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r 
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Fiecare secție

de partid și de stat 
în regiunea Argeș

Zilele acestea 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Chivu Stoica. însoțiți de tova
rășii Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, și Ion 
Rîmbu, adjunct al ministrului 
economiei forestiere, au făcut 
o vizită în regiunea Argeș. în 
cursul vizitei oaspeții au fost 
de asemenea, însoțiți de tova
rășul Gheorghe Marinescu, se
cretar al Comitetului regional 
P.M.R. Argeș, și de alți octi- 
xdști de partid și de stat.

Au fost vizitate cu acest pri
lej combinatele de industriali
zare a lemnului din Rm. Vîl- 
cea si din Pitești.

La Combinatul de Industria
lizare a lemnului din Rm. VO- 
cea. conducătorii de partid S* 
de stat au fost întâmpinați de 
tovarășii Nicolae Turu, direc
torul combinatului. Ion Barba, 
inginer șef, și Nicolae Trușcâ, 
secretar al comitetului de par
tid, precum și de alte cadre 
din conducerea întreprinderii. 
Dotat cu utilaje moderne, a-
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Pe scurt, din țară
O Ca urmare a măsurilor luate pentru Intensificarea recoltărilor de 

toamnâ, pini In seara zilei de 10 septembrie In regiunea Argeș 
a fost recoltat porumbul de pe aproape 40 la sutfl din suprafața cul
tivată. Fruntașe In această campanie alnt unitățile agricole socialiste 
din raionul Drăgănești-Olt. care au strlnz știute ții de porumb de pe 
mai bine de 17 000 ha, reprezentlnd peste 80 Ja sută dia mpraială- 
Pentru a grăbi ritmul recoltărilor, consiliile agricole an Întreprins 
numeroase măsuri. De pildă, unitățile agricole din sudul regiunii alaf 
ajutate de întreprinderile industriale pentru transportul porumbului.

Paralel cu recoltatul porumbului terenurile ilnl curățate la vede
rea executării arăturilor.

A TINERETULUI

tineretului
Irgaa Ceitral

Ane! XIX, seria II ar. 4'59

să valorifice toate rezervele 1

M U- Aa^ui

lag. GEOBGE VLASE 
ftful Mtțâes ruraizorM

PAGINA TINERETULUI 
DE LA SATE

• în ultimele zile, ritmul recoltării culturilor de loam/id In gc-po- 
dăriile agricole de stal s-a intensificat. Plnă In prezent. In G_A S. au 
fost recoltate peste 150 000 de hectare cultivare cu porumb. Fruntașe 
8Înt trusturile Tr. Severin. Craiova, București, Roșiori fi lași. care au 
cules porumbul de pe 50—86 la sută din suprafața cultivatA.

Totodată, floarea-soarelui a lost strinsâ de pe aproape 90 Ja sută 
din suprafața cultivată.

După cum rezultă din dalele centralizate la Trustul central Gostat, 
este necesar să se intensifice ritmui transportării porumbuhn Ja ba
zele de recepție iolosindu-se din plin întreaga capacitate de transpar 
a mașinilor și remorcilor.

(Agerp»m)

CRAIOVA (da la corespondentul «astru).
Acum, Had la oata toata forțele dnt mobilizata pentru ut du

cerea la timp și fără pierderi a recoltai, organizațiile U.TJd. 3in 
orașul Crdova au vnât in sprijinul lucrătorilor din GAS. din 
jurul orașului prin importante acțiuni de muncd pai riot ied.

Sdptatniw de la 8 la 15 septembrie a fost declarată în 
toata orpenizapita U.TAf. taptamînA a culesului porum
bului. Ritmul de recoltare a foot intanrificai. în baza pla
nului comun de acțiuni stabilit de comitatul or£;encsc U.T.M., 
impreuBd m conducerea Trustului GOSTAT Craiova. în peri
oada aceasta pe ogoarele G.A-S. Goești, Breast* 4» Banu Mdrd- 
etne au fost prtzeuți ta lucru intre 20Q și 350 de tineri. Munca 
a fost bine organizată. Conducerile celor trei gospodării au a- 
sigurat crearea de culoare diu zece in seca rinduri penfrw strin
gerea porumbului cules. Tuurn au foot Impdrțiți pe echipe, iar 
Atuiența tehWed a fost asigurata de către brigadieri. La Breasla 
și Bau Mdrdeine reafisdrile zilnice ale tmerdor t-au apropiat 
de «ui su stabilita pentru minatorii experimentați In aceasta 
lucrare. Bilanțul este roanlc. La cela trei gospodării tinerii au

recoltat prin muncă pajHotkd 174 hectare. La G.A.S. Banu 
Mărăcine, unde tinerii au Btrîns recolta de pe o suprafață de 
peste 30 de hectare, culesul porumbului este pe punctul de a fi 
terminat. Săptămina a fost încheiată cu acțiuni de o și mai mare 
amploare. Duminică, din fața comitetului orășenesc U.T.M., peste 
300 de tineri — băieți fi fete — de la Grupul școlar C-F.R., de la 
școlile medii I și 3, de la întreprinderile de panificație, poligra
fie, IJLA. 8, „Flamura roșie- și multe altele, îmbrăcați in haine da 
lucru, au pornit din nou spre ogoarele gospodăriilor de stat. Pină 
la ora 12,00 ei recoltaseră porumbul de pe o mare suprafață, în
cărcaseră și transportaseră la bazele de recepții 30.000 kg de 
știuleți și sortaseră alte 46.000 kg.

In felul acesta tinerii din orașul Craioca aduc o contribuție 
prețioasă la stringerea fără pierderi a recoltei, la asigurarea 
unor condiții bune pentru pregătirea recoltei anului viitor.

★

CONSTANȚA (da la corespondentul nostru).
Pests 600 de itudențl din diferite centre universitare ale țării, 

după ce și-au petrecut vacanta la mare, în tabăra de la Costi- 
nețti, au hotĂrft să mal râmln* In Dobrofiea încă cîteva zile. 
S-au constituit în hrigSri utemiota de muncă patriotică «i s-au 
fedreptaî spre GAS. din Topraisar, Ovidiu, Dorobanțu, Adam
clisi Ciodrlia etc. Aid, timp de 10 zile ei ajută la culesul porum
bului Să-i vizităm pe dtfva dintre eL La GAS. Dorobanțu. pe 
cei 170 de otudenți li poți recunoaște dintre ceilalți muncitori

(Continuare Iu pag. a III-*)

Insilozează cantități 
sporite de coceni

Carele ca coceni eran trase în apropierea gropilor de siloz. 
Aici, o echipă formată din vreo 15 colectiviști rin tai ci ți tineri 
lucra-* de zor. Două tocători în funcțiune lucao măruț ce ce nai 
care cădeau direct în gropi. Cei care alimentau tocătoarele pu
neau odată cu cocenii ți cite un braț de rea tari de la grâdxua de 
legume, ori lujeri de pepeni, iau buruieni de baltâ.

Treaba aceasta de buni gospodari am iutîlnit-e dăuuăxi La gu»- 
podăria colectiva din comuna Piatra, raiaua] Zima.cea. Tovarășul 
Gheorghe Velea, președintele colectivei, apunea eă pentru a ocu— 
peri necesarul de 1 300 de tone de siloz ai peuLru a ae crea *> re
zerve pentru primăvara viitoare, colectiviștii au ke tării aă iam- 
lozeze o cantitate cit mai mare din cocenii r exalta ti de pe cele 

*900 de hectare cu porumb boabe pe care le are goapodâria. Pen
tru ca să crească valoarea nutritivă a cocenilor, aceștia ac ț- 
stecă, la tocat, cu alte plante ți produse vegetale secundare ea : 
buruieni, colete de sfeclă, resturi de la grădina de aanavat. Piu 
la data de 13 eeptembrie ie iniilozaierâ ia arest fel aproape IM 
de tone. Pe măsură ce se recoltează pe nimbul •—• ue-a relatai ia 
continuare președintele — vom repartiza mai mnlți eoUeCriiiii la 
înlilozatul cocenilor, care reprezintă pentru nai a sarsă ieftină ■- 
furaje ți care — bine valorificată — na va fi da fa arta mart 
ajutor la iarnă, pentru hrana animalelor.

B COS TEA

Fabrica de zahar
modernizau

La fabrics da zahăr in Tg 
reț s-an terminat da cwlW 
rile de modernizare si de derve:- 
tare prevăzute in PianJ 4a lt-t 
pa anul 1963. Vechea fabrici, care 
prelucra 1 330 tona sfecli ta 24 
da ore, ți-a sporit capotate» 
pesta doul ari.

Aproapa toata utilajele si meca
nismele cu care «sta fu— 

această unitate au fost realizata 
în țară da către uzinele cnastrnc- 
toara da mațini. Ele asigură me
canizarea țj !n parte automatiza
rea întregului ciclu de fabricare a 
zahărului.

In noua unitate aînt construite 
de asemenea, uscătorii pentru bor
hotul necesar ingTățării animalelor
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ritg să fie subliniat faptul că 
o însemnată parte din inova
țiile propuse și aplicate în ul
tima vreme au ca efect tocmai 
reducerea consumului de me
tal la diferite repere. Iată nu
mai cîteva exemple. Setul de 
brigadă, comunistul Ion SDÎnu, 
a propus să fie redusă rețeaua 
de alimentare la reperul C 1 
3846. Propunerea a fost accep
tată, Iar azi se obțin economii 
de 300 kg metal pe lună.

De asemenea, muncitorul 
Ion M iha1 ce a a reușit să re
ducă adausul de prelucrare la 
reperul C 1 1688 cu 7 mm.

Strădania colectivului nostru 
îndreptată în această direcție 
s-a făcut simțită și în reduce
rea treptată a rebuturilor. In 
toate lunile trecut® din acest 
an am realizat un procent de 
declasate sub cel admis. îmbu
curător este faptul că dina
mica rebutului arată o conti
nui scădere.

MIHAI LOMEtt 
maistru, secția debitare

Aș putea spune că secția 
noastră dispune de cele mal 
largi posibilități de economi
sire a metalului, în special a 
laminatelor. Munca noastră se 
rezumă în ultimă instanță la 
un continuu calcul geometric. 
Nu este nimic exagerat în a*

CORNEL ARMEANU

încărcate cu știuleți aurii, camioanele ie Îndreaptă către baza 
de recepție Moara Grecilor din raionul Vaslui.

In preajma noului an universitar

iuatîtute de îuvățămiut superior 
exiateat* iu araț — Institutul 
pulite^uie ți Iaatitnlul pedago
gie de 3 ani — au faat reparata 
ța xngrăvile, înainte de 1 aep- 
trmbne, laaie aăiîlc d« cursuri. 
Iaharataarde, bitaMtecile fi sălile 
de lectură.

Pe lingă Laboraiearcla existen-

PRECÂT im 
LA BRAȘOV

Iatl *i u raid prin cantine. 
Bucătăriile ți sălile de mese au 
fest văruite. De asemenea, fețele 
de masă ți vesela au foit înnoite. 
In pivnița ți magazii au fost a- 
menajata rafturi ți lăzi speciala 
pentru păilrarta alimentelor, 
Planul de aprovizionare întocmit 
ți realizarea lui pină acum ne dă 
■iguranta că studenții vor avea 
aaigurat un meniu variat, guitoa 
ți consistent. La cantina vor aervi 
masa peste 2 000 de atudenți 
Idin cele două institute). Pen
tru ei încă de pe acum au fost 
pregătite compoturi variate, au 

fost puți la mu
rat caatravețl» 
ardei ți gogoțarl. 
S-an pus la con-

Facultățile
din Tg. Mureș
iși așteaptă

studențiin
te. ataden|ii Ina ti tu tul ni peliteh- 
»• ver avea aaul aceata 4 labo
ratoare nai pentru facultățile de 
iuduatrialixarea lemnului. tia- 
scrucțn de aaațiui. iar pentru Fa
cultatea de a dricul tură, a-a ame
najai a aeră. Noile laboratoare 
au faat datate en aparate ți uti
laje nai. în oloaie de peile un 
milion. Pe llnță toate aceatea, 
laboratoarele au faat inzeitrato 
eu 3M de planșete.

Bihliotrea ImLituInlnî pedago
gie șă-a dublat ni 
lac» iar la 
le an faat 
11 W de 
loial arca

Toata 
brașovene, 
pe 3 OM de atndenți, aint 
tâ-și primeaaeă a ai pe ții. Planai 
de reparație și curățenie a foat 
realizat la timp. Prin darea in 
foleaință a celor 3 eăaaine noi, 
■ umărul locurilor i-a mărit eu 
840. Noile cămine an foat dotate 
eu mobilier ți eazarmament aaa.

lărul velume- 
pelitehnică bibliatcci- 

înzes trate ca încă 
valnme insnmind in 
IM 6M de voii 
căminele ■tndențețti 
ce ver găzdui aprea-

ie.

serv at 14 000 kg
fasole albă
peste 2 000 kg
fasolo verde. Au

faat încheiate contracte cn O.CA. 
Aprozar ți cu GA.S, Stupini pen
tru 19 000 kg varza ți 170 000 kg 
cartofi. A faat pregătit bulionul 
ți zacmea.

Peutru itodenții din Brațov ie 
pregătețte o aurpriză : cantina 
din complexul atudențeac n^Ie- 
■ •.indum’’.

