 
loc de patru arbori pe schimb, 
poi fi realizați acum 6.

Astăzi 
înscrie 
sută.

Dacă 
echipa lui Vasile .Jurist Ia Uzi
nele „Progresul''-Brăila are să 
vi se vorbească despre ea, ca. 
despre una dintre cele mai 
bune din uzină. Și acestea toate 
se datoresc, In primul rlnd, șe
fului el. comunistul Vasile Ju
rist.

fosta echipă codașă 
depășiri de 25—30 ia

Întrebați acum de

nu te mai lasă să le părăsești!'’ 
fși amintește surîzînd. că tot 

as a li zicea și lui meșterul 
Gheorghe Pirvu, care l-a învă
țat aid meseria de forjor. Dar 
asta a fost mai de 
iată) său. forjorul Gheorghe 
Mălai l-a adus să-1 cunoască și 
tovarășii săi. Acestora le spu
nea că „își adusese schimbul"... 
Amintirile acelea se depărtează.

încep iă vina băieții din 
echipă — Constantin Tînjeală, 
Ion Păun... A trecut și dascălul 
lui In ale matrlțării șt colabo
ratorul său la o inovație. în 
curs de apheare — maistrul 
Nicolae Antonache :

Începe schimbul 1. Toți trec 
la locurile lor, focul fâțuiește 
piesele stivuite, fiecare colț de 
hală, iiecare obraz cunoscut.

Aici e ca acasă fa el.
Dar plecarea l... Da, trecu-

mult, clnd

acasă ■■ Iți părăsești familia ui- 
tindu-ți Îndatoririle de laid, a 
spus și un forjor bâtrîn.

Însuși forjorul Gheorghe Mă
lai, tatăl său, o luat cuvinlui:

— La noi în familie e o tra
diție. Ciocanul ăsta l-am mî- 
nuif eu. pe fiul meu l-am a- 
dus să-mi fie schimb...

Abia la discuția aceasta, A- 
lexandru Mălai și-a dat scama: 
cerindu-și transferul, și-a jig
nit colectivul de mur.c-J. Nu se 
gîndise prea bine ; i-a venit să 
se mute așa, dintr-o curiozitate 
nematură. In ședința aceea și-a 
dat seama însă că el e membrul 
unui colectiv față de care are 
drepturi și îndatoriri. Meșterul 
Plrvu era mîndru : scosese din 
el un bun meșteșugar și un șei 
de echipă fruntașă; tatăl il 
socotea schimbul lui. cînd va 
ieși ia pensie t cu maistrul Ni-

tivul 
decit

J2) entru 
£ utilaj 

zilele

acesta pe care, mai mult 
oricind. îl simte al lui,

■e
forjorii Uzinei de 
„Progresul" Brăila, 
acelea au fost de

dezbateri pasionate :
— Ai auzit l Vasile Jurist a 

cerut să conducă echipa lui 
Mocanu Nicolae ! De la o echi
pă fruntașă, ia una codașă /

Cei mai mulți se-ndoiau. 
$i totuși. Vatife Jurist ce- 

;use, țntr-adevăr, să preia con
ducerea echipei fui Mocanu.

înainte de a lua această ho- 
țărire, Vasile Jurist discutase 
cu tovarășul Tănase Petre, se
cretarul organizației de partid 
despre echipa aceasta, ale că
rei rezultate proaste se ră‘=- 
.‘ziageau asupra întregii secții 
dind-o înapoi totdeauna, in în
deplinirea planului, in intre-

țâră vreo treabă anume. Și le-a 
spus deschis : Trebuie să facem 
treabă împreună! Cine e pus 
pe tînjeală, n-are ce mai căuta 
în echipă 1”

Vasile Jurist li chema pe toți 
membrii echipei, înainte de în
ceperea lucrului și, împreună, 
cercetau documentația tehnică, 
organizau locul de muncă, ma
terialele.

lnlr-o altă zi le spuse : „Toți, 
Împreună cu mine, vom merge 
la cursurile de ridicarea califi
cării care încep". In urma a- 
ceslor cursuri, însuși Toader 
Crupă și-a ridicat calificarea. 
Pentru cd indisciplina, întirzie- 
rile, chiulul in vechea echipă 
merseseră, de fapt, mină în 
mină cu slaba pregătire profe- 
«Jpna/d. Vasile Jurist observase 
că membrii echipei folosesc 
încă metode de slabă produc-

*

Patru oameni, din patru 
colțuri de țară, ne scriu 
despre tovarășii lor. 

