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Siderurgiștii reșițeni 
au elaborat in acest, 
an, peste plan, 13 000 
tone de oțel, realizînd 
astfel cea mai mare 
producție înregistrată 
după reconstruirea oțe- 
lăriei.

Indicii de utilizare a 
cuptoarelor Martin au 
crescut în acest interval, 
în medie, cu 7,4 Ia sută, 
iar timpul de reparație 
la cald a cuptoarelor a 
fost redus cu aproape 8 
la sută. De asemenea, a 
fost mărită durata de 
exploatare a unor uti
laje de turnare, grin 
căptușirea lor cu noi

refractare
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La întreprinderea de trico
taje „Tînăra Gardă" din Ca
pitală au fost realizate pen
tru colecția anului 1964, 120 
de modele noi de tricotaje 
din lină fină și fibre sinte
tice voluminoase care dau 
♦ produselor un aspect atră- 1* gător și rezistență la purta
re. In imaginea de față vă 
prezentăm un aspect din sec
ția mașini de tricotat și bo

binat

Foto: AGERPRES

Tchmcti noua
in industria

pielăriei
în aceste zile, în Capitală au 

cepul lucrările de contractare 
tre fabricile producătoare de 
călfăminle și organizațiile comer
ciale pentru primul semestru al 
anului 1964. In vederea acestor 
contractări fabricile de încălță
minte au pregătit 1 300 modele noi 
de încălțăminte din piele și aproape 
100 modele de încălțăminte din 
cauciuc.

De pe acum, fabricile de încăl
țăminte iau măsuri în vederea asi
gurării unei producții de calitate 
superioară. O atenție deosebită se 
acordă extinderii tehnicii noi. Ast
fel tăbăcăria minerală a Fabricii 
„Flacăra roșie1* din Capitală a 
fost modernizată, principalele ope
rații desfășurînduse mecanizat. 
Tăbăcăria a fost dotată cu utilaje 
moderne și linii continue pentru 
finisarea pieilor. De asemenea, 
tăbăcăriile fabricilor „8 Mai" din 
Mediaș, ,,Partizanul" din Bacău, 
Uzinele de pielărie și încălțăminte 
din Cluj și altele, au fost înzes
trate cu utilaj modern, cu mașini 
de egalizat late de 1000 mm, prese 
hidraulice cu suprafață mare, ma
șini de șlefuit late și altele, care 
permit obținerea unor produse de 
calitate superioară. Fabricile de 
încălțăminte au fost dotate și ele 
cu utilaj modern. La fabrica Dîm
bovița din București, de pildă, s-a 
organizat o nouă linie pentru con
fecționarea încălțămintei din piese 
prefabricate prin sistemul de lipire. 
In cadrul acțiunii de reprofilare, 
la Fabrica de încălțăminte „Progre
sul" din București, au fost montate 
pînă în prezent 4 linii tehnologice 
noi cu o capacitate de 3 600 de 
perechi de încălțăminte pe zi. 
Pînă la sfîrșitul anului vor fi date 
în funcțiune alte 4 linii tehnolo
gice noi la Fabrica „Flacăra roșie'* 
din București, care vor permite 
realizarea de noi sortimente.

R. NICOLAE
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materiale 
bazice.

Pentru 
deplinirii
plan pe anul viitor, oțe- 
larii reșițeni au luat o 
serie de măsuri de me
canizare a 
materialului
din camerele regenera
toare ale cuptoarelor, 
scurtînd în acest fel 
timpul afectat reparații
lor. De asemenea, se 
studiază îmbunătățirea 
procedeului de pulveri
zare a combustibilului 
introdus in cuptoare.