Nona cantină trebuie ai intre 
In funcțiune la 1 octombrie. 
Stadiul actual al canitrncției nu 
■e dă înaă aceaată garanție. De 
ce ? Pentru eă TJL.C.L., deți știa 
eă e o lucrare mare, ți l-a anga
jat aă a termine la data de mai 
aaa, nu a concentrat auficiente 
forțe de muncă aici. Conaiderăm 
că mai eate timp pentru a-ți re
media eceaită lipea. Iată o aolu- 
tie de care trebnis ■■ țină aeama 
TJLC-L. î pe șantier, datorită 
limpnlni prielnic ae poate orga
niza manca pe ichimbnri, ceea 
ce ar duce la accelerarea ritmu
lui Intrărilor

octombrie — ziua 
deschiderii cursu
rilor universitare 
se apropie cu pași 
repezi și in curînd 
studenții se vor 
întoarce din va

canță. Ce vor găsi ei nou în 
facultăți, cămine șl cantine, ce 
surprize 11 s-au pregătit ?
întrebarea am adresat-o unor 

cadre didactice din institutele 
de învățămînt superior din 
orașul Tg. Mureș. Iată ce ne-au 
răspuns :

• Conf. univ. Pop D. Popa 
prorector al I.M.F,

— Studenții noștri s-au obiș
nuit să găsească la fiecare în
ceput de an universitar multe 
lucruri noi, pe care numai cu 
un an în urmă institutul nu le 
avea : noi săli de cursuri și se
minalii, noi laboratoare, noi 
cămine... Anul universitar care 
va începe în curînd nu face ex
cepție j dimpotrivă, va fi mai 
bogat în noutăți ca orieînd.

Numai cu cîteva zile în urmă 
s-a făcut recepția modernei can
tine cu 1 500 de locuri — con
struită în întregime din sticlă 
și beton — care va intra în 
funcțiune la 1 octombrie.

M, SUDITU
(Continuare în pag. a IV-a)
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ANCHETA NOASTRA
e apropie timpul 
acestei adevărate 
scoatere din producție — invățămînltil agrozoo
tehnic de 3 ani. Pentru ca încă din prima d lec
țiile să înceapă în condiții bune și întregul pro
ces de învățământ să se desfășoare la un nivel 
corespunzător, se impune ca toate pregătirile ne

cesare să fie terminate intr-un timp cit mai scurt. Trebuie 
să se stea de vorbă cu cei ce vor urma cursurile, astfel incit 
toți cei ce au promovat anul trecut să se înscrie in noul an, 
și cit mai mulți colectiviști (in primul rind tineri) să fie cu
prinși în anul I. Paralel cu aceasta, este necesar să se pre
gătească încăperile în care se vor ține lecțiile, materialii] 
didactic și bibliografic, casele laborator etc. In legături cu 
aceste pregătiri &m organizat recent e anchetă la care ne-au 
răspuns :

cînd se vor redeschide porțile 
scoli profesionale agricola firi

CONSTANTIN
ȘOMĂNESCU 

prim-secretar al Comitetului 
raional Segarcea al U.T.M.

FATU
președintele

ȘOCARICEANU
G.A.C. 
raionul

din comuna lanca, 
Făurei

j

ospodăria caltetivă 
„Drumul lui Lenin** 
din comuna linca, 
raionul Făurei. eata 
puternica, ca ra
muri de producție 
bine dezvoltate. In

toate sectoarele de producție, cot 
la cot cu colectiviftii vin tai ci, 
lucrează peste 200 de tineri. Biaa 
pregătiți, ei contribuie din plia 
la realizarea unor producții «pi
rite în țoale sectoarele. Sini biua 
cunoicute rezultatele abținute de 
tinerii îngrijitori de animale A a- 
aile Dobre fi Toader Vedele*, 
care în anul trecut aa abținui «■ 
cîtc 150—200 litri lapte mai muh 
față de plan, de la fiecare vaci 
fnrajati ; de tinerii Siwdru Gor- 
lea și Iancu Miclea din bngttd» 
de cînip și alții. In aauj trecut, 
de tineri au foit enprinfi la în
vățământul airraiaotehuic da 3 
ani. Cele două canari tare *■ 
funcționat — unul pentru cref 
tere* animalelor fi altul pentru 
culturile de cuup — aa capra* 
în total 100 de curwnți. Lecți- a 
predate de specialiștii din |wpa- 
dărie. multe din de fiind urmate 
de demonstrații practice, ț-n 
ajutat pe colectivițu «â lacra» 
pământul, U îorrije*?-i |i »â fu
ra jeze animalele după cele mai 
nai metode agrozootehnice- Ap 1-

De fapt, pregătirea noului an de învățământ 
agrozootehnic de 3 ani am început-o cu mult 
mai devreme. încă din primăvară. Chiar de 
atunci, odată cu însămînțarea^ porumbului 
și a celorlalte culturi de primăvară, în fie
care G.A.C. din raionul Segarcea s-au repar
tizat suprafețe însemnate, variind între 10-20 
hectare pentru loturi demonstrative. în une
le unități agricole socialiste ca, (’ 
din Măcesu de Sus și Măceșu 
de Joa s-au creat alături de 
aceste loturi și câmpuri expe
rimentale. Organizarea lotu
rilor demonstrative și a câm
purilor experimentale îngri
jite „ea la carte". prin care 
i-au cercetat condițiile și po- 
sibiutățile de adaptare a di
feritelor soiuri a constituit 
un moment important în pre- 
fătiras noului an de învăță
mânt Aceste loturi au furni
zat date interesante, un bogat 
material faptic care va fi de 
un real folos lectorilor in 
predarea noilor cunoștințe. 
Noi le-am acordat o mare a- 
teiție fi In tea mai mare parte 
au foct îngrijite cu forțeie tineretuluL Tot ti
nerilor le-a fort Lncredmțată sarcina de a-1 
ajuta pe iectori U strângă și să sintetizeze 
materialul demonstrativ.

Acum, cea mai mare parte din acest ma- 
lar.al a fo&t strîns și este depozitat cu grijă 
ir. îr^peri special amenajate la sediul G.A.C. 
La Goi ce* Mică și la Gîngiova. din inițiativa 

arilor kgronocru. cu ajutorul tinerilor, 
s-au organizat expoziții permanente. La ace
ste expciu se găsesc grafice și planșe ce 
d ui trează dex-rL tarea G.AC. de la înființa
re și pînă in prezent, date referitoare la evo
luția producț:»! fiecărui soi folosit, mostre de 
diverse culturi, cu o scurtă expunere a ce- 
•or mal bune condiții ce trebuie create în 
gospodăria respectivă pentru a se obține pro
ducții ridicate, diferite mulaje etc. Acest ma
terial bogat fi folosit din plin In timpul 
predării lecțiilor și la organizarea demonstra- 

practice. Asemenea expoziții agricole 
sir.t în curs de amenajare la încă 15 gospo- 
dirL coîective.

Experiența anului trecut a arătat că lecții- 
e sir.t mai bir.e însușite atunci cind sint sus- 

*u*e de un bogat material intuitiv. De aceea,

de

la G.A.C. Dranic, Sadova, Măceșu de Sus, 
Birza și altele, organizațiile U.T.M. i-au aju
tat pe inginerii agronomi la cbnfecționarea 
de grafice și planșe, acțiune la care au fost 
antrenate și numeroase cadre didactice, ti
nere, în special, profesorii de desen. Pentru 
strîngerea materialului demonstrativ și a nu
meroase alte date de care va avea nevoie, in
ginerul Stan Goanta de la G.A.C. din comu
na Padea, și-a format un colectiv alcătuit din 
15 tineri de Ia toate brigăzile de producție. 
Tinerii au procurat mostre de soluri de pe 
teritoriul fiecărei brigăzi, au strîns și conser
vat un număr mare de dăunători, iar cea mai 
mare parte din datele înscrise în volumino
sul caiet de notițe al inginerului privitor la 
modul diferitpildă, cele

G.A.C. «lea

MAM ALE

CTJL

LEGUMICULTURA

condiții
a mo- 

anul II, 
de apa- 
au ieșit

■ 
rtatA •

• Od«’d cu construe tis avilor
* gre co/ecnviș'j; din

O: ?>enr-București fac șr o lu
cra r decsrbr: de utilă. 
DuM cjsî <e verfe, ron- 
■trwâc.’t-'i irstziecrâ tuburi 
pr»n care »e va scurge nu- 

s:vl de grajd.
AGERPRES

CREȘTEREA 
ANIMALELOR

Paralel cu revizuirea 
și îmbunătățirea manua
lelor pentru anul 1 al în- 
vățămlntului agroxooteh- ‘ 
nic de trei ani s-a lucrat 
la elaborarea in 
corespunzătoare 
nualelor pentru 
care sini în curs 
ilție. Pînă acum 
de sub tipar „Creșterea 
animalelor' și „Legumi
cultura*.

MARIN CUNE
secretarul comitetului organizației de bază U.T.M. 

S.M.T, Drăgănești— Vlașca, regiunea București

in care s-au executat lucrările 
de întreținere a plantelor, 
care explică, de altfel, reali
zarea produselor diferite, au 
fost furnizate de acești tineri. 

Listele cu cei care vor 
urma cursurile agrozootehni
ce de 3 ani au fost definiti
vate în raionul Segarcea. In 
anul II sînt înscriși 4 716 co
lectiviști, iar pentru anul I 
alți 4 952, din care 2 136 ti
neri. înscrierile s-au făcut pe 
brigăzi. Prin grija organiza
țiilor U.T.M. din brigăzi s-a 
reușit ca în anul II să fie cu
prinși toți tinerii care au 
promovat cursurile desfășu
rate anul trecut.

Desigur, acțiunile pentru pregătirea noului 
an al învățământului agrozootehnic de masă 
n-au fost epuizate. In continuare, organiza
țiile U.T.M. se îngrijesc de participarea tine
rilor la pregătirea sălilor în care urmează a 
se desfășura lecțiile. Experiența bibliotecare
lor Ioana Hristea din Dranic, și Virginia Io- 
nete din Măceșu de Jos care colaborând 
strîns cu lectorii la fiecare lecție ținută anul 
trecut, au organizat, în 6ălile de clasă, stan
duri cu cărți ce cuprindeau date suplimentare 
In legătură cu noțiunile predate, va fi extin
să în toate comunele din raion.

în comitetul U.T.M. din fiecare gospodărie 
colectivă G.A.C. a fost numit un responsabil 
cu învățământul agrozootehnic, ajutat de unul 
sau doi membri. In felul acesta, organizațiile 
U.T.M. vor urmări mai bine participarea ti
nerilor la lecții, modul în care își însușesc 
noile noțiuni, putând să intervină operativ 
pentru înlăturarea deficiențelor.

S-au creat, deci, condiții bune pentru des
fășurarea noului an de învățământ agrozoo
tehnic. Măsurile de pînă acum vor fi comple
tate cu altele noi ce vor fi înfăptuite pînă la 
începerea cursului.

n luna martie a 
acestui an, in sta
țiunea noastră de 
mașini și tractoa
re s-a făcut un 
bilanț. El a fost 
legat de un fapt 

important: modul in care cei 
230 de mecanizatori de la noi 
și-au însușit cunoștințele teo
retice și practice predate la in- 
vățămintul de iarnă. Exami
narea exigentă a fiecărui 
cursant a scos la iveală un fapt 
îmbucurător : majoritatea me
canizatorilor s-au prezentat in 
fața comisiei bine pregătiți, cu 
cunoștințe bogate, care le-au 
adus satisfacția unor califica
tive bune. în același timp, 
însă, s-a constatat că unii trac
toriști mai au încă multe de 
făcut pentru ridicarea nivelu
lui lor profesional. Și printre 
cei 96 de utemiști din organi
zația noastră de bază au fost 
unii care n-au făcut față cum 
&e cuvine exigențelor, exami
natorilor.

Iată temeiuri pentru care 
comitetul U.T.M. din stațiu
nea noastră și-a propus ca in 
noul an de învățămint să fie 
mult mai întreprinzător tn a- 
ceastă direcție. Cerînd spriji
nul organizației de partid, noi 
am trecut încă de pe acum la 
unele măsuri. Astfel, in anul 
doi vor frecventa cursurile nu
mai aceia care au obținut me
dia de la 7 in sus. Cei cu mat 
puține cunoștințe, precum și 
noii absolvenți ai școlilor pro
fesionale vor urma cursurile 
anului intîi. împreună cu co
mitetul sindicatului, organiza
ția U.T.M. se ocupă de asigu
rarea unor condiții cit mai 
bune de studiu. Pentru a mări 
spațiul destinat cursurilor, 
grăbim terminarea unui club 
construit din resurse locale și 
prin munca patriotică a tineri
lor. Ne îngrijim în același timp 
de îmbogățirea materialului 
didactic și bibliografic. Am re-

vizu.it cărțile și broșurile din 
bibliotecă, au fost procurate 
alteia noi. Da la librăria raio
nală se vor cumpăra caiete cu 
cite 100 de pagini pentru fie
care cursant, creioane, broșuri, 
echere. Inginerii și cei trei 
tehnicieni agronomi din stațiu
ne au îmbogățit materialul di
dactic cu planșe, mostre de 
culturi, mulaje.