Simți mîndria cu care-ți vor
besc despre cei mal buni. Scri
ind despre ei, relevînd cali
tățile acestora — hotărîrea, 
abneqația, inițiativele, atitu
dinea lor într-o împrejurare 
sau alta. făcîndu-Ie aceste ca
racterizări sincere, nici nu și-au 
dat seama aceștj corespondenți 
voluntari, din patru colțuri de 
tară, că de fapt au scris și des
pre ei înșiși, tocmai pentru că 
au știut sâ aleagă oamenii și 
faptele lor cele mai semnifica
tive în zilele noastre, pentru 
că au scris, punînd suflet și pa
siune ; Ion Smeu de la Brăila, 
Traian Băduleseu din București, 
Călin Năstase de la Reșița, Ion 
Moldoveanu de la Gura Ocnitei 
sînt numai cîțiva dintre acești 
tovarăși corespondenți care, 
simplu, uneori stîngaci, dar cu 
atîta tragere de inimă și hotă- 
rîre. adaugă motest, încă cîteva 
file la cronica zilelor noastre.
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Tratatul de la Moscova

Recent cîteva suie de muncitori spanioli care lucrează la Dusseldorf (R. F. Germană), au 
participat ia o demonstrație de solidaritate cu greva muncitorilor din Aaturla. Demonstranții 
purtau următoarele lozinci: „Ne solidarizăm cu tovarășii noștri din Asfuria”, „Cerem sindicate 

libere în SpaniaIn fotografie . Aspect de la demonstrația din Dusseldorf.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
La 31 august comisiile pen

tru afacerile externe ale So
vietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților ale Sovietului 
Sunrem al U.RS.S. s-au în
trunit în ședință comună la 
Kremlin pentru a discuta pro
punerea privind ratificarea 
Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară. 
Această propunere a fost su
pusă spre examinare Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. de Con
siliul de Miniștri al U.RS.S.

La ședința prezidată de O- 
Kuusinen au participat și 
mareșalul Malinovski, mini
strul apărării al U.R-S.S-, și

EE PESTE HOTARE
Opoziția boicotează
alegerile din Iran

TEHERAN 31 (Agerpres). -
In Iran a început campania 

electorală în vederea alege
rilor parlamentare. După cum 
transmite corespondentul din 
Teheran al agenției France 
Presse, Congresul Uniunii na
ționale — front politic care se 
pronunță în sprijinul actualu
lui guvern — și-a încheiat lu
crările și a ales un comitet 
permanent care va fi însărci
nat să stabilească lista candi- 
daților „Uniunii naționale" în 
toate circumscripțiile electo
rale. în același timp, însă, po
trivit agenției, conducătorii 
partidelor de opoziție au pu
blicat comunicate clandestine 
în care au anunțat „hotărîrea 
lor definitivă de a boicota a- 
legerile". Unul din liderii opo
ziției, Ayatollah Mihani, a sub
liniat într-un comunicat 
„lipsa condițiilor indispensa
bile pentru libertatea alegeri
lor" și a arătat, în legătură cu 
aceasta, că un mare număr de 
profesori, studenți, ca și lideri 
ai Frontului Național, continuă 
să fie în închisoare. I

întrevederile de la Djakarta Punrrce in Inncflnnc«Irtlcl

Marea sărbătoare a R. D. Vietnam

Ivan Morohov, prim-i 
ședințe al Comitetului de stat 
pentru folosirea energiei ato
mice în U.R.S.S.

Luînd cuvîntul in fata mem
brilor comisiilor. Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a declarat 
că reacția generală din întrea
ga lume la Tratatul de la Mos
cova <
A fost apreciată just atit la
tura umană a Tratatului, cit și 
Însemnătatea politică a ace
stui act. Tratatul este consi
derat de toți un pas rea! î 
direcția slăbirii încordării 
internaționale. Ministrul so
vietic a făcut cunoscut că a- 
proximativ 80 de state 
două treimi < 
lumii — au și semnat Tratatul.

In urma dezbaterilor, comi
siile au aprobat în unanimi
tate Tratatul și au hotărît să 
recomande Sovietului Suprem 
al UJLS.S. să-l ratifice.

DJAKARTA 31 (Agerpres).— 
La 30 august, ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei, 
Subandrio a avut o întreve
dere cu președintele Sukamo 
căruia i-a prezentat un raport 
asupra tratativelor sale cu 
trimisul ministrului afacerilor 
externe malayez în problema 
Federației Malayeze și în spe
cial în legătură cu observato
rii ce trebuie să însoțească 
membrii misiunii O.N.U. în 
teritoriile din nordul insulei 
Borneo și în Sarawak, pentru 
a consulta populația asupra 
planului de creare a federa
ției. El a arătat că în proble
ma observatorilor nu s-a ajuns 
la un acord. In ceea ce pri
vește crearea Federației Ma
layeze, a spus Subandrio, tri
misul ministrului de externe 
malayez a adu3 la cunoștință 
noua dată stabilită pentru a- 
ceasta, precum și faptul că „Ia 
crearea ei, guvernul malayez 
nu va ține seamă de conclu
ziile misiunii O.N.U."