(Agerpres)
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ncepe o nouă 
perioadă de 
muncă pentru 
cei ce lucrează 
în sectorul zoo
tehnic — îngri
jirea animale

lor la grajd. Un nou pro
gram de activitate zilnică, 
un nou regim de furajare, 
potrivit condițiilor specifi
ce ale acestui an, vor 
în atenția lor. Scopul

sia 
ur-

mărit: obținerea unor pro. 
ducții constante de carne 
și lapte și în perioada ier
nii. Completarea în conti
nuare și folosirea gospo
dărească a bazei furajere, 
asigurarea unor adăposturi 
corespunzătoare, lotizarea 
animalelor pe grupe de 
producție, ridicarea califi
cării îngrijitorilor sînt fac
tori care duc direct la rea
lizarea obiectivului propus.

Publicăm, în acest nu
măr, cîteva recomandări 
ale secției de creștere a a- 
nimalelor a Consiliului Su
perior al Agriculturii, pre
cum și experiența unor 
gospodării colective frun
tașe, a unor organizații 
U.T.M. în legătură cu mă
surile amintite.

In scopul de a contribui 
Ia generalizarea celor mai

bune, celor mai economice 
metode de îngrijire a ani
malelor la grajd, ziarul nos
tru invită inginerii zooteh
nici și agronomi, brigadie
rii, secretarii organizațiilor 
U.T.M. din sectorul zooteh. 
nic, îngrijitorii fruntași să 
scrie despre experiența lor 
concretă, pe care, prin pa
ginile noastre, sâ o trans
mitem cititorilor.

Și în perioada iernii
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Vedere parțială a Uzinei de produse sodice Govora.
Foto : M> IONESCU

PRODUCȚII CONSTANTE
DE CARNE ȘI LAPTE!

în fața sectorului de creșterea animalelor din 
gospodăriile agricole colective în perioada actuală 
stau o serie de probleme care trebuie rezolvate pînă 
la venirea frigului, cînd toate animalele vor intra la 
întreținerea de grajd. întrucît toamna aceasta este 
încă lungă, cu timp frumos și călduros, există des
tule condiții prielnice pentru terminarea adăpostu
rilor, astfel îneît tot efectivul existent să poată fi 
cazat în bune condiții.

O bună cazare a animalelor contribuie în primul 
rînd la preîntîmpinarea îmbolnăvirilor și a pierde
rilor din efective și evită în același timp scăderea 
producțiilor în timpul iernii.

Trecerea animalelor la întreținerea de grajd im
plică luarea unor măsuri organizatorice speciale, 
care trebuie să le asigure acestora, pe lîngă condi
țiile bune de cazare și o îngrijire și hrănire cores
punzătoare. Obținerea unor producții ridicate și 
constante de la animale în timpul iernii este con
diționată în cea mai mare măsură de asigurarea 
unei hrăniri substanțiale și cît mai variate, precum 
și de menținerea pe întreaga perioadă de iernat a 
unui echilibru între diferitele substanțe hrănitoare 
componente ale rației.

Echilibrul dintre unitățile nutritive și proteina 
digestibilă influențează în modul cel mai favorabil 
funcțiile fiziologice vitale și deci sănătatea anima
lelor, asigurînd organismului animal posibilitatea 
de a-și exprima potențialul productiv prin cantități 
mai mari de produse și sporuri zilnice de creștere 
în greutate.

O problemă care trebuie rezolvată imediat după 
intrarea animalelor la întreținerea de grajd, este 
aceea a grupării lor în cadrul adăpostului în func
ție de producția lor, de starea fiziologică, de vîrstă 
etc., hrănirea acestora făcîndu-se în funcție 
de criteriile amintite mai sus. Gruparea animale
lor sau lotizarea lor, cum se mai spune, trebuie fă
cută cu un anumit discemămînt. în cazul vacilor 
de lapte, animalelor cu producții ridicate li se vor 
asigura rații mai bogate, compuse din furajele cele 
mai bune. O deosebită atenție se va acorda vacilor 
gestante, care mai au l’/î—2 luni pînă la fătare; 
acestea trebuie hrănite astfel ca să poată produce 
un vițel sănătos și bine dezvoltat. Vacile cu pro
ducții scăzute de lapte și care nu sînt gestante în 
ultima perioadă, pot să primească și furaje de ca
litate mai slabă și concentrate mai puține sau de
loc, în cazul că li se asigură necesarul de hrană 
prin fînuri, grosiere și nutreț însilozat.