Cea mai mare atenție a lec
torilor va fi îndreptată spre 
lecțiile teoretice și practice le
gate de cunoașterea mașinilor 
pe care le avem în dotare șt în 
primul rind a celor mai noi, 
ca semănătoarea de porumb 
2 SPC 2, combina. După dese
nele făcute la tablă, pe care 
fiecare cursant va avea obli- 
oatia sd le reproducă pe caie
tele de studiu, se vor face lu
crări practice tn ateliere. Bu
năoară, elevii ascultați la se- 
minării vor fi puși să de
monteze sau să monteze piese
le despre oare a fost vorba la 
lecție. Eventualele greșeli nu 
vor fi corectate de inginerii- 
lectori. Vor fi puși să le „în
drepte" cel mai buni cunoscă
tori ai întregii mașini. Dintre 
aceștia aram numeroși ule- 
miști: Dan Alexandru, Vale- 
riu Mărgărit, Ilie Pistol, Ni- 
colae Ene și alții. La fel se va 
proceda și la lecțiile despre a- 
gricultură, cu singura diferen-

ță că demonstrațiile practice 
se vor face direct în cîmp. In 
vederea acumulării de către 
tineri a unui bagaj cit mai bo
gat de cunoștințe, comitetul 
organizației de bază U.T.M. va 
iniția și alte acțiuni. De exem
plu, vrem ca învățământul sd 
continue și în campaniile agri
cole. în majoritatea din cela 
22 brigăzi de tractoare noi a- 
vem grupe U.T.M. In preajma 
declanșării campaniilor agri
cole, organizatorii de grupă 
U.T.M. îi vor mobiliza pe toți 
tinerii la instruirile prealabile. 
In afară de aceasta, la brigăzi 
vor fi invitați specialiștii no
ștri să țină lecții practice cu 
cei ce vor lucra cu semănăto- 
rile de griu, cu combinele, cu 
semănătorile de 
SPC2. Controalele 
efectua de către
stațiunii, de ingineri, de mem
brii comitetului U.T.M. vor a- 
vea un caracter de îndrumare 
practică la locul de muncă al 
fiecărui mecanizator. Ne gin- 
dim să inițiem un concurs pa 
tema : „Cel mai bun mecani
zator al anului agricol 1964". 
Aici se va ține seama nu nu
mai de îndeplinirea planului 
de producție, ci și de cuno
ștințele pe care le au mecani
zatorii, de calitatea fiecărei lu
crări pe care au executat-o, 
de modul de îngrijire a mași
nilor.

In felul acesta considerăm 
că anul ce vine va fi mai rod
nic în ceea ce privește ridi
carea calificării profesionale a 
tuturor mecanizatorilor din 
stațiunea noastră.

porumb 2 
ce se vor 

conducerea

I Hațeg, 
arabile 

pantă «e 
aproape 
hectare-

■ raioaal 
terenurile 
situate in i 
întind pe 
2 000 de
După încheiere* co
lectivizării. griul ți 

porumbul au îneeput «a uu mai 
ocupe ca înainte aceste suprafe
țe. pentru că producția obținută 
era foarte scăzuta, iar ca urmare 
a repetării an de an a arăturilor, 
procesul de eroziune s-a inten
sificat mereu. In alte G.A.C. ele 
n-an mai fost folosite ca terenuri 

.arabile.
Colectiviștii din raionul Hațeg, 

an ajuns la concluzia că pc te
renurile în pantă — inaccesibile 
mecanizării — pot dezvolta pu
ternice sectoare pomicole ți în 
același timp o bază furajeră bo
gată penlru animale. In prezent 
ei dispun de 1 022 hectare cu li
vezi din care 480 de ha sînt ti
nere. Pentru anul viitor s-a pre
văzut ca suprafețele de livezi să 
iporeaică cu încă 200 de hec
tare ; plantările se vor face în 
sistemul agropomicol.

Desigur, plantarea cu pomi a 
tuturor acestor terenuri nu se 
poate face dintr-odată, ei pro
gresiv, în fiecare an. Pînă la în
cheierea plantărilor, colectiviștii 
vor folosi terenurile respective 
pentru cultivarea plantelor fu
rajere îndeosebi a trifolienelor. 
In inul acesta, suprafețele desti
nate acestor culturi atât cele din 
livezile în sistem agropomicol cit 
ți pe cele neplantate încă, au a- 
tins 2 130 de hectare, iar în 1964 
ele vor crește la peste 3 000 de 
hectare. Recoltele de nutreț ob
ținute au completat hrana celor 
peite 11 000 de bovine existente 
în prezent în proprietatea ob
ștească a colectiviștilor.

Pentru toate acestea, vor fi 
necesare lucrări importante care 
vor începe încă de pe acum.

La întreg volumul de lucrări 
tinerii colectiviști vor aduce 
o mare contribuție. Despre spri-

jinul pe care T’ var acorda ei 
acțiunii fie plantări vw:f>«iai «i 
cultivării plantelor furajere pe 
terenurile în pantă ne-au vorbit 
20 de 
de 
colective. Iată 
dintre ei.

ZEPA I0S1F 
șui Superior.

„Tinerii d în 
tră se bucură de prețuirea tutu
ror colectiviștilor. Ei participă 
cu entuziasm Ia lucrările cele 
mai importante și mai grele. în 
vara aceasta an participat, de 
exemplu, ]a strîngerea de pe te
renurile în pantă a circa 2 500 
de care cu fin, la plantarea pe 
terenurile înclinate a 60 de hec
tare cu pomi, la cultivarea prin
tre rândurile lor a 10 hectare cu 
borceag, 15 ha cu trifoliene, 5 
ha cu mazăre. Pentru anul viitor, 
tinerii noștri vor fi mohilizați 
de către organizația U.T.M. la 
plantarea în sistem agropomicol 
a încă 20 de hectare cu pomi fruc
tiferi ți la cultivarea a peste 100 
de ha cu plante furajere pe tere
nurile în pantă. Despre sarcinile 
care ne revin, am mai discutat 
intr-o adunare generală U.T.M. 
deschisă cu care prilej ti
nerii colectiviști s-au angajat 
să participe la araturi, ]a piche
tarea terenului destinat livezilor, 
la săparea gropilor pentru pomi 
și la alte Jucrări**.

BĂLGRĂDEANU ELEONORA 
din G.A.C. Ruși.

„Gospodăria noastră dispune 
de aproape 300 de ha teren în 
pantă pe care colectiviștii au ho
tărât să-l folosească mai rațional 
decât piuă acum prin plantarea 
lui cu pomi fructiferi în sistem 
agropomicol ți cultivarea
plante pentru nutreț. li
pînd din toamna aceasta 
pînă la primăvară tinerii colec
tiviști vor lucra la transportarea 
a circa 2 500 de tone îngrășă
minte naturale pe terenurile în 
pantă, stabilite pentru a fi se

lecretari ai organizațiilor 
baza U.T.M. din gospodării 

cuvântul câtorva

tri folie ne, borceag,
Ja •apare» gr»- « 
.pomi pe Jj | 

fi întreținerea

din G.A.C. Silva-

gaspodaria noas-

minate eu 
măzâriche și 
pilor pentru 
ha, la plantarea 
pomilor tineri ți a celor aflați 
pe rod”.

DUMA FRANCISC din G.A.C. 
Silvașul Inferior.

„Noi avem deja o bună expe
riență în lucrarea terenurilor în 
pantă. Avem circa 300 de ha. Am 
plantat piuă acum 49 de hectare 
cu pomi printre care am semă
nat în acest an 6 ha cu aparcetă, 
18 ha cu borceag, 2 ha cu fasole 
etc. In toamnă mai plantăm 10 
ha cu livezi. Alte terenuri în 
pantă au fost semănate cu 53 ha 
de trifoi, 20 ha cu borceag, 4 
ha cu orz ete. Pentru o mai ju- 
dicoasă utilizare a acestor tere-

nuri fnal, la «nul iuprafețele de 
trrfoi vor crește ]a 80 ha, cela 
ru borceag la 30 ha, cele
cară furajeră la 20 etc. care vor 
asigura o bogata bază furajeră 
pentru cele aproape 300 de bo
vine de care dispunem. La lu
crările ce ae cer a fi efectuata 
vor participa toți tinerii. Ei vor 
ara cu ajutorul celor 22 perechi 
de boi toata suprafața nemeca- 
nizabilă ți vor planta terenul 
planificat cu pomi".

Lucruri similare ne-au apus fi 
tovarășii Teodorescu Cornelia 
din Bretea Strei, Pîrvu Filon din 
Berthelot, Păleanu Emil din Bre
tea Română. Paveloni Petru, din 
Ciula Mare 
ganizațiilor 
Sintămărie,

|i alții ne-au vorbit deapre 
Hajamrntul tinerilor din goipo- 

“dărîîle for 8e. «''îngriji eele 30 
de ha de teren ocupat cu loturi 
icminccre de ierhuri |%'.rene. Ei 
vor recolta «anunța acestor ier
buri, o vor semăna pe 1 000 de 
hectare de teren în pantă care 
trebuie anpraînsamântate, vor 
executa lucrările de grăpare, 
fertilizare ți întreținere B acestor 
pajiști pentru obținerea unei 
mari producții de ma?ă verde la 
hectar.

in-

și alții* Secretarii or
ds baza U.T.M. din 

Bărățtî, Ostrov, Serei

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

Imediat după recoltatul porumbului, mecanizatorii de la G.A.C. Amzacea din regiunea Do- 
bragea iac arături adinei pentru Insămînțările de toamnă.

Foto: AGERPRES

Metode practice pentru valorificarea 
superioară a cocenilor de porumb

■
 e pe întinsele auprafeța culti

vate cu porumb în țar* noastră, 
rezultă anual milioane de tone 
de coceni. Âeețtia. reprezintă o 
importantă rezerva de furaje, 
dând rezultate foarte bone mai 
alea cînd aânt foloaiți în hrana 

animalelor puse Ia îngrășat ți cînd sînt re
coltați la timp ți preparați dup* unele pro
cedee foarte lesnicioase, pe care le vom pre
zenta in «ele ce urmează.

Pregătiiea cocenilor pentru a fi dați în 
hrana animalelor ae poale face fie prin în- 
silozare. adică imediat după strîngerea re
coltei. fie zilnic înainte de administrarea lor 
în hrană. Daca recoltarea cocenilor pentru 
însilozst ae face imediat după culesul țtiu- 
leților, cînd tulpina are o umiditate optima 
(65—75 Ia sută), nutrețul murat obținut este 
de bună calitate ți gustos, iar animalele îl 
consumă cu pofta ți aproape integral (95

1* sută), spre deosebire de cazul cînd coce
nii nu tint pregătiți ți când sînt consumați 
doar parțial (40—50 la sută).

întrucât în majoritatea cazurilor cocenii 
rezultați după recoltarea porumbului au o 
umiditate acăzuti (variind între 35—50 la

sută), umiditatea necesară pentru reuțita 
muririi (65—75 ]a sută) se poate realiza 
prin adăugarea de diferite soluții (saramură, 
melasă etc.) «au prin amesteo cu diferite nu
trețuri suculente ca : sfeclă de zahăr, pepeni 
furajeri, tăieței de sfeclă, diferite borho
turi etc.

!□ cazul amestecării cocenilor cu sucu
lente. aceste nutrețuri se adaugă în propor
ție de 1,5—2 părți suculente la 1 parte co
ceni tocați. Tocarea sfeclei sau a celorlalte 
nutrețuri suculente se va face imediat îna
inte de tocarea cocenilor ți numai în canti
tatea necesară pentru ziua respectivă, pentru 
a ae evita pierderile de substanțe nutritive 
ți pentru a nu se produce alterarea acestora.

în vederea unei hune reușite a însilozării, 
cocenii ie vor mărunți cât mai bine cu tocă- 
torile existente în dotarea unităților agricole 
socialiste. Pentru asigurarea umidității op
time, în cazul saramurarii cocenilor se va 
folosi o soluție de sare de 0,9 la suta în can
titate de 60—80 litri pentru fiecare 100 kg 
de coceni tocați. In acest caz, cocenii se vor 
așeza în straturi de 30 cm grosime, peste 
care ae va stropi soluția de aaramură după 
care se va asigura e bună talare (presare).

Rezultate foarte bune se ohțin ți în cazul 
cînd se face însilozare* cocenilor cu melasă

1—2 1» iută ți sare 0,5 la sută sau cu dife
rite borhoturi sau tăieței umezi de sfecla, 
care se adaugă t«t proporție de 60—80 
litri (respectiv kilograme) pentru fiecare 100 
kg de coceni tocați.

Operațiile de însilozare sînt cele obișnuite. 
In această privință menționăm doar ci prin 
adăugare* de lactobacterin (2—3 doze la un 
vagon de nutreț însilozat), se asigură o ți 
mai buna reușiți a muririi cocenilor.

In hrana taurinelor ți * ovinelor cocenii 
de pormub însiiozați pot fi dați >n următoa
rele cantități zilnice pentru fiecare animal ! 
vaci de lapte 10—15 kg ; boi de mutica ți 
taurine adulte la îngrășat 10—20 kg; tineret 
de un an ți șase luni pînă la doi ani 7-—12 
kg ; ovine adulte 1 kg.

In același mod se prepară cocenii în autes- 
teo cu melasă ți uree. Prepararea cocenilor 
cu melasă ți uree ae v* face în unitățile 
agricole stabilite pentru acest mod de folo
sință a] cocenilor ți unde s-au luat masurile 
necesare pentru pregătirea brigadierilor 
zootehnici ți a îngrijitorilor de animale.

Pentr^ ușurința preparării ți în vederea 
linei stricte dozări după greutatea corporală, 
ureea se va amesteca în prealabil cu melasă 
ți apa în proporție de 10 părți uree, 100 
părți apă ți 90 părți melasa ți se amesteca 
bine. Din acest amestec se va lua cantitatea 
stabilită pentru ziua respectivă ți se va ames
tec* cu eocenii tocați ți celelalte nutrețuri

(borhoturi, uruieli etc.) din rația zilnică, 
adăugind la nevoie atâta apă până se 
va obține o umiditate normală. După 10—12 
ore de la preparare, amestecul se va da în 
hrană repartizat în două tainuri egale. In 
primele 8—10 zile dozele de uree vor fi mai 
mici (20 g. la tineret ți 30—40 g la anima
lele adulte) și apoi, treptat, din două în 
două zile se vor mari pînă la doza normala.

Cocenii în amestec cu melasă ți uree se 
recomanda sa fie administrați în cantități de 
6—8 kg ]a tineretul taurin ți 8—10 kg la 
taurinele adulte, în amestec cu 80—125 g 
uree 1* tineret și 100—165 g la taurinele 
adulte, împreună cu cantitatea corespunză
toare de melasa (9 părți melasă li o parte 
uree).

Iu cazul folosirii unor rații de hrană fără 
concentrate, cantitatea de melasă ce se dă 
zilnic poate fi de 2—2,5 kg, doza de uree 
rămînînd însă aceeași.