Postul de radio Djakarta »- 
nunță că ministrul de externe 
indonezian a avut, de aseme
nea, întrevederi cu ambasado
rii englez și american la Dja-

karta. cărora le-a făcut cu
noscut faptul că la întflnirea 
cu trimisul malayez. problema 
trimiterii de observatori nu a 
fost rezolvată.

în aceeași zi, ambasadorul 
Filipinelor a adresat Secreta
rului general al OJN.U^ U 
Thant, o scrisoare în care pro
testează din nou împotriva re
fuzului Angliei de a acorda 
viză de intrare observatorilor 
Filipinelor in teritoriile din 
nordul imulei Borneo.

Oircctc fir iclccomeniciill

Intre hrrmlln $i (așa AIM

MOSCOVA 31 (Agerpres 1. — 
Le 31 august, ora II era 
Moscovei), a lost pusă în func
țiune linia directă de te-eco- 
municațâ între Moscova 
W ashingt on iKremlin—Casa
Albă).

Linia a fost deschisă in 
urma acordului încheiat la 20 
iunie 1963 la Geneva Intre re
prezentanții U.RS.S și S-U-A.

este extrem de pozitivă- I 
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Prezențe
rommești 

peste hotare
PÂRIS. — La 30 august. Ni

colas Petre, președintele Comi
tetului Executiv 
popular al orașului 
sosit Lt Boulogne 
invitația lui Henri 
primarul orașului.

al Sfatului 
Constanta, a 
Sur Mer la 
Hennegueiie,

Ziare britanice despre șomajul din Anglia
ț''

illlj Britanii se 
pl|| cd șomajul 
'll aha a înrea

Dezvăluiri privind represiunile

nlr-un comunicat 
al Ministerului 
Muncii al Marii 
Britanii se arată 

I în An
glia a înregistrat o 
nouă creștere In 

luna august, atingind cifra de 
50/ 213 persoane,

la.* uratul z:ar ..TIMES*, con- 
că este cel m*.

r t. r.-> -n*. de li *’’rs.-_. 
rate «tetee rit*ea m-

cuvînt a! partsaoâui labuiiSi. 
Gunter, care a suhLrrint ci 
principala a spo: • nu-
mărului de șomer; Ir. ne
putința economiei Angliei de a 
absorbi Întreaga forță de 
cd a țării.

STOCKHOLM. — între 25 și 
28 august s-au desfășurat la 
Stockholm lucrările Congresului 
european de reumatologie. Din 
partea R. P. Romine a partici
pat o delegație compusă din 
prof. dr. I. Sfaia, directorul Cen
trului metodologic republican 
de reumatologie, dr. V. Ciobanu 
și dr. Ștefan Berceanu de la In
stitutul da medicină internă al 
Academiei R. P. Romine. Dele
gații romini au prezentat lucrări 
științifice care au fost urmărite 
cu intere* și apreciate de partici- 
panții la congres. După termi
narea lucrărilor, dr. I. Stoia a 
fost numit membru de onoare al 
Societății suedeze da reumatolo
ge si consilier în Comitetul Ligii 
enropene da reumatologie.

I
I 
!
I
I
I
I
I
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antidemocratice din Spania
CIUDAD DE MEXICO 31 (A- 

gerpres). —
Comitetu] mexican de apriji- 

Rtre a deținuțiler politiei din 
Spania a irimii șefilor delega
țiilor țărilor membre ale O-N L\ 
o declarație și docnmeote în le
gătură cn situația grea a dețina- 
ților politici din Spania și rin- 
larea sistematici de către re
gimul franchixt a drepturilor 
elementare ale omului.

Comitetul, prezidat de poetul 
spaniol Leon Felipe, cere în a* 
ceasta declarație ca situația po
litică din Spania iâ fie luată în 
discuția viitoarei aeiiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. ..pentru 
a impune Spaniei, ea Hat mem
bru al O.N.U-, să pună capăt re
presiunilor, să anuleze listemu] 
judiciar repreaiv și să-i pună iu 
libertate pe toți deținuții poli
tiei apanioli".

Printre documentele care în-

toțrte aeeaita declarație •• 
mentori di* partea dcținnților pa
linci spania li, în care se tubliaia- 
iî ei îatre asii 1958—1962. ia 
Spania au faatționat 78 tribu
nale utilitare, care au judecat 694 
antifrancbiști, 4 dintre ei fiind 
condamnați la moarte, și 5M la 
pedepse care tolalixeuâ 3 221 
ani închiaoare.