Tineretul bovin, în special cel pînă la_ 6 luni, 
trebuie hrănit cu cele mai bune furaje, fînuri de

Dr. S. Nicolicin
din Consiliul Superior al Agriculturii

otavă și nutrețuri concentrate, în timp ce tinere
tul trecut de 1 an, dacă este bine dezvoltat, poate 
fi hrănit și cu furaje de calitate mai slabă, fînuri, 
paie, coceni și nutrețuri însilozate, la care se adaugă 
și o cantitate mică de concentrate, în special pentru 
vițele. Masculii contractați pentru carne pot să nu 
primească concentrate.

Aceeași atenție ca și pentru vaci trebuie acordată 
lotizării vițeilor, atît celor sugari, cît și celor în
tăreați, care vor fi separați în boxe diferite, în ca
drul aceluiași compartiment menținîndu-se animale 
de aceeași vîrstă și cu aceeași dezvoltare corpo
rală. Vițeii mai debili, întîrziați în creștere în urma 
unor afecțiuni care s-au vindecat, vor fi grupați 
într-un compartiment separat, fiind hrăniți și în
grijiți mai atent, pentru a recupera rămînerea în 
urmă în dezvoltarea lor. Vițeii sugari, care vor fi 
separați pe cel puțin trei grupe de vîrstă (pînă la 2 
luni, între 2—4 luni și peste 4 luni), vor fi repar
tizați celor mai buni îngrijitori.

Practicînd o grupare judicioasă a vacilor de lapte 
pe categorii de producție, lotizarea tineretului bovin 
pe grupe de vîrstă și de greutate și a vițeilor su
gari pe grupe de vîrstă, tinerii îngrijitori dq ani
male de la gospodăria agricolă colectivă din comuna 
Boz, raionul Ilia, regiunea Hunedoara, aii obținui 
cele mai bune rezultate în cadrul raionului în pri
vința producției de lapte pe cap de vacă furajată și 
în privința creșterii și dezvoltării tineretului bovin. 
Aici, în cursul anului 1963 nu s-a produs nici o pier
dere. Brigadierul zootehnic, utemist și el, a reușit 
să atragă în această muncă, alături de unii îngri
jitori vîrstnici, și o serie de cadre tinere, băieți și 
fete, care după ce au îndrăgit meseria de îngrijitor 
de animale, într-un timp destul de scurt au reușit 
să obțină rezultate frumoase.

O activitate bună în această meserie au obținut 
numeroși alți tineri colectiviști. De exemplu, mul
gătorul Mihai Danilov de la G.A.C. Grindu, raionul 
Urziceni, regiunea București, aplicînd la vaci o hră- 
nire diferențiată după producție, a realizat de la 
lotul de vaci pe care-1 îngrijește, cantitatea de 1 900 
litri lapte pe perioada 1 ianuarie — 1 'octombrie 
1963.

(Continuare în pag. a II-a)

Au terminat
însămintările

In regiunea Argeș 
s-a terminat semăna
tul griului și secarei. 
In prezent, oamenii 
muncii de pe ogoarele 
regiunii continuă 
râturile adinei 
toamnă.

Concomitent, pe

a- 
de

te-

Lectorate tehnice pentru 
laminatori și furnaliști

La noul olub mun
citoresc din Hunedoa
ra s-au deschis zilele 
acestea lectoratele 
tehnice pentru lami
natori și furnaliști 
— formă nouă de ri
dicare a cunoștințelor 
profesionale ale side- 
rurgiștilor. în total, 
pentru siderurgiștii și

constructorii hunedo- 
reni au fost organi
zate 7 lectorate teh
nice și de cultură ge
nerală și trei univer
sități muncitorești cu 
secții specifice proce
sului de producție do 
Ia furnale, ateliere, 
laminoare și cons
trucții.