La fel cum se prepar* cocenii se pot pre
para și ciocălăii de porumb (fără boabe) 
care se vor da sub form* uruită.

Prin folosirea unor rații corespunzătoare 
de coceni ian ciacălăi preparați conform 
procedeelor arătate s-au obținut importante 
sporuri în greutate, e-au economisit mari 
cantități de concentrate ți a fost scurtat sim
țitor timpul de îngrățare a animalelor, redu- 
cîndu-se totodată prețu] de cost Ia kilogra
mul de carne realizat.

Eficacitatea economică a folosirii coceni
lor ți ciocălăilor, preparați așa cum am ară
tat mai sus, a fost demonstrată de rezulta
tele obținute atît de stațiunile noastre ex
perimentale, cât ți de numeroase gospodării 
agricole de stat ți colective ca, de exemplu: 
G.A.S. Ciulnița, regiunea București, G.A.C. 
,,Scânteia" din comuna Piatra, raionul Zim- 
nicea, G.A.C* Ciolpani, raionul Răcari, G.A.C. 
Viile Noi — Constanța ți multe altele.

Pe lângă coceni, cu mult succes se pot 
folosi în hrana animalelor ți alte nutrețuri 
grosiere ca : paie, pleavă, pălării de floarea 
soarelui etc. Pentru a le face mai plăcute 
la guatt ți pentru a le ridica valoarea nutri
tivă și aceste nutrețuri trebuie să fie pregă
tite înainte de administrarea în hrană.

Cea mai simplă metodă de preparare a 
acestora este tocarea ți înmuierea cu apă 
simplă sau saramură. La 1 000 kg de paie 
tocata se vor adăuga 5—7,5 kg sare dizol
vată în 150—250 litri de apă, în care ae 
maî poate adăugi și irielasa în proporție de 
1—2 ]a sută. Ca ți cocenii, paiele ți pleava 
ae pot umezi după aceleași procedee ți cu 
horhoturi, tăieței de sfeclă etc. care se 
adnga în proporțiile arătate la prepararea 
acestui nutreț.

Dr. M HORNOIU
da la Institutul de cercetări zootehnice

vizu.it


VEȘTI DIN
ORGANIZAȚIILE

U. T. M.
Un rodnic schimb de experiență
la ,,Ziua secretarului", orga

nizată recent de Comitetul ra
ional U.T.M. Găiești, au parti
cipat secretarii comitetelor co
munale U.T.M.. si ai organiza
țiilor U.T.M. din gospodăriile 
colective. Informările prezen
tate de către secretari privind 
modul de îndeplinire a unor 
importante sarcini actuale, dis
cuțiile pe marginea lor au înles
nit generalizarea metodelor 
hune privind activitatea organi
zațiilor U.T.M. Multe lucruri in
teresante au aflat participanta 
din reieratul prezentat de tova
rășul Gheorghe Oprea, secreta
rul comitetului comunal U.T-M. 
din Pelrești care a vorbit des
pre munca comitetului U.T M. 
cu organizațiile U.T.M. din bri
găzile de cîmp.

Despre contribuția tinerelului 
la ridicarea construcțiilor zoo
tehnice si ța asigurarea bazei 
furajere o informare interesanta 
a prezentat tovarășa Elena Con- 
slantinescu, secretara organiza
ției de bază U.T M. din G.A.C. 
Glîmbocata. Secretarul comite
tului comunal U.T.M din Bagați 
a arătat cum se preocupă comi
tetul de organizarea noului an 
de Învățământ politic U.T.M 
iar Gheorghe Pană, secretarul 
comitetului comunal U.T.M. U- 
lieșll, despre preocuparea comi
tetului pentru organizarea tim
pului liber al tineretului.

IRINA MORARU
funcționară

A

înfrumusețează orașul
Biroul comitetului 

orășenesc U.T.M. O- 
neștl a analizat re- 
cent. tntr-o ședință e 
sa, modul In care co
mitetul U.T.M. de la 
complexul de șantiere 
Onești te ocupă de or
ganizarea și antrena
rea tineretului la ac
țiunile de muncă pa
triotică. Din referatul 
prezentat de biroul co
mitetului U.T.M. da la

complex cft șl din dis
cuțiile purtate de par
ticipant/! Ia ședință, a 
reieșit faptul că de la 
Începutul anului si 
p1nă In prezent 900 
de tineri șj tinere mo
bilizați de organizații
le U.T.M. au participat 
la lucrările de îniru- 
musețare a orașului, 
la amenajarea a 5 baze 
sportive, a spațiilor 
verzi, a locurilor de

agrement de pe malul 
lacului Belci.

Cele mai bune re
zultate au lost obținu
te de organizațiile 
U.T.M. de la Șantierul 
nr. 2 Borzești, Grupul 
de montaje. Șantierul 
1, Atelierul de prefa
bricate fi altele.

VASILE 
CONSTANTINESCU 

m on for

s
p
o
R
T

Foto i N. STELORIAN

colectiv 
de pe 
hidro- 

ce se

Ion Kadulescu (primul din stingă) de la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște a terminat de curînd școala profesională cal if ici ndu-se In meseria de 
strungar. El a reușit în scurt timp să fie apreciat de colegii de muncă. Iată-1 
Împărtășind din fainele meseriei ucenicilor Savu Damian și Dobne Aurel care 

iac practică chiar la mașina Iui.

PE SCURT • PE
în cnraul acestei 

aăptămîni, amatorii 
de fotbal din Bucu
rești ți Brașov vor 
urmări două intere
sante întîlniri inter
naționale. Astăzi, de 
le orele 16, pe stadio
nul Republicii, echi
pa Dinamo București 
ifi face debutul in 
noua ediție a „Cupei 
campionilor euro
peni" primind repli
ca campioanei R. D. 
Germane, Motor Jena. 
întâlnirea suscită un 
interes deosebit. Oas
peții, caro au sosit 
încă de duminică, an 
deplasat în Capitală 
cel mai valoros lot 
în frnnte cu R. Duc- 
ke, Woitzal, Frits- 
<jhe, P. Ducke fi Mul
ler, care an evoluat 
în ultimele confrun
tări ale reprezentati
vei R. D. Germane. 
Dinamo Bncarefti și-a 
încheiat pregătirile în 
vederea acestui joc-

1
In echipă vor 
Datcu, Popa, 
weiller III, Ivan, Pe
tru Emil, NuntreiHer 
IV, urmînd ca linia 
de atac să fie alcă
tuită astăzi diminea
ță

Joi, la Brașov, Stea
gul Raju eueține pri- 

în 
tîr-
vor

mul său meci 
„Cnpa orașelor 
guri*’. Stegarii 
primi replica echipei 
Lokomotiv Plovdiv, 
care urmează să io- 
■eaici în Capitala a- 
■ iăai dimineață.

I
In afara acestor 

jocuri intern atiunxle, 
duminici aînt progra
mate Întâlnirile celei

SCURT
de-a S-a etape a cam
pionatului categoriei 
Â de fotbal. în Ca
pitală, pe stadionul 
,.23 August” ie dispu
tă, în cuplaj, meciu
rile : ProgrMul—Ști
ința Cluj (orele 
14,15) ți Rapid—Pe
trolul Ploiești (orele 
16).

Echipa selecționată 
de fotbal a țării noa- 
itre |i-a început pre
gătirile în *edere* 
viitoarelor întâlniri 
internaționale ți a 
meciului revanța de 
la București (3 ua- 
iemhriu), cu echipa 
Danemarcei în cadrul 
preliminariilor tur
neului olimpic. La 2 
octombrie Ia 
■elecționata 
va juc« un 
verificare în 
mia echipei 
~~ Gelen.Fortuna

Echipa de pentatlon modern a 
a plecat în Elveția

Marti dimineața a părăsit 
Capitala, pierind în Elveția, 
echipa selecționată de penta
tlon modern a R. P- Romine,

R. P.

școlarului"

Ploiețti 
noastră 

meci du 
compi- 

olandeze

(Agerprei)

Romîne

la campio- 
Echipa noa-

O inițiativă prețioasă
U începutul lunii mai, organizații U.T.M. de la laminorul da 

650 mm din Combinatul aiderurgic Hunedoara a formnlat îuti-u 
adunare generali deschisă inițiativa i fiecare tinir participant 
activ la acțiunea de ridicare a cnnojtințelor. In același timp a-a 
trecut 11 aplicarea în viață a inițiativei. Toți cei 360 de tineri 
laminorițti, C.upiorari, macaragițti etc. au fo«t cuprinzi In cursu
rile de ridicare a calificării profesionale, deschise pa specialități. 
Pe de altă parte a-a stabilit eu lunar în fata tinerilor să fie pre
zentate de către inginerii |i maiștrii secției cita a expunere pe 
diferite teme tehnice |i educative. Pînă în present au fost au
diate primele 5 expuneri. Comitetul organizației de bail U.T.M. 
■ trecut apoi la identificarea tuturor tinerilor din secția care tra- 
buiau la-fji completeze studiile elemenlara fi medii, la cursurile 
serale ți fără frecvență. Apoi, cu toți acețtia i-an organinat cursuri 
de pregătire conduse de ingineri ți tehnicieni în vederea partici
pării lor îl apropiatele examene da admitere. La carturile res
pective, frecventate de 103 tineri, aînt predate, în timpul liber, 
lecții de matematici ți limba rom ini din materialul care se cere 
pentru examenele de admitere. Pentru viitor ie studiază alte 
forme de ridicare a cunoștințelor profeiionale ți de cultură gene
rală la care să fie atragi toți tinerii lecției.

LAL ROMULUS

ZI DE SĂRBĂTOARE
Recent. Intr-un cadru sărbă

toresc, biroul Comitetului raio
nal U.T.M Cnslesti a înm'nat 
carnetul roșu (ie utbmist unui 
număr de 346 de tineri nou pri
miți in rindul Uniunii Tineretu
lui Muncilor. Pregătindu-i pen
tru a deveni utemiști, organiza
țiile U.T.M. din Mozăceni-Deal, 
Slobozia, Rîca, Miroși și altele

INFORMAȚII
Delegația Dietei japoneze, 

condusă de Hisao Kodaira, 
fost ministru, președintele Co
mitetului de coordonare și pro
cedură al Camerei reprezen
tanților, care se află in țara 
noastră la invitația Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Ro
mine, a vizitat marți orașul 
Ploiești.

In cursul aceleiași zile dele
gația Dietei japoneze a vizitat 
orașul Brașov.

La amiază, în cinstea oaspe
ților, a fost oferită o masă la 
Hotelul internațional din Po
iana Brașov.

A

l-au ajutat pe tineri să studieze 
tjȘtatplul U.T.M., să cunflflșpă 

drepturile și îndatoririi^^ uie- 
trustului. Tinerii au fost antre
nați la acțiunile Întreprinse de 
organizațiile U T.M., la munca 
culturală, la concursul „Iubiți 
cartea".

Tineri ca Nedeleg Rozalia din 
comuna Ungheni, Prede&cu 
Marcela din Gliganu. Neacșu 
Maria și Pavel Gheorghe din 
Humele, Schioplrlan Dumitru 
din Rîca, Bratu Elena din Slo
bozia. Pasăre Ion din Mozăceni 
Deal, si mulți oljii au venii la 
centrul de raion, pentru a primi 
carnetul, cu căruțe și mașini 
împodobite cu drapele. După 
ce au ascultat recomandările 
făcute de tovarășul Radu Du
mitru — prim secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Cos- 
iești, ln fața drapelului organi
zației raionale U.T M. ei s-au 
angajat că vor duce la Înde
plinire sarcinile primite pe li
nie de organizație, că se vor 
strădui să devină fruntași In 
producție.

GEORGE APOSTOL

S fi trecut cîteva 
luni. Un 
de tineri 
șantierul 
centralei 
construiește la Va
duri a hotărit să 

pună în scenă o piesă de tea
tru. S-au ales mterpreții, a- 
ceștîa si-au repartizat rolurile 
și repetițiile au început Trea
ba Dărea să meargă bine. AP<>i 
s-au ivit greutățile. Repetiți
ile decurgeau tot mai anevo
ios, munca părea că n-are 
nici un spor, în ciuda sforțări
lor entuziaste ale tinerilor care 
sfîrșeau prin a-și da seama că 
le-ar prinde bine sfaturile 
date de un Instructor artistic 
competent.
Un instructor deci. Dar de 

unde să-1 iei ?
Așa se făcu că necazul tine

rilor de la Vaduri ajunse pină 
la Stejaru unde îșl avea sediul 
comitetul sindical 
plexului de șantier 
trița-Aval.

Posibilități de a 
un instructor erau, 
trimită Teatrul de stat din 
Piatra Neamț (oralul era doar 
la doi pași D un actor. A doua 
posibilitate : să repartizeze 
consiliul 1 
un instructor -------...-------
timp cursurile secției externe 
a Școlii populare de artă din 
Bacău erau frecventate și de 
un grup de cursanți recrutați 
din orașul P. Neamț. Și mai 
erau si alte Dosibilități. Dar să 
vedem cu ce s-au ales tinerii _ 
de la Vaduri. Bilanțul așteptă- I 
riî lor n-a fost prea încuraja- I 
tor: nici un actor din P. Neamț 
n-a poposit pe șantier. Și nici 
cons ritul1 local sindical n-a tri- 
thid vreun instructor din cei 
proaspăt sosiți de la cursurile 
scolii populare de artă. Cîți 
veniră îsi găsiră de treabă P« 
la întreprinderile din 
Fără ajutorul așteptat, ]a

auri repetițiile aveau loc din 
ce în ce mai rar, pînă încetară 
ou totul.

Am relatat acest episod de
oarece una din greutățile de 
care se lovesc tinerii construc
tori ai hidrocentralelor de pe

tacole de orice gen. Cum sînt 
folosite aceste săli ?