într-o conferință de preaă ți
nută la 30 august, la Ciadad de 
Mexico, dr. Joaquin D’Harcenrt, 
vicepreședintele Comitetului pen
tru sprijinirea detinnțilar poli
tiei spanioli, a declarat că toate 
documentele prezentate deaoa- 
streaxi cn claritate faptul ci „ia 
Spania — țari membra a O-N.U- 
— Ia 23 de ani după terminarea 
războiului civil, continuă aă dom- 
neasca • sitajție alarmantă și 
insuportabilă pentru poporal 
spaniol. eare esla lipsit de orice 
posibilități de a*l* exprima ia 
mod liber doleanțele-.

•Pa
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BLED. — La 31 august N. S- 

Hrușciov și persoanele care îl 
însoțesc au vizitat stațiunea 
climaterică Bled din Slovenia 
și împrejurimile. Oaspeții so
vietici au fost însoțiți de I. 
Broz Tito și alte persoane ofi
ciale iugoslave.

berare a papaartlar 
Africa".

WASHINGTON. — La 30 august 
John Kennedy, președintele S.U.A., 
a adresat Congresului chemarea da 
a restabili volumul inițial al in
vestițiilor destinate „ajutorului* 
pentru străinătate care a fost pro
pus de guvern și redus de Camera 
Reprezentanților a Congresului cu 
aproape 600 000 000 de dolari. Gu
vernul propusese ca pentru anul 
financiar 1964 să fie rezervate 
„ajutorului" pentru străinătate 
4 500 000 000 de dolari. Reducerea 
„ajutorului" american pentru străi
nătate, a declarat președintele 
S.U.A,, „ar limita serios capacita
tea noastră de a influența asupra 
evenimentelor". Kennedy a recu
noscut că contribuabilii americani 
„nu vor fi satisfăcuți purtînd a- 
ceastă povară", dar a cerut tot* 
odată ca această povară să fie mă
rită, pe motiv că in deceniul al 
VH-lea Statele Unite vor trebui 
să ducă „o luptă foarte grea-.

ALGER. — Ziarul „Revolution 
Africaine'” publică un articol 
ieranat de Ben Bella, președin
tele Consiliului de Miniștri al Al
geriei, în care acesta salută lup
ta negrilor americani pentru 
drepturi cetățenești. „Lupta îm
potriva rasismului din Statele 
Unite poate fi comparata eu 
lupta pentru lichidarea colonia
lismului portughez și a aparthei
dului iud-african, deși această 
luptă se duce Ia un alt nivel, 
acrie Ben Bella. Ea constituie o 
continuare s vastei lupte de eli-

oporul Republicii Democrate Viet- 
nam sărbătorește împlinirea a 18 

jjff ani de la proclamarea indepen-
denței patriei sale. După victoria

| revoluției din august, întemeierea
li Ia 2 septembrie 1945 a Republicii

Democrate Vietnam a încununat 
Îndelungata și eroica lupft a poporului viet
namez împotriva jugului colonial, pentru li- 
lihertate. Anii care s-au scurs de ia acest im
portant eveniment au fost marcați prin reali
zările obținute de poporul R. D. Vietnam. 
Muncind cu avînt, sub conducerea Partidului 
celor ce muncesc, oamenii muncii din R. D. 
Vietnam au reușit să refacă economia distrusă 
de război, să obțină succese însemnate în con
strucția socialismului, in ridicarea nivelului 
lor de trai material și cultural. Tineretul și 
poporul nostru urmăresc eu simpatie munca 
harnică a poporului R. D. Vietnam și se 
bucură sincer de succesele pe care le-a obți
nut în propășire* patriei sale.

Intr-o direcție cu totul opusă Intereselor na
ționale ale poporului vietnamez s-a dezvoltat 
Vietnamul de sud. In aceste zile, mai mult ca 
oricînd, apare in evidență caracterul anti
popular >1 regimului lui Ngo Dinh Diem care 
supraviețuiește numai datorită ajutorului a- 
merican. împotrivirea celor mal largi mase

• • I1

*
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din Vietnamul de sud față de clica dlemistă 
este mereu mal puternică. Teroarea dezlăn
țuită de dieiniști nu poate infringe lupta 
dreaptă pentru libertate a poporului din Viet
namul de sud. Patrioțîi sud-vietnamezi. ale 
căror rînduri cresc neîncetat, sînt sprijiniți 
în lupta lor de întreaga opinie publică mon
dială iubitoare de pace.

Intre Republica Populară Romîna și Repu- 
blfca Democrată Vietnam s-au statornicit și 
se dezvoltă relații de prietenie și colaborare 
frățească întemeiate pe principiile interna
ționalismului proletar, a Identității țelurilor 
lor de construire a socialismului, pe aspira
ția comună de apărare a păcii. Relațiile din
tre țările noastre servesc intereselor ambelor 
popoare, cauzei socialismului șl păcii.