în acest an, în cen
trele industriale ale 
regiunii Hunedoara 
s-au înființat noi uni
versități muncitorești 
cu secții de speciali
tate pe ramuri de 
producție și aproape 
200 lectorate tehnice 
și de cultură gene
rală.

Lucrări de organizare 
a unui muzeu etnografic

IN PAG
• ÎNTRE LOTIZAREA ANIMALELOR ȘI PRODUCȚIE

UN RAPORT DIRECT
• Cum gospodărim furajele
• calificarea. un proces corni/u

ln Dumbrava Sibiului au în
ceput zilele acestea lucrările de 
organizare a unui muzeu etno
grafic. Noul muzeu, consacrat 
creafiel populare în domeniul 
tehnicii, va li amenajat în aer 
liber pe o suprafață de 40 ha. 
Aici vor ii expuse instalații de 
industrie țărănească și ateliere 
meșteșugărești —- oloinițe,

mori, prese de vin, șteampuri, 
ateliere și instalații pen
tru prelucrat lemnul, piatra, 
ceramica etc., selecționate din 
diferite regiuni ale țării de cer
cetători ai Academiei R. P. 
Romine și de specialiștii Mu
zeului Brukenthal și ai altor 
muzee din țară.

(Agerpres)

Avansuri bănești în G*A<Q

renurile ce urmează 
a fi însămînțate în 
primăvară se încorpo
rează însemnate can
tități de îngrășăminte 
naturale, chimice și a- 
mendamente calcaroa- 
se.

(Agerpres)

în ultimul timp, în 
raionul Fetești, un 
număr tot mai mare 
de gospodării colec
tive au împărțit co
lectiviștilor avansuri 
bănești la ziua-mun-

că. De exemplu la 
G.A.C. Progresul s-au 
împărțit cîte 7 lei la 
ziua-muncă, la Săveni 
— 8 Iei, la Perișoru 8 
Iei, la Frățilești 10 
lei.

Avansuri însemnate 
s-au dat în această 
lună la G.A.C. Sudiți, 
11 Iei Ia ziua-muncă.

D. LAURENȚHJ 
corespondent voluntar

In fiecare comună un cinematograf
în fiecare comună din nordul 

Moldovei există în prezent cine
matograf. Anul acesta a început 
dotarea cu aparate de proiecție 
și a unor sate mai mari, înfiin- 
țîndu-se încă 35 de unități. Pen

Doi prieteni — amindoi 
strungari la Uzina metalur
gică din Bacău. Constantin 
Cleptea este și elev al Școlii 
populare de artă, Ia secția 
teatru. Gheorghe Bolocan 
are altă pasiune — sportul. 
Este în echipa de fotbal a 
uzinei. In producție amîndoi 
sînt strungari pricepuți. Și 
tocmai de aceea, cînd pri
mesc comenzi noi, se con
sultă împreună. Iată de ce 
amîndoi execută întotdeau
na piese de bună calitate.

tru popularizarea filmului, în co
munele și satele regiunii au fost 
organizate cicluri și festivaluri 
ale filmului, prezentări ale unor 
producții cinematografice etc. 
Aceste acțiuni au făcut ca numă
rul celor ce au vizionat filmele 
prezentate pe ecranele cinemato
grafelor sătești din regiune să 
crească cu 250 000 față de anul 
trecut.