In cadrul unora, activează 
cîteva formații artistice pro
prii. Cele mai multe însă (6 
șantiere) nu au nici o formație 
artistică proprie. Cîteodată vin

al com-
I.C.H. Bis-

se asigur» 
Prima : să

E . 3d
local al sindicatelor I 
tor Tocmai in «cel |

O nouă unitate 
pentru producția 
de panouri mari 

prefabricate
La Cluj a început construcția 

unei fabrici centra nunouri mari 
prefabricata, nareaara construcții
lor da locuințe. Pînă în prezent 
s a executat partea de rezistență, 
l in montat atllpii de beton armat 
pe care vor fi instalate finele pen
tru podurile rulante.

Fabrice — prima de acest fel din 
regiune — va asigura întregul 
neceaar de panouri pentru cons
trucțiile de locuințe din orașul 
Clnj. Ea va fi dotată cu mașini si 
utilațe de mare productivitate, 
prinți® care dozatoare automate, 
malax car o cu amestec forțat etc.

Bistrița în realizarea dorin
ței lor de a contribui la or
ganizarea unor activități ar
tistice. este lipsa de experiență. 
Așa cum se arăta 
Bistrița sînt mai 
tiere ki lucru. In 
căruia există cite 
tuxală unde pot avea loc spec-

mai sus, pe 
multe șan- 
cadrul fie- 
o sală cul-

artiști amatori cu experiență 
din întreprinderile și institu
țiile din orașele apropiate sau 
din satele vecine. Aceste vi
zite, așteptate cu nerăbdare de 
constructori, sînt însă eveni
mente extrem de rare, care, de 
obicei, au loc cu prilejuri fes
tive. Din Bacău, dacă au ve-

nit 2—3 formații Intr-un an 
întreg 1 La Buhuși, la Fabrica 
de do st a v există o brigadă ar
tistică de agitație foarte bună, 
cor, echipă de dansuri, de tea
tru, taraf cu soliști talentațl. 
Nici una din aceste formații 
n-a Donosit Insă ne vreunul 
din cele 3 șantiere în lucru, 
amplasate oe teritoriul raio
nului Buhuși. Aceasta, deoa
rece în graficul de deplasări al 
formațiilor artistice sindicale, 
consiliul local sindical Buhuși, 
nu a cuprins și șantierele de 
pe Bistrița.

Concluzia este, credem, de
stul de limpede : se impune o 
strînsă colaborare între așeză- 
mintele culturale apropiate și 
organizatorii culturali de pe 
șantiere. Roadele acestei cola
borări sînt așteptate de tinerii 
constructori ai hidrocentrale
lor de ne Bistrița. Si pe bună 
dreptate !

C. NANCU
corespondentul 

„Scînteii tineretului** 
pentru regiunea Bacău

care na participa 
natul mondial. 
strA aste alcătuită din Dan lo- 
nescu. Hristu Lichiardopol fi 
Nicolae Marinescu.

Campionatele mondiale de 
pentatlon modem reunesc la 
actuala ediție sportivi din pe
ste 20 de țări. Cele 5 întreceri 
se vor desfășmra în trei orașe: 
Macoltn (scrimă-22 septembrie 
și cros-26 septembrie); Berna 
(natație-24 septembrie șt călă- 
rie-25 septembrie); Bienn^ (tir- 
23 septembrie).

Școlile și-au. redeschis porțile. 
O adevărată sărbătoare pe cuprin
sul țării. Un nou an de învățătură, 
In «âli luminoase, cu daacâJi ce-și 
cunosc și îșl iubesc frumoasa lor 
profesie.

Paralel cu învățătura, pe școlari 
îi așteaptă și o bogată activitate 
sportivă.

Tfi scopul de a atrage un număr 
tot mai mar» de elevi în practica
rea organizată a exercițiilor fizice 
si a sportului, — contribuind ost
iei la dezvoltarea activității sporti
ve școlare și la cunoașterea ele
mentelor talentate pentru a se afir
ma jn sportul de performanță — 
C.S.O. Craiova a inițiat organiza
rea unei competiții ca caracter de 
masă, denumită „Cupa școlarului".

Competiția se desfășoară în două 
etape : I, pe școală, interclase j II, 
pe ara?, interșcoli. Participă elevi 
din toate școlile medii. tehnice, 
profesionale și elementare din 
orașul Craiova. în regulamentul 
competiției slrtl prevăzute probe 
de alergări, înălțime, lungime, 
greutate, disc, suliță, handbal, fot
bal, volei și baschet (pentru Ju
niori) } iar pentru școlile elemen
tare : alergări, greutate, lungime 
șl baschet (aruncări libere la coș).

Asociația care totalizează cel 
mal bun punctaj primește trofeul 
„CUPA ȘCOLARULUI14, iar sporti
vilor li se decerneaiă diploma șl 
adeverința de trecere parțială a 
normelor pentru „Insigna de poli
sportiv44. în etapa I, ciștigătoril in- 
dlviduall sau echipele viciorioass 
obțin titlul de „Campion al aso
ciației".

In continuarea activității spor
tive organizate, după terminarea 
concursurilor din cadrul „Cupei 
școlarului", elevii vor participa ki 
campionatul republican de jiinifwi 
(faza oraș).

Regulamentul competiției a foet 
multiplicat și Înaintat tuturor șctr 
iilor din oraș. Sportivii școlari au 
primit cu entuziasm știrea Înfiin
țării acestei competiții. In multa 
scoli au și început pregătirile la 
vederea primelor întreceri.

(Agerpres) 8. SPIREA

Plecarea unei delegații de ziariști

rominî in Anglia

Industrializarea lemnului GherlaAspect exterior ai Combina tului

(Agurpres)

Ne
La Ulina de tablă labțirt diu 

Galați, pregătirile pentru aiigora- 
rea bunei deafișuriri a procesului 
de producție în timpul iernii au 
început încă din Ioni august. Piuă 
în prezent su fost revizuite insta
lațiile de încălzire din mai multe 
secții fi au foit isolate eondue-

pregătim pentru iarnă
tele extenuare de aer, apă fi 
eeabuitihil. La centrala termica 
au feat mantale a|i metalice, iar 
caaanele de aburi an foit com
plet revinite. De aiemenea. an 
foit reparate initalațiile de dedn- 
riaare ■ apoi |î de diatrihnire a 
aburului. In prezent m execuți

lucrări de izolare la acoperișuri, 
jc bi a buri si burlane.

Printre tinerii care s-au evi
dențiat iu aceste acțiuni sa nu
mără fi Traian 
•vlae Chirie*, 
Xndrei Ghindă

Grnmăxesctu Ni- 
Dumitra Giuțcă, 
|i al(ii.

N MAFTEI 
tinichigiu

Marți dimineața a părăsit 
Bucureștiul, plecînd spre Lon
dra, o delegație de ziariști ro- 
mîni care va face o vizită în 
Anglia, la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe al Marii 
Britanii.

Delegația este alcătuita din 
George Ivașjcu, redactor șef 
al revistei „Contemporanul", 
Zamfir Brumaru, director ge
neral adjunct al Agenției Ro
mîne de Presă „Agerpres", 
Mircea Radulescu, redactor șef 
al ziarului „România Liberă", 
Anton Săndescu, redactor Ia 
ziarul „Scînteia".

La plecare, pe aeroportul 
Bfineasa, membrii delegației au 
foet conduși de reprezentanți

ai Ministerului Afacerilor 
teme, precum și de J. I. 
Ghie, însărcinat cu afaceri 
interim al Marii Britanii la 
București.

Ex- 
Mc 
ad-

în cursul aceleiași zile, dele
gația de ziariști romîni a sosit 
la Londra, pe aeroport mem
brii delegației au fost întâmpi
nați de reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externa 
si al Oficiului Central de In
formații al Marii Britanii.

Au fost de față George An- 
ghelescu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P. Romîne în 
Marea Britani® si membri ai 
legației.

(Agerpree)

Prin munca patriotică a tineretului
(Urmare din pag. I)

■î gospodăriei, doar după salopetele lor care sînt încă noi. Vi
itorii profesori, juriști, arhitect!, ingineri mecanici sau agro
nomi, studenți la București, lași si Brașov, s-au încadrat, pen
tru cele 10 zile cît vor munci la culesul porumbului, în progra
mul și ritmul da lucru al gospodăriei.

Dis de dimineață, împărțiți pe brigăzi și echipe, intră în la
nurile de porumb și încep culesul. Organizîndu-și bine munca 
|1 îndrumate îndeaproape de specialiști, cele două brigăzi ute- 
miate de muncă patriotică ale studenților recoltează zilnic cite 
19—20 de hectare de porumb. Activitatea lor este mult apreciată 
de conducerea gospodăriei, de muncitorii de aici.

Și la G-A.S. Adamclisi eei 100 de studenți veniți la muncă 
patriotică lucrează cu aceeași însuflețire și entuziasm. Și bine
înțeles obțin rezultate tot atlt de bune. Repartizați la secția 
Valea Rea. studenții s-au angajat să etringă recolta de pe o su
prafață de 120 de hectare, revenind cîte 12 hectare pe zl. în 
primele două zile au reușit să realizeze această normă. In cea 
de a treia însă ■ plouat. Angajamentul pe care șl-1 luaseră era 
astfel „amenințat”. A doua zi. duminică, studenții de la Insti
tutul de științe economice, de la Institutul de petrol, gaze șl 
geologie din București, ea și cei de la Institutul politehnic din 
Galați, s-au gculat mai devreme și au început lucrul din plin. 
Pini seara au reușit să culeagă porumbul de pe o suprafață 
de 25 de hectare, recucerind astfel timpul pierdut din cauza

PE ECRANELE CAPITALEI

O zi de toamnă
O producție a studiourilor vietnameze

Ministrul comerțului exte
rior, Gogu Radulescu, a primit 
în cursul dimineții de marți pe 
membrii grupului de specia
liști americani din domeniul 
petrolului, în frunte cu 
Cram H. Ira, vicepreședinte 
executiv al Societății „Conti
nental Oil Co.“ din New York, 
aflați în vizită în țara noastră.

*
Marți dimineața a părăsit 

Capitala delegația culturală 
italiană, condusă de Giorgio 
Ciraolo, ministru plenipoten
țiar, director general adjunct 
al Direcției generale a relații
lor culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei, 
care a participat la elaborarea 
Programului de schimburi cul- 
tural-științifice și tehnice între 
R. P. Romînă și Republica 
Italia pe perioada 15 septem
brie 1963—30 septembrie 1964.

+
Marți a plecat spre Franța 

acad. Tudor Vianu, secretar 
general al Comisiei naționale a 
R.P. Romine pentru UNESCO, 
membru în Consiliul Executiv 
UNESCO, pentru a participa 
la lucrările celei de a 66-a se
siuni a Consiliului Executiv 
UNESCO, care se desfășoară 
ia Paris între 18 septembrie— 
29 octombrie.

A
Marți dimineața a părăsit 

Bucureștiul Julio Alvarez del 
Vayo, fost ministru de externe 
al Republicii Spania, ou soția, 
care ne-au vizitat țara la in
vitația Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu stră
inătatea.

tn timpul șederii lor în țară, 
oaspeții au avut întrevederi 
cu conducători ai unor minis
tere și instituții centrale.

(Agerpres)

„BALTAGUL" de MIHAIL SADOVEANU
espre prezența 
Teatrului la micro
fon se vorbește 
încă, și pe nedrept, 
destul de pufin. 
Rar cronica de
specialitate abor

dează și acest aspect al feno
menului nostru teatral și, evi
dent. unul din cele mai impor
tante, Este, cum s-a mai spus. 
Teatrul cu cel mai mare număr 
de spectatori, milioane, răspln- 
diți pe tot cuprinsul țării, plrtă 
în cele mai Îndepărtate cătune. 
Si trebuie relevat faptul esen
țial — anume rolul deosebit pe 
care acest teatru fără cortină. 
Si fără scenă, și fără decor l-a 
jucat fi continuă să-1 joace jn 
amplul proces al revoluției 
noastre culturale.

In laboratoarele moderne, 
care sînt studiourile posturilor 
noastre de radio, se întâl
nesc, cum rar se Inllmplă pe 
vreo scenă anume, în cadrul a- 
ceiuiași spectacol, forțele cele 
mai bune ale teatrului nostru.

De multe ori am avut prile
jul să ascultăm. In înscenările 
radiofonice, spectacole de un 
înalt nivel artistic interpretate
de distribuții despre care se o- 
bișnuiește să se spună că sînt 
„de zile mari". Bineînțeles, un
asemenea privilegiu a și per
mis alcătuirea, la Teatru la mi
crofon. a unui repertoriu bogat 
și divers, de teci de premiere 
pe an. care se bucură de o 
largă și unanimă apreciere.

★

Recent, Teatrul nostru radio
fonic și-a deschis fi el stagiu
nea 1963—>1964, dovedindu-st 
inspirat și alegînd pentru acest

Dramatizare și adaptare radiofonică
■-1--. .—Jni ■! !T'U t. —................................................................... ........ r

moment festiv dramatizarea ca
podoperei sadoveniena ,balta
gul*'. Sarcina, mai mult decît 
dificilă, a dramatizării și adap
tării radiofonice, a fost, după 
părerea noastră, izbutit îndepli
nită, finind, bineînțeles, seama 
de limitele de neînlălurat une
ori, pe care specificul scenariu
lui radiofonic le impune. Cei 
trei semnatari ai scenariului 
— S. Marian, A. Bibescu și C. 
Moruzan — i-au străduit să 
surprindă, cu o mare economie, 
momentele principale ale acți
unii in evoluția lor spre dez- 
nadămînt păstrînd dialogurile 
cu întreaga lor semnificație 
simbolică. Dar, cum era și fi
resc. maxima concentrare n-a 
puiuț evita și o anume sărăcire 
a imaginii de ansamblu, pe 
care regia s-a străduit s-o aco
pere prin diversele mijloace o- 
ferite de banda sonoră. Prin
cipala problemă care cred că 
s-a ridicat în fața scenariștilor 
a fost, dincolo de reconstitui
rea sau, mai exact, de păstra
rea atmosferei specifice — 
care face ca faptele să se pe
treacă la întîlnîrea dintre le
gendă și realitate — realizarea 
imagine! Vitoriei Lipan, acest 
personaj chintesență pentru 
dîrzenîa, curajul, inteligența și 
spiritul de dreptate caracteris
tice poporului romîn.