Poporul nostru, împreună cu toate forțele 
Iubitoare de pace din lume, sprijină lupta po
porului vietnamez pentru reunificarea pașnică 
și democratică a țării sale, se pronunță hotă- 
rit pentru traducerea în viață a acordurilor 
de la Geneva cu privire la Vietnam.

Cu prilejul celei de a 18-a aniversări a pro
clamării R. D. Vietnam, tineretul și poporul 
nostru transmit poporului frate vietnamez un 
călduros salut șl îi, urează noi succese în con
struirea socialismului, în lupta pentru reunifi
carea țării sale, pentru o pace durabilă.

•»
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Fotografia noastră înfățișează un aspect dinir-un raion din Hanoi In care se află institutul 
de agronomie și școala superioară financiară.

Zorentul de la Khuoi Sao, 
care în limba populației 
locale înseamnă „Tinăra 

fată frumoasă", nu era altă
dată dccît un loc pitoresc din 
provincia Lang Son. Anul a- 
cesta, un dig de beton va per
mite utilizarea apei torentului 
pentru irigarea celor 300 de ha 
de pămînt fertil din apropiere 
p pentru alimentarea unei 
mici hidrocentrale. Khuoi Sao, 
„Tinăra fată frumoasa', conti
nuă să fie frumoasa, dar acum 
ea a devenit fi utilă.

comparație cu ultimii doi ani. 
Livrările de material lemnos, 
bambus, ciment, var, cărămizi 
și țigle — de două ori mai 
mari decît în 1962 — sînt re
zervate în primul rînd pentru 
construcția de hambare, încă
peri pentru uscarea cerealelor, 
adăposturi pentru vite și con
strucții hidrotehnice.

stitutul are cinci secții : agro
nomie, zootehnie și medicină 
veterinară, silvicultură, meca
nizarea agriculturii și 
cultură.

pisci’

A

Zn anul 1963, volumul ma
terialelor de construcție 
livrate satelor a crescut 

considerabil in R. D. Vietnam. 
Valoarea acestor materiale va 
fi de cinci ori mai mare

nul acesta, creditele a-
J cordate de Banca de stat 

din R. D. Vietnam coo
perativelor agricole și țărani
lor individuali au crescut cu 
25 milioane dongi în compara
ție cu anul 1962 și de patru 
ori față de 1960. Aceasta con
tribuie la stimularea produc
ției agricole. Cea mai mare 
parte a creditelor acordate 
sînt folosite pentru lucrări de 
ameliorație și pentru cumpă
rarea de noi unelte agricole.

far- 
Thal

Nguyen a reușit să pro
ducă extrase Filatov de ficat, 
inimă, rinichi și creier care 
corespund tuturor cerințelor 
tehnice stabilite. Datorită îm
bunătățirii metodelor de pro
ducție, productivitatea fabrici1 
a crescut de la 550 la 1 650 
fiole pe oră.

~r ' abrica de produse 
f' maceutice din

j în capitala Mexicului

t ' - - --------- ■ ’
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rfi. te fcurml. exista o tendin
ță de diminuaie a numărului 
șomerilor și că sporirea acesto
ra în august s-ar datora veni
rii pe piața muncii a absolven
ților școlilor de diferite grade, 
un alt ziar „FINANCIAL TI
MES* subliniază netemeinicia 
unei astfel de păreri, reJevlnd 
că numai In luna august numd- 
rul șomerilor adulțj a crescut 
cu 6 800 de persoane.

Potrivit părerii ziarelor cita
te, cauzele sporirii șomerilor 
rezidă nu în venirea pe piața 
muncii a tinerilor absolvenți de 
școli, ci In „tendințele econo
mice reia vor abile*.

Acelas; lucru reiese și dintr-o 
declarafie a purtătorului

Znstitutul de Agriculturii 
al R. D. Vietnam. înfiin
țat tn anul 1956 — la 

doi ani după restabilirea păcii 
— este frecventat în prezent 
de circa 2 060 de studenți. In-

7' a Hanoi a avut loc recent 
j o expoziție cu lucrările a 

peste 100 de muncitori- 
pictori amatori, organiza
tă sub auspiciile Federa
ției Sindicatelor, Asociației de 
arte plastice și editurii „Cul
tură și artă“. Au fost expuse 
130 de lucrări: în acuarelă, 
guașă, schițe, gravuri și picturi 
in ulei, ru teme inspiTcte din 
viața muncitorilor, țăranilor și 
pescarilor.