§j cred că, din acest punct 
de vedere, scenariul poate fi a- 
predat, el oferind o imagine 
vie a minunatului personaj, unic

în literatura noastră prin torța 
cu care simbolizează, cum spu
neam, acele nobile daruri spi
rituale care alcătuiesc chipul 
moral al poporului nostru.

Regia spectacolului — sem
nată de artistul emeriț Con
stantin Moruzan — s-a iăcul 
remarcată îndeosebi prin grija 
cu care s-a preocupat de reali
zarea unei cil mai autentice și 
mai vii atmosfere care să sub-

DRAMATI1Â
iinieze tocmai ceea ce socoteam 
a fi specific acțiunii și anume: 
Intîlnirea dintre legendă și rea
litate. O bogată bandă sonoră
— semnată fi ea, la rindul ei, 
de doi specialiști ai teatrului 
radiofonic: inginerul George 
Buican — regia tehnică și Ro
meo Chelaru — regia muzicală
— a fost bine utilizată de di
recția de scenă care a impri
mat întregului spectacol o aură 
legendară plină de farmec. în
drumarea actorilor a fost de a- 
semenea atentă ia realizarea u- 
neî sobrietăți care sd acorde 
interpretării în general o notă 
de adîncă gravitate. Mai pu/in 
ne-a satisfăcut însă modul — 
insuficient după părerea noas

tră — in care au fost reolizaie 
diversele treceri de la un act 
la altul. Remarcăm evitarea 
crainicului comentator, dar, tre
buie să spunem, au fost unele 
treceri de la un act la al
tul, cînd banda sonoră n-a 
fost destul de pregnantă pen
tru mișcarea respectivului mo
ment. Aici, din dorința firea
scă și lăudabilă spre simpli
tate, s-a făcut o prea mare 
economie de mijloace so
nore înzestrate cu darul de a 
evoca trecerea timpului, spre 
exemplu, în dauna precizării cu 
limpezime a desfășurării acțiu
nii. Obiecția nu aiectează, însă, 
nicidecum, imaginea de ansam- 
blu a spectacolului care subli
niază meritele regiei lui Con
stantin Moruzan.

Rolul Vitoriei Lipan a prile- 
fuit debutul teatral al actriței 
de film Lica Gheorghiu, Acesta 
este și rolul de întindere ol 
scenariului, rol impunînd o sar
cină actoricească de mare răs
pundere. Lica Gheorghiu a reu
șit să-1 realizeze cu mijloace 
actoricești relevante. Mai întâi 
se cuvine subliniată nota de so
brietate și gravitate care a dă
ruit tot timpul personajului Vi
toria Lipan o prestanță menită 
să domine acțiunea. In același 
timp actrița a dovedit o bo
gată capacitate de interiori
zare, numeroase episoade emo
ționând tocmai prin măsura 1» 
care interpreta Vitoriei Lipan a 
reușit să ne comunice durerea

pe care o trăiește eroina, dar și 
indîrjirea lăuntrică în aflarea 
vinovați'or și pedepsirea lor.

In celelalte roluri, numertxi- 
se, s-au impui prin modul cum 
au știut să contribuie la su
gerarea auditivă a diverselor 
tipuri ii caractere, dar și a at
mosferei in care î? petrec lap
tele și se desfășoară șuierința 
și Indirjirea neobositei mun- 
tence, cîteva prezențe actori
cești de prestigiu. De o mare 
autenticitate au fost, altfel. 
Costache Anloniu (preotul Dă- 
nilă). George Calboreanu fVa- 
sifiuj, Ștefan Ciobotărașu (Dl. 
Toma). Al Giugaru (crîșma- 
rul), Sandina Stan (preoteasa). 
Ana Barcan (Maria). Rolurile 
lor, unele de cîteva replici 
doar, au căpătat culoare și 
viață, contribuind din plin la 
crearea atmosferei. De o reală 
autenticitate s-a bucurat in
terpretarea lui Sandu Sticlaru 
(Milrea), după cum cu ta
lentul cunoscut au răspuns 
rolurilor Nichi Alanasiu (pre
fectul), Ion Mânu (aprodul). 
Dumitru Furdui (Gheorghiță) 
etc. Inlerpreții celor doi cio
bani vinovați de crimă, Cu
iul și Bogza, au fost respectiv 
Mihai Mereuță și Emanoil Pe
trul, acesta din urmă foarte 
bun în gradarea tulburării și 
fricii care l-a dus ia mărturi
sire.

In ansamblu, distribuția a 
răspuns concludent punctului 
de vedere regizoral, după cum, 
așa cum spuneam și Ja început, 
întregul spectacol poate H în
scris printre succesele de pre
stigiu ale Teatrului radiofonic,

DINU SARARU

Scenariul : Hui Van, Hai Ninh
Regia : Hui Van

Cain al XVIII-lea
O comedie satirici a studioului „Lenfilm"

Scenariul: Evgheni Șvarț, Nikolai Erdman 
Regia : Nadejda Koșeverova, Mihail Șapiro



Vizita conducătorilor
de partid și de stat 

în regiunea Argeș
(Urmare Un pag. I-a)

ducătorii de partid și de stat 
au făcut recomandări cu pri
vire la atenția ce trebuie acor
dată In continuare ridicării 
calității produselor, valorifică
rii cit mai depline a masei lem
noase intrate în prelucrare, în
deosebi pe baza, reducerii con
tinue a procentului de deșeuri, 
la studierea unor posibilități 
de modernizare a utilajelor — 
în special în legătura cu dez
voltarea în perspectivă a în
treprinderii — precum și la 
grija pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de mun
că și de trai ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din 
cadrul combinatului. Apreciind 
munca desfășurată de colecti
vul întreprinderii, conducăto
rii de partid și de stat au urat 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de aici noi succese 
în îndeplinirea sarcinilor im
portante ce le revin.

în continuare oaspeții s-au 
deplasat la Combinatul de in
dustrializare a lemnului din 
Pitești. Aici au fost Intîmpi- 
nați de tovarășii inginer Victor 
Chelu, directorul Combinatu
lui, Iulian Ioanițescu, inginer- 
șef, și Radu Gheorghe, secre
tarul organizației de partid.

Combinatul de Industriali
zare a lemnului din Pitești 
este una dintre cele fnai mo
derne unități de acest fel din 
țara noastră. Dotat cu utilaje 
de mare randament, el a in
trat parțial In funcțiune ; lu
crează In prezent fabricile de 
mobilă, de placaj și cea de 
plăci fibro-Iemnoase. La în
ceputul anului 1965, combina
tul va intra în producție cu

întreaga capacitate. El va asi
gura anual economiei națio
nale 15 000 garnituri de mobi
lă, 18 000 mc placaje, 35 OM 
tone plăci fibro-Iemnoase. 
240 000 mp binale. De aseme
nea, combinatul va produce 
circa 250 000 mo parchete. 
76 000 mc cherestea de foioase 
și 54 000 mc cherestea de răși- 
noase.

Prima unitate vizitat! tn ca
drul combinatului ■ fost mo
derna fabrică de mobilă, in
trată în funcțiune in cursul a- 
cestui an. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a interesat 
îndeaproape de calitatea mo
bilei și a subliniat grija deo
sebită ce trebuie să se acorde 
In continuare problemei cali
tății. A fost remarcată ca po
zitivă intenția conducerii în
treprinderii de a organiza în 
combinat o expoziție perma
nentă de prezentare a noilor 
modele de mobilă în vederea 
consultării largi și nemijlocite 
a Dooulatîei Si a beneficiarilor 
Înainte de trecerea la fabrica
ția de serie. La agregatul de 
prelucrări multiple a panou
rilor de mobilă. oaspeții 
s-au interesat îndeaproape 
de performanțele agregatului, 
de felul cum este deservit și 
întreținut. în continuare a 
fost vizitată fabrica de placa
je. Multe din utilajele cu care 
este înzestrată fabrica sînt 
produse în țară la Uzinele „23 
August" din București și Uzi
nele Mecanice din Roman. 
Conducătorii de partid și de 
stat s-au interesat de randa
mentul acestor mașini care, 
după aprecierile tehnicienilor 
din fabrică, sînt realizate la un 
Inait nivel tehnic.

La Fabrica d» plăci fibro- 
temnoase oaspeții au remarcat 
nivelul înalt de automatizare

■ operațiilor, fapt ce ui gură a 
productivitate ridicată și o 
calitate superioară a produse
lor. A fost vizitată apoi fabri
ca de cherestea de foioase, a- 
flată în construcție. Această 
fabrică, modem utilată, va 
constitui un etalon pentru con- 
strucția viitoarelor fabrici de 
acest gen.

Tn legătură cu deservirea 
mașinilor și utilajelor moder
ne cu care este înzestrat com
binatul. oaspeții au făcut re
comandări privitoare Ia asigu
rarea, calificarea și specializa
rea cadrelor necesare. Tntr-o 
scurtă consfătuire, care a avut 
loc la sfîrșitul vizitei, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a apreciat ca poziti
vă construirea unor asemenea 
unități moderne, care asigură 
valorificarea integrală și com
plexă a lemnului, și a felicitat 
pe proiectanți, constructori și 
pe toți cei care au contribuit 
la executarea acestui combi
nat. S-a subliniat necesitatea 
respectării termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor fa
brici și a termocentralei de 
zonă, calificării și specializării 
muncitorilor la nivelul tehni
cii moderne cu care este înzes
trat combinatul, bunei întreți
neri a utilajelor, întăririi con
tinue a disciplinei în muncă, 
folosirii mai largi a fondurilor 
de mică mecanizare.

Pretutindeni, în timpul vizi
tei, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii celor două combina
te, au înconjurat cu dragos
te pe conducătorii de partid și 
de stat, manifestîndu-și atașa
mentul față de partid șl expri- 
mîndu-și hotărîrea de a în
făptui cu cinste sarcinile ce le 
revin în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

Fiecare secție — să valorifice toate rezervele!
Urmart dtn pag. 1)

ceasta afirmație. Noi primim 
desenele de execuție de la ser
viciul tehnic. De fiecare dată 
cînd ne vin aceste desene, in 
secție începe o adevărată fră- 
mintare care pornește de la 
faptul că serviciul tehnic nu 
poate prevedea absolut toate 
reperele în schitele ce le în
tocmește. Lucrul acesta pune 
la contribuție mintea tuturor 
muncitorilor care trasează și 
taie tabla. Interesul nostru 
este să scoatem dintr-o foaie 
de tablă maximum de repere. 
De fapt am și cîștigat o expe
riență destul de bogată în pri
vința folosirii economicoase a 
fiecărei bucăți de laminat. Noi 
am ajuns la concluzia că o 
condiție esențială în această 
direcție este combinarea pe 
aceeași foaie de tablă a repe
relor mari cu cele mici, Dar 
nu în toate cazurile soluția a- 
ceasta dă rezultatele cele mai 
bune. Iată un exemplu : de 
curînd am studiat posibilitatea 
scoaterii de pe o foaie numai 
a unor repere mari. Lucrul 
acesta a devenit posibil la 
produsul EP 2 V. In mod obiș
nuit, dintr-o foaie de tablă se 
scoteau două repere mari si 
mai multe din cele mici. Ori
cum ar fi fost combinate tra
sările între ele, Ia sfîrșit se 
arunca totuși o mare cantitate 
de material. Pentru a evita 
acest lucru, am Încercat com
binarea pe aceeași tabla nu
mai a reperelor mari, elimi- 
nîndu-le pe cele mici și am 
obținut rezultate bune : acum 
dintr-o foaie scoatem 4 repe
re mari pentru același produs, 
iar cele mici le obținem din 
combinarea cu altele, In acest 
fel economisim nu mai puțin 
de 2 900 kg tablă la o singură 
comandă.

Dar nici combinarea nu 
epuizează toate posibilitățile 
de economisire a metalului. 
Printr-un studiu amănunțit 
»m observat că eînt destule 
situații cînd simpla schimbare 
a pozițiilor reperelor pe tablă 
aduce mari economii de ma
terial.

PETRE ȘERBAN 
maistru, secretar al comi
tetului organizației de bază 

U.T.M., eecția forjă
Una din preocupările prin

cipale ale forjorilor este, în 
momentul de față, extinderea 
metodei de matrițare fără ba- 
vuri la un număr tot mai mare 
de piese. Deocamdată această 
metodă este aplicată la un nu
măr de 8 repere și obținem o 
economie de 2 000 kg material 
feros pe lună. Potrivit planu
lui de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, încă în cursul acestui 
an vom extinde matrița rea 
fără bavură Ia încă 6 repere,

Există, în secția noastră, și 
alte posibilități de reducere a 
consumului de metal. Printre 
forjorii noștri fi-a încetățenit 
obiceiul bun ca atunci cînd se 
introduce în lucru un reper 
nou să se cîntărească dinainte 
materialul și să se confecțio
neze 2—3 piese de probă. Abia 
după aceea se trece la produc
ția de serie. Aceasta dă posi
bilitatea stabilirii cu exactitate 
a materialului necesar, înlă
turi nd pierderile.

Tăierea materialului la o 
greutate cît mai apropiată de 
cea a piesei care urmează să 
fie fabricată a ridicat în fața

noastră o altă urobIernă, aceea 
că unele piese ieșeau sub greu
tatea stabilită. Aceasta nu ar 
fi constituit un rău dacă n-ar 
fi influențat negativ și unele 
calități mecanice ale pieselor.

Mai multi forjori, printre 
care tinerii Constantin Florea, 
Ilie Ștefan. Alexandru Erincu 
au studiat cu atenție cărui 
fapt se datorește scăderea 
greutății pieselor și au consta
tat că principala cauză este 
încălzirea repetată a materia
lului. Este știut că materialul 
pierde din greutate prin oxi- 
dare (țundăr) la fiecare încăl
zire și prelucrare. Odată sta
bilită cauza, am fost puși în 
fața alegerii uneia din alter
native : ori tăiem materialul 
la dimensiuni mai mari, ori 
organizăm lucrul in secție In 
așa fel încit să avem un flux 
continuu. Ar fi fost mult mai 
ușoară prima soluție. Forjorii 
noștri au ales-o însă pe cea 
de-a doua, conștient! că acea
sta va aduce noi economii. 
Munca a fost organizată în 
așa fel încit materialul să 
poată trece rapid de la o ope

rație la alta fără să mal fie 
încălzit pînfi Ia terminare. în 
acest mod noi obținem o eco
nomie de metal de circa 200 
kg la fiecare comandă.

Acestea sînt doar cîteva din 
căile prin care colectivul nos
tru realizează lună de lună 
economii însemnate de metal.

Comitetul organizației de 
bază U.TM din secție îndru
mat îndeaproape de organiza
ția de partid, își propune să 
ia unele măsuri politice care 
«ă antreneze tinerii din secție 
la studierea atentă a experien
ței înaintate a fruntașilor sec
ției și a uzinei în privința 
reducerii continue a consumu
lui de metal pe fiecare produs 
și reper. Vom organiza, de 
asemenea, periodic schimburi 
de experiență între muncitorii 
evidențiat! în întrecerea socia
lista și brigăzile în care lu
crează mai mul ți tineri, vom 
recomanda tinerilor forjori să 
citească mai multă literatură 
de specialitate, ajutîndu-i ast
fel să cunoască bine cele mai 
eficace metode de economisire 
a metalului

Facultățile din Tg. Mureș

își așteaptă studenții
Urmare din pag. I)

Noua cantină este dotată cu 
mobilier nou și utilaje moder
ne- Deși va fi administrată de 
I.M.F., vor servi aici masa toii 
studenții din centul universitar 
Tg. Mureș. Aceasta va constitui 
pentru ei, desigur, o surpriză 
plăcută. Mai adaug că serviciul 
social al I.M.F. a luat din vre
me măsuri privind aproviziona
rea pentru iarnă, așa că stu
denții vor servi In tot timpul 
anului o masă gustoasa si con
sistentă.

Tot pe lista noutăților este 
inclus |i Complexul sportiv 
Î.M.F. (cu terenuri de baschet, 
volei, tenis, handbal) care va 
fi inaugurat, de asemenea, la
I octombrie.

Începînd cu anul universitar 
1963—1964, studenții anilor I.
II și III (secția stomatologie) 
vor face o nouă disciplină : 
propedeutica stomatologică. Lu
crările practice la această dis
ciplină vor fi efectuate în noul 
laborator de propedeutică, ce 
va fi gata peste cîteva zile.

• Conl. univ. Petre Niș- 
lereanu — prorector ai In
stitutului pedagogic de 3 ani.

Și în institutul nostru cei 
peste 900 de studenți vor găsi 
ia reîntoarcerea din vacanță 
multe lucruri noi, pe care nu
mai cu cîteva luni in urmă in
stitutul nu le avea. în primul 
rînd, studenții Facultății de chi- 
mie-fizică vor găsi amenajate 
nai laboratoare : un laborator 
da foto-cinematografîe, un labo
rator audio-vizual, un laborator 
de fizică atomică. Iar în „ve
chile" laboratoare (amenajate 
în anul trecut) vor găsi noi a- 
parate: redresoare, microam- 
permetri, tranzistor!, materiale 
electrotehnice si radiotehnice.

Studenții Facultății de muzică 
vor găsi noi instrumente mu
zicale (acordeoane, viori, pia
ne, oboi), tar studenții Facultă
ții de educație fizică nu vor 
mai recunoaște sala de sport
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SALONIC 17 (Agerpres). — 
Pavilionul Republicii Populare 
Romine de la Salonic a fost vi
zitat de membri ai Consiliului 
Municipal din acest oraș în 
frunte cu Papailiakis, primarul 
orașulsi și Karanoa președin
tele Consiliului Municipal. 
Oaxpeții au fost primiți de 
Niculae Vrabie, directorul pa
vilionului R.P.R. Ei au apre
ciat calitatea exponatelor pre
zentate ca și modul de organi
zare a pavilionului.

PARIS 17 (Agerpres). — în 
cadrul colocviului de Istoria 
biologiei marine, care a avut 
loc recent în Franța Ia Ba- 
nyuLs-sur-Mer, acad. Mihai 
Băcescu a prezentat o comuni
care intitulată Istoricul cerce
tărilor de biologie marină în 
R. P. Romînă. care a fost pri
mită cu viu interes de către 
participanții la colocviu.

★
VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
P.A.P., la Zakopane s-a înche-

romanești
lat Congresul al Vl-lea al Aso
ciației geologice carpato-balca- 
nice în cadrul căruia au fost 
discutate probleme referitoare 
la structura geologică a lanțu
lui muntos al Carpaților. La lu
crările congresului au luat par
te aproximativ 300 de geologi 
din 14 țări. Din R.P. Romînă a 
participat o delegație condusă 
de acad. piof. ĂI. Codarcea, 
președintele Comitetului geolo
gic.

Adunării Generale

★

TBILISI 17 (Agerpres). — La 
17 septembrie la Tbilisi s-a des
chis un simpozion internațional 
de matematică și mecanică, la 
care iau parte peste 200 de oa
meni de știință din 19 țări, 
printre care și R.P. Romînă

La deschiderea festivă a sim
pozionului au luat cuvîntul 
acad. Lev Sedov (U.R.S.S.), 
prof I. N. Sneddon (Anglia), 
prof. F. John (S.U.A.) și acad. 
Elie Caraioli (R.P Romînă).

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Corespondență specială. Cu 
mult înainte de ora deschiderii 
oficiale a sesiunii a 18-a a 
Adunării Generale a O.N.U., la 
sediul acestui mare for inter
national au $i început să so
sească numeroase delegații. 
Aci ele erau înlîmpinate de zia
riști, fotoreporteri și operatori 
de radio și televiziune.

întrebările și răspunsurile se 
referă la problemele-cheie de 
pe agenda sesiunii: dezarmarea 
generală și totală și lichidarea 
rușinosului sistem colonial.

Numeroși delegați la sesiu
ne apreciază că încheierea cu 
succes a Tratatului de la Mos
cova privitor Ia interzicerea

parțială a experiențelor nuclea
re a creat un climat favorabil 
pentru desfășurarea actualei se
siuni a Adunării Generale.

Înainte de deschiderea sesiu
nii a avut ioc o întrevedere 
Intre ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S S., Gromîko, și re
prezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Stevenson. 
După o convorbire care a du
rat 90 de minute, Stevenson a 
declarat ziariștilor că au fost 
discutate probleme legate de 
actuala sesiune a O.N.U. El 
și-a exprimat convingerea că 
polemicife și problemele legale 
de războiul rece voi fi lăsate 
la o parte în cursul sesiunii. 
Observatorii politici au inter-

a O.N.U.j
I 

• I ’ I
I

UE PESTE HO TARE
Intrările Conferinței 

Uniunii Interparlamentare
Cuvintări al» reprezentanților R. P. Romine

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
Conferința Uniunii Interparla
mentare a trecut la dezbaterea 
problemelor referitoare la 
dreptul spațiului cosmic și la 
lupta împotriva discriminării 
rasiale. Luînd cuvîntul repre
zentantul R.P. Romîne, C. Pa. 
raschivescu Bălăceanu a subli
niat că spațiul cosmic trebuie 
folosit de state exclusiv în 
scopuri pașnice. R.P. Romînă, a 
spus vorbitorul, ca membră a 
Comitetului O.N.U. pentru fo
losirea pașnică a spațiului cos
mic, a militat și militează cu 
perseverență in favoarea adop
tării unui instrument interna
țional obligatoriu de utilizare 
a spațiului cosmic, care să sta
bilească principiile juridice 
fundamentale în această pro
blemă, în interesul păcii și 
securității popoarelor

în cursul dezbaterii problemei 
discriminării rasiale, reprezen
tantul R.P. Romîne, Stanciu Sto-

I

ian, a arătat că din punctul de 
vedere al dreptului internațio
nal discriminarea rasială este 
un act ilegal.

„Combătînd colonialismul sub 
toate formele sale de manifes
tare, a arătat vorbitorul, R.P. 
Romînă se ridică energic împo
triva politicii de discriminare 
rasială. Delegația romînă, ex- 
primînd voința parlamentarilor 
romîni, insistă pe lingă Uniu
nea Interparlamentară să con
damne cu hotărîre discrimina
rea rasială". Stanciu Stoian a 
cerut ca Uniunea Interparla
mentară să adreseze un apel tu
turor guvernelor și parlamen
telor pentru a lua măsuri 
prompte și eficace împotriva 
politicii de segregație rasială în 
orice narte a lumii s-ar mani
festa.

Cuvîntările delegaților romî- 
ni au fost ascultate cu interes. 
Lucrările conferinței Uniunii 
Interparlamentare, continuă.

în sprijinul Tratatului
de la Moscova

WASHINGTON La 17 sep
tembrie Republica San Marino 
a semnat exemplarul aflat la 
Washington al Tratatului cu 
privire la interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii. Nu
mărul total al țărilor care au 
semnat tratatul în cele trei ca
pitale unde se găsesc exempla
rele sale se ridică în prezent la 
94.

LONDRA. Reprezentantul di
plomatic din Londra al Mauri- 
taniei a semnat la 17 septem
brie exemplarul Tratatului cu 
privire la interzicerea experien. 
țelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă.

ATENA. Parlamentul grec a 
aprobat Ia 16 septembrie fără 
dezbateri legea cu privire la 
ratificarea Tratatului de la 
Moscova pentru interzicerea ex
periențelor CU arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă.

gi AGA — La 17 septembrie 
regina Juliana a Olandei a dat 
citirp mesajului tronului, des- 
chizînd ședința Parlamentului 
olandez. In mesajul tronului se 
subliniază Cu satisfacție că 
numeroase tari au semnat Tra
tatul privitor la interzicerea 
parțială a experiențelor cu 
arma nucleară. Adresîndu-se 
parlamentarilor, regina a spus: 
..Fără îndoială că dv. veți ra
tifica acest Tratat care poate 
duce la îmbunătățirea situației 
internaționale”.

care a fost complet refăcută : 
parchetul a fost înlocuit, s-au 
amenajat dușuri, vestiare, ca
binete metodice.

Cele două cămine ale insti
tutului (date în folosință în 
anul 19621 nu au necesitat nici 
un fel de reparații — și aceas
ta constituie o notă bonă pen
tru studenții noștri Totuși, pre
gătiri s-au făcut și în cămine. 
Așa că la 1 octombrie studenții 
vor gâfiri și aici destule noutăți.

• Praf. univ. Ludovic 
Szabo — director al Insti
tutului de teatru.

Acum, în preajma deschide
rii noului an universitar, în 
convorbirile cu reporterii dife
ritelor ziare, conducătorii celor 
mai multa institute de învăță- 
mint spun — nu fără îndreptă
țită mlndrie : ..Toate pregătiri
le au fost terminate ; studenții 
pot sosi oncînd*. Același lucru 
vi-1 spunem și noi — numai că 
adăugăm : cînd vor sosi, vor 
recunoaște cu oreu institutul.

Pentru studenții anilor 1. 11 și 
III s-au amenajat trei săli de 
repetiție (cu scenă, reflectoare, 
mese de machiaj — astfel că 
atmosfera de aici diferă prea 
puțin de aceea din sălile de 
spectacoij, iar săkle de cursuri 
au fost renovate fs-au tapetat 
pereții* s_au parchetat, a fost 
schimbat mobilierul]

Studioul mindria :r»stitutului 
nostru (aid vor repeta și vor 
da spectacole studenții anului 
IV) a suferit și el destule în
noiri : a fost pusă la punct in
stalația de iluminare fluores
centă a sălii de spectacol, s-a 
instalat o orgă de lumini, s-au 
amenajat cabine pentru acton 
(cu oglinzi, mese de machiaj, 
difuzoare pentru chemare in 
scenă). Mai adaug cele două 
ateliere — unul pentru croi
tori și altul pentru pictori sce
nografi — unde vor fi pregăti
te costumele și decorurile pen
tru spectacolele ce vor fi pre
zentate ne scena studioului.

.. .: :........ iwuiiuuiiiiuiiuiniiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiimiu

In regiunea Kemerovsk (Siberia) se construiește hidrocentrala Belovskala — una din 
cele mai mari hidrocentrale din U.R.S.S. In fotografie: Pregătirea unei turbine pentru montaj.

WASHINGTON — Tratatul 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară se 
bucură de aprobarea tot mai 
largă a poporului american. O 
anchetă organizată săptămâna 
trecută a dovedit că 81 la sută 
din locuitorii S.U.A. se pro
nunță pentru ratificarea Tra
tatului, 11 la sută îl sprijină cu 
anumite rezerve si numai 8 la 
sută sînt împotrivă.

Ancheta a dovedit că în. 
comparație cu luna iulie, la în
ceputul tratativelor în legătură 
cu acest Tratat, numărul adep- 
ților fără rezerve ai Tratatului 
a crescut cu 29 la sută (de la 
52 la sută la 81 la sută).

pretat această apreciere ca 
fiind de bun augur.

Ora 15 (ora New York-ului).
Difuzoarele instalate pe săli 

anunță deschiderea sesiunii. 
Parterul delegaților, loja presei 
și galeria rezervată publicului 
sini arhipline.