7' a Hanoi a ai 
j o expoziție

Declarația
președintelui Kennedy

a avut 
ioc ur. mare miting pentru 
eliberarea lui Siqueiros și a 
altor democrafi arestați. Po. 
Jitia a Încercat sd Împrăștie 

Pe participanta la miting

SCURT • PE SCURT
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italiene re/a-JtOMA. — Ziarele 
leasă despre cercetările întreprin
se de autorități In jegdturd cu des- 
teeerea ia Roma a 12 OOO litri de 
lapte ce coaunea urme de țiței. In 
urma cercetărilor tăcute, s-a ajuns 
Ia concluzia cd transportarea lapte
lui x-a efectuat cu autocisterne care 
In prealabil transportaseră țiței șl 
bemină. Cisternele tint proprieta
tea unor Urme particulare care al
ternează transportul laptelui cu 
transportul produselor petroliere 
pentru a nu face unul din drumuri 
fără Încărcătură...

Deși cercetările au arătat care 
sini adevăratii vinovat!, nu s au 
luat masurile necesare, astfel cd 
spre Roma continuă sd se transpor
te Încărcături de lapte amestecat 
cu afle substanțe. După laptele 
benzol, cu lifel. iau cu suc 
fructe a lost găsită o cantitate 
24 000 litri de lapte cu urme 
vin roșu. .

agențiilor occidentale de presă, 
prircipalul punct al tratativelor 
pariate de Beii ia Ltaahona x-a re
ferit la bazele mililare americane 
din buulele Azore ; ra di teu lat, 
de asemenea, poziția Statelor Unite 
fafă de problema coloniilor portu
gheze. Subsecretarul de stat amr 
ticen a declarat cd peste o xdpfd- 
■Ind xe va înapoia la Lisabona 
pentru a eonfinua tratativele cu 
olkialilățUe portugheze.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
lor, delegații celor două țări nu 
si-au putut termina intervențiile. 
Reprezentantul Tunisiei, sprijinit 
de cel al Nigeriei a declarat că 
dacă delegații Africii de Sud și 
Portugaliei nu vor fi Împiedicați 
să participe la lucrările conferin
ței, țările africane 
vpcarea din nou 
plenare pentru a 
această problemă.

vor cere con- 
a unei ședințe 
lua în discuțla

președinte al partidului demo
crat-republican și desemnarea lui 
ca singurul candidat la viitoarele 
alegeri a intervenit după demisia 
sa din serviciul militar activ 
cînd a declarat că va face totul 
pentru a ie menține la putere ți 
după alegerile din 15 octombrie, 
de data asta ...în haine civile.

Ui africane. La Ibadan a fost inun
da tâ complet stal la de alimentare 

■ cu apă astfel Incit orașul, cu o 
populație de aproape 500 000 de 
oameni, a rămas fără apă potabilă. 
In multe locuri șoselele și căile 
feratg au fost avariate.

CU 
d* 
de 
d«

NEW YORK. — După cum 
transmite agenția Prensa Lati
na, 10 din cei 59 de studențl 
americani care s-au înapoiat la 
New York, după ce au vizitat 
Cuba, au fost citați să apară 
In fața „Comisiei Camerei Re
prezentanților pentru cerceta
rea activității antiamericane". 
Potrivit agenției, la sosirea la 
New York, studenții americani 
.au declarat că în Cuba ei s-au 
putut convinge la fata locului 
că jmensa majoritate a poporu
lui cuban sprijină guvernul re
voluționar al acestei țări.

QUITO. — Agenția Prensa 
Latina relatează că la 30 au
gust. junta militară din Ecuador 
a închis universitatea „Vicente 
Rocaluerte' din orașul Guaya
quil și l-a arestat pe rectorul 
universității, Jorge Zavala Ba- 
querizo. Împreună cu rectorul 
universității au fost arestați, de 
asemenea, mai mulfi profesori 
și studenți, care au participat 
la manifestațiile antiguverna
mentale organizate la 27 au
gust. Potrivit agenției, aceasta 
este cea de-a treia instituție de 
învățămint superior închisă de 
guvernul militar ecuadorian în 
decursul acestei xăptămini.

BUENOS AIRES. — 
federală de apel din 
Cordoba a declarat legea 
privire la persecutarea comu
niștilor, adoptată de guvernul 
argentinean în luna mai 1983, 
drept anticonstituțională. In 
prezent, în închisorile din Ar
gentina se află numeroși ares
tați în baza 
ționare.