Prima ședinjă a fost deschi
să de președintele precedentei ■ 
sesiuni, Zairulah Khan (Pakis- ■ 
lan). A urmat apoi numirea co- I 
mitetului de verificare a depli- | 
nelor puteri, după care s-a tre- ■ 

reședinteiui ■ 
i-Rodriguez | 
ales Drese- ■

I 
I 
I 
I

ie <1 S_f.lK.l_». a LO1.U1 VI- —
secretarului general al B 

J., U Thant, la sediul ®

I 
I
I 
I 
I 

tl
I 
I
I 
I

cui la alegerea președintelui 
sesiunii. Carlos Sosa-*" 
(Venezuela} a fost ales preșe
dinte al actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

★

NEW YORK 17 (Agerpres). 
în dimineața zilei de 17 sep

tembrie a.c. Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe 
al R.P. Romîne, șeful delega
ției R.P.R. la cea de-a XVIII-a 
sesiune a O.N.U. a făcut o vi
zită J
O.N.U., _ _____ ...
O.N.U. A fost de față prof. Mi
hail Hașeganu, ambasador, re
prezentantul permanent al R.P. 
Romîne la O.N.U.

Interviul
lui U. Thant

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Agenția United Press In
ternational anunță că în aju
nul deschiderii Adunării Ge
nerale a O.N.U. revista ameri
cană „Saturday Evening Post” 
publica un interviu acordat de 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U.

Potrivit agenției, în interviul 
său U Thant declară că este 
bptimist în legătură cu viitorul 
relațiilor dintre Est și Vest. Cu 
toate acestea, U Thant subli
niază că nu trebuie să se crea
dă că o „atmosferă de înțele
gere și armonie poate fi abți
nută ușor sau rapid". El a aver
tizat. „împotriva unor Duncte 
de vedere simpliste în legătură 
cu încordarea internaționala".

U Thant și-a exprimat pă
rerea că Occidentul este prea 
circumspect în a răspunde ini
țiativelor sovietico în vederea 
coexistenței pașnice.

Referindu-se la activitatea sa 
desfășurată de cînd se află în | 
funcția de secretar general al I 
Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant a subliniat rolul pe 
care opinia publică l-a t 
soluționarea diferitelor proble
me.

I

I
I

Ședința unei Comisii
C. A. E. R

VARȘOVIA 17 (Agerpres).— 
La Varșovia a avut loc ședința 
Comisiei permanente pentru 
transporturi a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc. La șe
dință au participat reprezen
tanți ai Comisiei permanente a 
C.A.E.R pentru comerțul exte
rior. La lucrările sesiunii au 
participat delegațiile R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovace, R.D. 
Germane, R.P. Mongole, R.P. 
Polone, R.P. Romîne, R.P. Un
gare și Uniunii Sovietice.

Comisia a pus de acord un 
program concret pentru îndepli
nirea recomandărilor Consfă
tuirii din iulie 1963 a primilor 
secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de

I 
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Olul pe | 
avut în I
T'TOble- ■

I
I
I
I

.... I
pînă la |

I
I
I
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I
I

guverne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și ale sesiu
nii a 18-a a C.A.E.R, în ceea 
ce privește transporturile și, în 
acest sens, a precizat planul de 
activitate a comisiei j * 
sfîrșilul anului 1963.

S-au pus de acord, de aseme
nea, propuneri pentru Comite
tul Executiv ai C.A.E.R. în ceea 
ce privește satisfacerea necesa
rului de vagoane de marfă a 
țărilor membre în Intervalul 
pînă în 1965, precum și unele 
probleme privind înființarea 
unui parc comun de vagoane de 
marfă al acestor țări.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și co
laborare.
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PE SCURT• PE SCURT»PE SCURT • PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT
CARACAS. — Agenția U.P.I. 

anunță că la 16 leptembrie dintr-o 
închisoare situată în orașul Tru
jillo au evadat 9 membri ai Fron
tului de eliberare națională din 
Venezuela, sub acoperirea unui 
atac dat de o unitate a patrioților 
venezueleni. Printre evadați se află 
fostul căpitan Teodoro Molia Vil
legas. care a condus răscoala din 
mai 1962, împotriva regimului pre
ședintelui Betancourt de Ia ba2a 
militară Carupano. precum și Fabri
cio Ojeda, fost membru al parla
mentului venezuelean care s-a ală
turat partizanilor din statul Falcon. 
Potrivit agenției, d« zidurile închi
sorii au fost găsite inițialele 
F.A.L.N. (Forțele armate de elibe
rare națională) din Venezuela. E- 
forturile poliției și armatei de a 
găsi pe evadați nu au dus la nici 
un rezultat.

TOKIO. — „Japan Times" 
anunță că doi cunoscuți experți 
japonezi în domeniul construc
țiilor rezistente la cutremure, 
Kiyoshi Muto, președintele In
stitutului internațional de seis
mologie, profesor la Universi
tatea din Tokio, și Toshihiko 
Hisada din Ministerul Con
strucțiilor din Japonia, au ple
cat in Iugoslavia pentru a 
contribui cu experiența lor la 
reclădirea orașului Skoplje, 
distrus în urma cutremurului 
din 26 iulie

NEW YORK — Agențiile de 
presă anunță că la 17 septem
brie. la New York, a fost dat 
publicității textul unui memo
randum adresat participanților 
la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. de către 14 state 
afro-asiatice în cure cer să fie 
inclusă ne ordinea de zi a se
siunii nroblema reprimării cre
dincioșilor budiști de către au
toritățile diemiste din Vietna
mul de sud. în memorandum 
tint expuse fapte referitoare te 
cruntele represiuni dezlănțu-

ite împotriva budiștilor și stu
denților de la Universitatea 
din Saigon. Memorandumul 
subliniază că guvernul lui 
Ngo Dinh Diem încalcă în mod 
sistematic prevederile Decla
rației drepturilor omului, în 
special ale articolului 18 din 
Declarație care proclama „li
bertatea gîndirii, conștiinței și 
credinței religioase”.

gînd aproape în întregim» planta
țiile de vii.

Pierderile totale provocate de 
uragan sînt evaluate la cîteva mi
liarde de lire.

ISTANBUL. — După cum 
relatează ziarul „Son Hava- 
dis”, peste un milion din cei 
4 360 000 de copii de vîrstă șco
lară din Turcia nu au posibili
tatea să învețe din cauza lip
sei de școli și învățători. Nu
mărul satelor în care nu există 
școli este de aproape 16 000. 
Numai școlile medii au nevoie 
de încă 10 000 de profesori.

KUALA LUMPUR. — Agențiile 
occidentale de presă relatează că 
la 17 septembrie a avui loc o șe
dință extraordinară a guvernului 
malayez In urma căreia a fost 
anunfald ruperea relaliiior diplo
matice cu Indonezia si Fiii pine. 
Primul ministru malayez, Abdul 
Rhman. a declarat că această mă
sură ja /ost dictată" de reiuzul 
Indoneziei și Filipinelor de a recu
noaște noua uniune de state — 
Federația malayeză — precum și 
de acțiunile de protest Împotriva 
proclamării acestei Federații orga
nizate jn ia fa ambasadelor Mala- 
yei de la Djakarta și Manila.

WASHINGTON. — Potrivit agen
ției United Press International, la 
Î6 septembrie la Birmingham (Ala
bama), rasiștii au deschis din nou 
focul împotriva unui grup de negri. 
Agenția menționează că Oliver 
Williams, un tînăr negru a fost 
rănit. Intr-o declarație preziden
țială dată publicității de Casa 
Albă, președintele Kennedy a men
ționat că în numele tuturor ameri
canilor își exprimă „sentimentele 
de profundă durere și revoltă în 
urma asasinării copiilor din Bir
mingham”. El a făcut apel la cetă
țenii americani cerîndu-le din nou 
sa nună capăt tulburărilor Tasisle.

în seara zilei de 16 septembrie 
la Birmingham a avut loc o adu
nare la care au participat aproxi
mativ 1 200 de negri. Potrivit agen
țiilor de presă, conducătorii popu
lației de culoare au făcut apel Ja 
guvernul federal pentru acțiuni 
mai hotărite împotriva rasiștilor 
din Alabama și au cerut președin
telui Kennedy să trimită trupe fe
derale care să înlocuiască trupele 
guvernatorului rasist, Wallace.

ila-ROMA. — Asupra insulei 
liene Sardinia s-a abătut pe neaș
teptate, un puternic uragan care In 
cîleva minute a tăcui ca orașul 
Cagliari, centrul administrativ al 
insulei să fie acoperit cu apă. In
tr-o singură ord serviciile locale 
de pompieri au primit oesie 300 de 
cereri de ajutor.

Uraganul a provocat mari daune 
materiale st altor orașe din Sardi
nia. Ploaia torențială a provocat 
pagube serioase agriculturii distru

NEW YORK. — La 16 septem
brie, la New York, a lost dată pu
blicității o declara lie a lui Dlallo 
Telli. președintele Comitetului 
O.N.U. pentru problemele privind 
discriminarea rasială în Republica 
Sud-Africană. în care a arătat cd 
In ultimul an, numărul statelor care 
sau alăturat campaniei pentru 
instituirea de sancțiuni împotriva 
guvernului sud-african a crescut. 
Diallo Telli subliniază că în con- 
lormitate cu rezoluția adoptată la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. de anul trecut, peste 40 de 
state au instituit boicot 
și diplomatic împotriva 
Sud-AIricane.

comercial 
Republicii

suportilorFRUNZE. — Montarea 
metalici de înălțimea unei case cu 
10 etaje pentru linia de înaltă ten-

alun» In munfli Tian-Șan, se face 
cu ajutarul elicopterelor. Această 
linie străbate lanțuri muntoase si 
se întinde de la hidrocentrala elec
trică Toktogut (cu o putere de 1,2 
milioane kW), care a fost cons
truită în sudul Kirghiziei, pînă în 
valea Ciuiskaia, In nordul repu
blicii.

In multe sectoare suporți! tre
buie montați la altitudine de 3 500 
m. Pînă în prezent în Uniunea So
vietică nu au fost folosite elicop
terele la construcția unei linii de 
înaltă tensiune la o asemenea alti
tudine.

NEW YORK. — Echipajul unul 
tanc petrolier american a salvat 
la 15 septembrie o femeie care a 
petrecut zece zile în largul Ocea
nului Atlantic pe bordul unei mici 
ambarcațiuni. Este vorba de Lorna 
Slade, din Victoria (Columbia bri
tanică). care s-a îmbarcat împre
ună cu soțul el într-o ambarcațiu
ne pentru a efectua o croazieră 
pină în insulele Bahamas. După o 
zi. însă, motorul ambarcațiunii s a 
defectat și mica navă a început să 
navigheze în derivă. In cea de-a 
7-a zi soțul ei a încetat din viață. 
Lorna Slade rămînînd singură, pînă 
ce a fost salvată.

WASHINGTON. — La 17 sep
tembrie s-a Înapoiat la Washing
ton vicepreședintele S.U.A., Lyn
don Johnson, care a întreprins o 
vizită în țările scandinave. In 
aceeași zi, Johnson a avut o între
vedere cu președintele Kennedy și 
a întîlnire cu liderii partidelor de
mocrat și republican din Congresul 
S.U.A., cărora le-a prezentat un 
raport cu privire Ia vizita făcută.

ROMA — Marți, la toate 
șantierele de construcții din 
Italia a început o nouă grevă 
de 72 rie ore la care participă 
peste 1 000 000 de constructori. 
Greva a fost declarată conco
mitent de cele trei mari cen
trale sindicale — Confederația 
Generală a Muncii din Italia, 
Confederația Sindicatelor oa
menilor muncii din Italia și 
Uniunea Italiană a muncii —

în sprijinul cererii de ® se 
semna un nou contract colectiv 
de muncă pe întreaga țară.

Constructorii cer ca noul 
contract colectiv de muncă să 
prevadă îmbunătățirea situa
ției lor materiale și i . 
rea drepturilor sindicatelor nu

■ea situa- I 
respecta- |

numai De scara națională, ci Si | 
direct la locurile de muncă, pe I 
șantierele de construcții.

I
5 ae na- - 
incendiu B 
sen tem- i

BOGOTA. — Agenția France 
Presse anunță că trei sute de 
case au fost mistuite de flă
cări în timpul unui i 
care a izbucnit la 16 septem
brie în portul Tumaco, situat ■ 
în partea de sud-vest a Colum- I 
biei. Potrivit agenției, flăcările 1 
alimentate de un vînt violent, ■ 
au < 
lemn ale pescarilor. —
familii au rămas fără adăpost. 
Datorită dificultăților de co
municații nu se știe încă dacă 
s-au înregistrat victime. _

Pe de altă parte, agenția re- I 
latează că baza navală din I 
Leticia, situată în extremitatea ■ 
de sud-est a țării, a fost par- I 
țial distrusă de apele revărsate B 
ale fluviului Amazoanelor. Po- ■ 
trivit informațiilor parvenite 
la Bogota, dci marinari au pie
rit în timpul inundațiilor.

FORT LAMY. — Agențiile de 
presă anunță că Sn Republica Ciad 
a fost instituită stare excepțională 
iar forțele armate au fost puse sub 
stare de alarmă ca urmare a cioc
nirilor ce au avut Ioc la 16 sep
tembrie între soldați și participan
ts la demonstrația de protest îm
potriva arestării fostului ministru 
de externe, Djibrine Kheralla.

Arestarea lui D. Kheralla, sub
liniază France Presse, este o mă
sură luată de președinte în vede
rea lichidării opoziției musulmani
lor din Republica Ciad, cărora le 
reproșează că „vor să sq separe 
și să divizeze astfel tara și că cer 
ajutor străin țării vecine, Sudanul"

distrus complet casele din I 
in ale pescarilor. Sute de I

I
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