Curtea 
orașul 

cu

acestei legi reac-

MARQUES. — După 
ziarul „Rand Daily

LISABONA. — La 30 august, la 
Lisabona a luat silrșil prima parte 
a tratativelor purtate Intre sub
secretarul de stat al S.U.A., Geor
ge Ball, și primul ministru a! Portu
galiei, Salazar. Potrivit relatărilor

ROMA, — După cum relatează 
agenția France Presse, ședințele 
diferitelor comitete ale conferin
ței O.N.U. pentru turism, care-și 
desfășoară In prezent lucrările la 
Roma, au fost marcate de o serie 
de incidente, ca urmare a faptului 
că delegațiile Africii de aud și 
Portugaliei au refuzat să se supună 
rezoluției votate anterior prin care 
li s-a cerut să părăsească conferin
ța. Potrivit agenției, In semn de 
protest împotriva acestei poziții a 
delegațiilor celor două țări, de fie
care data cînd a luat cuvîntul 
vreun reprezentant al Africii de 
sud sau al Portugaliei, delegații 
țărilor africane l-au acoperit vocea, 
lovind ritmic cu putere în mesele 
din fața lor. în majoritatea cazuri-

LOURENCO 
cum relatează 
Mail", care apare la Johannesburg, 
autoritățile coloniale portugheze, 
neliniștite de greva celor 3 000 de 
docheri din portul Lonrenco Mar
ques (Mozambic), declarată în 
urmă cu cinci zile, au ordonat uni
tăților militare să ocupe portul. în 
urma unei ciocniri dintre greviști 
și soldați portughezi, 40 de do- 
chari au fost arestați.

SEUL. ■— La 31 august, Pak 
Cijan Hi, șeful actualului guvern 
snd-coreean, a fost ales președin
tele partidului democrat repu
blican. El a fost, de asemenea, 
desemnat candidatul partidului 
la alegerile prezidențiale ce ur
mează aă aibă loc la 15 octom
brie. în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, Pak Cijan Hi a cerut 
celor 700 000 de membri ai 
partidului «ă-i acorde votul pen
tru a deveni din nou președinte.

Alegerea lui Pak Cijan Hi ca

HANOI 31 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, 
Xuan Thui, ministrul afaceri
lor externe al R. D. Vietnam, 
a adresat copreședinților Con
ferinței de la Geneva din 1954 
o scrisoare prin care Ie atrage 
atenția asupra situației care 
s-â creat în Vietnamul de sud. 
Starea de asediu decretată în 
țară și actele teroriste săvîr- 
șite de guvernul Ngo Dinh 
Diem, se spune în scrisoare, 
încalcă în mod flagrant drep
turile cele mai elementare 
ale poporului sud-vletnamez, 
vin în contradicție cu preve
derile privitoare la libertățile 
democratice, consemnate in a- 
cordurile de la Geneva din 
1954.

Guvernul R. D. Vietnam so
licită pe copreședinți să re
comande guvernului S.U.A. să 
pună capăt războiului nedecla
rat din Vietnamul de sud, 
să-și desființeze comanda
mentul militar de la Saigon și 
să-și retragă forțele armate 
din țară.

YAOUND. — Agenția Franca 
Presse anunță că la Ambam, oraș 
situat în sudul Camerunului, a avut 
loc cel de-al doilea congres al or
ganizațiilor care luptă pentru eli
berarea națională In coloniile spa
niole R<o Muni și Fernando Po. în 
comunicatul dat publicității Ia 31 
august se face cunoscut că toate 
organizațiile fruntașe ale luptei de 
eliberare națională din aceste colo
nii se unesc Intr-un front unic de
numit „Ideea populară a Guineei 
ecuatoriale*. într-o rezoluție adop
tată la congres, participant!! cer 
amnistia generală, eliberarea deți* 
nuților politici, acordarea de drep
turi și libertăți pentru populația 
africană din aceste teritorii și pen
tru organizațiile de eliberare na
țională. Frontul a adresat autori
tăților spaniole cererea de a-1 re
cunoaște ca reprezentant al popu
lației băștinașe și de a începe tra
tative cu o delegație a sa In ve
derea acordării autonomiei acestor 
colonii.

WASHINGTON 31 (Agerpres). 
Președintele Kennedy a adresat 
poporului american declarația 
tradițională cu prilejul Zilei 
Muncii, care în Statele Unite «e 
aărbătorește anual Ia începutul 
lunii septembrie.

Cu această ocazie, președintele 
Kennedy a vorbit despre unele 
succese obținute de S.U.A. în do
meniul economic, precum și des
pre greutățile pe care le întîmpi- 
nă economia americană.

După ce a vorbit deapre „înal
tul grad de activitate economică”, 
președintele a recunoscut că exis
tă ramuri „învechite” ale eco
nomiei S.U.A. care se află în de
clin, precum și regiuni întregi 
„care nu participă la refacerea 
generală a țării”. Referindu-ae la 
problema șomajului, Kennedy a 
relevat că în țară există 4 250 000 
de șomeri |i că automatizarea 
producției nu duce la îmbunătă
țirea situației oamenilor muncii, 
ci, dimpotrivă, face ca „nume
rous locuri de muncă și meserii 
să devină inutile” ajungîndu-se 
astfel la concedierea muncitori
lor devenițî indezirabili.

Kennedy a subliniat în mod

deosebit situația de neinvidiat a 
tineretului american. în prezent, 
a recunoscut el, fiecare al patru
lea american în virată între 16 și 
21 de ani nu se află nici în pro
cesul de învațămînt, nici în 
cîmpul muncii. Șomajul ți crimi
nalitatea care se mențin în rîn- 
durile tineretului, a spus preșe
dintele, arată că „societatea ame
ricană nu a izbutit sa folosească 
întreaga energie, capacitățile ti
nerilor și tinerelor pentru rezol
varea unor sarcini utile și atin
gerea unor scopuri pozitive”.

Președintele a criticat vehe
ment sistemul de învațămînt din 
S.U.A. „Nivelul scăzut al învăță- 
mîntului, nivelul scăzut de pre
gătire |i lipsa deprinderilor teh
nice — acestea sînt principalele 
piedici pentru obținerea de lucru 
și pentru o viață creatoare”, a 
declarat el.

Președintele a declarat că 
S.U.A. trebuie să lupte încă pen
tru a obține „asigurarea de drep
turi egale pentru toți cetățenii 
în domeniul folosirii brațelor de 
munca, al învățămîntului, în do
meniul electoral ți în toate sfe
rele activității naționale”.

Agravarea situației

din Vietnamul de sud

LAGOS. — Ploile torențiale care 
au cărui necontenit In ultimul 
timp In Nigeria au provocat mari 
inundații In vestul și estul tării. In 

orașul Abeokuta din vestul Nigeriei, 
torentele de apă au măturat pur și 
simplu locuințele a sule de fami-

SANAA. — Agenția de presă de 
pe lingă guvernul Republicii Ara
be Yemen, a dat publicității un 
comunicat In care se arată ctf In 
sultanatul Havașib, aflat sub pro
tectoratul Angliei, aq loc mari de
monstrații în semn de protest îm
potriva concentrării de trupe en
gleze In această regiune. Drept 
răspuns, autoritățile engleze au 
operat numeroase arestări. Un nu
măr mare de locuitori din această 
regiune, precum și șeicii unor tri
buri au fugit în munfi, pentru a 
scăpa de persecuțiile autorltă/iior 
engleze.
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SA1G0N 31 (Agerprei). — 
Situația din Vietnamul dn «ud 
— transmite agenția Reuter — 
este considerată a fi extrem de 
explosivă ți se crede în general 
că evenimentele se îndreaptă 
»pre un apogeu. Agenția relevă 
că la Saigon circulă tot mai 
multe știri deipre posibilitatea 
ca anumiți ofițeri ai armatei 
aud-vietnameze să răstoarne pe 
Ngo Dinh Diem ți camarila sa. 
Se știe câ S.U.A. încearcă să se 
sprijine pe un anumit grup de 
ofițeri din conducerea armatei 
diemiste pentru cazul în care 
înlăturarea lui Diem de la pu
tere ar deveni inevitabilă.

Agenția U.P.I. relatează că 
noul ambasador a) S.U.A. la Sai
gon, Cahot Lodge, se va întîllli 
probabil în cursul următoarelor 
două zile din nou cu Ngo Dinh 
Diem. Ce poziție va adopta am
basadorul față de recentele eve
nimente din Vietnamul de sud 
rămîue de văzut. în general 
cercurile oficiale de la Washing
ton mențin o confuzie deliberată 
asupra intențiilor american» în 
Vietnamul de sud. Postul de ra
dio „Vocea Americii”, care ex
primă de obicei punctul de ve
dere oficial al guvernului ame
rican, a transmis că autoritățile

americane vor cere înlăturarea 
tuturor conducătorilor poliției 
secrete răspunzători pentru or
ganizarea represiunilor împotri
va hudiștilor, inclusiv a șefului 
poliției secrete, fratele Iui Ngo 
Dinh Diem. Ngo Dinh Nhu. De
partamentul de Stat e a grăbii 
însă sa dezmintă informațiile 
transmise de „Vocea Americii”.

Comandamentul american din 
Saigon, transmite agenția Asso
ciated Press, a început să se în
grijoreze de eventualele urmări 
pe care le-ar putea avea prelun
girea legii marțiale proclamate 
de regimul diemist pe întregul 
teritoriu al Vietnamului de sud. 
„Membri de frunte ai comanda
mentului militar american din 
Saigon, relevă agenția, consideră 
că dacă legea marțială va fi 
menținută în continuare, aceasta 
va avea un efect dezastruos asu
pra războiului împotriva partiza
nilor”. Oficialitățile americanr 
se tem în special, după cum ara
tă Associated Presa, de scăderea 
moralului trupelor diemiste. 
flat și așa la un nivel 
coborît.

Intre timp, autoritățile 
«te caută să-și întărească 
prin organizarea unor diversiuni.
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