(Agerpres)
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Sase oameni, 
dinîr-un schimb

i Poți sta la laminorul de țevi 
din Roman ore întregi; ore în
tregi poți urmări fluxul incan- 

i descent al oțelului — iată, zeci 
de mîini metalice îl ridică, îi 
întorc, îl fățuiesc și-l trec una 

I alteia — Intr-un stadiu s-a
i numit țaglă, în altul eboșă,

în altul doștangă și abia
Ia capătul acestui drum care
nu durează mai mult de cî
teva minute, iese produsul finit 

! cu acea frumusețe în care încap 
visele, faptele, vîrstele oameni
lor...

— E spectaculos la noi 1 — 
spunea un laminorist reporteru
lui aplecat din înaltul postului 
de manevrare, spre marea de 
foc, tălăzuind între pereții ha
lei.

Da, e spectaculos 1 Mașinile 
sînt sincronizate perfect, există 
un ritm continuu, o curgere con

tinuă de metal și de foc; însuși 
timpul se materializează aici în 
oțel, în tone, în indici exacți. 
Dar e ceva infinit mai bogat în 
semnificație, decît acest spec
taculos evident. Dincolo de 
sincronizarea mașinilor, minu
telor, sînt mișcările interioare 
umane, există o sincronizare a 
lor, o armonizare a sentimen
telor, viselor unuia cu ale tu
turor celorlalți.

Stai plecat spre hala lamino
rului și asculți: e un ritm aici 
— oameni și mașini — un tot 
care trebuie prins cu inima, nu 
cu urechea.

In 1957 laminorul începea să 
producă. Unii au pornit-o de 
Ia primul stadiu — al construc
ției. Au luat-o, cum spun ei, 
„de la talpa laminorului". Au 
crescut aici. Alții au venit de 
ia școli profesionale — de Ia

Brăila, cei mai mulți de la 
București și de la Hunedoara. 
Celor 2 brigăzi de la început 
ale laminorului li s-a mai adău
gat una...

Au trecut aproape 6 ani de 
la începuturi. Aici a crescut un 
colectiv ; un colectiv care are 
de-acum tradiții, victorii, frun
tași, maiștri ai laminatelor... 
Sînt secții, brigăzi, echipe, sute 
și sute de oameni. Dar efortu
rile fiecăruia, visele, iubirile, 
prieteniile, pasiunile, planurile 
de viitor, mîndria pentru uzină, 
pentru oraș, pentru echipa de 
fotbal a orașului sau pentru cu
tare fruntaș al fabricii tale — 
toate acestea sînt mișcările in
time, armonios sincronizate, ale 
unui întreg colectiv.

Cei cîțiva oameni despre 
care am să scriu în continuare 
sînt doar un mic colectiv; el

reflectă viața colectivului mare 
al laminorului.

★
Echipa de la Duo. Duo este 

aici, agregatul cheie. In echipa 
aceasta, toți trebuie să lucreze 
ca unul. Mișcarea stopărilor 
care înfig dopul în eboșă, îna
inte de a intra la val/, trebuie 
să se acordeze cu mișcarea 
operatorului de sus care mînu- 
iește tot agregatul; și mișca
rea lor, cu mișcarea prim la- 
minoristului, șeful echipei. Ge
sturile — degetele unei mîini 
ridicate care indică, tăcut, în 
spațiul incandescent al halei, 
calibrul țevii, manetele trase în 
sus și în jos, mișcarea mîinii 
înmănușate a stoparului — sim
ple mișcări dintr-un tot, trebuie 
să se armonizeze cu alte miș
cări — relații de muncă, rela
ții de familie, prietenii, bucurii 
și victorii comune...

Intîii membri ai echipei — 
nucleul — au fost Nicolae 'A- 
gachie, localnic — neam de 
neamul lui obișnuit doar cu fo
cul din vatra țărănească — și 
Neacșu Nicolae — calificat la 
Uzinele „Republica", Ei sînt 
„bătrînii" echipei de laminori 
— de fapt nici unul nu are mai 
mult de 35 de ani... Apoi a ve
nit Constantin Lăcătușu; apoi 
Ștefan Lupu și Vasiie Flueraru.

Apoi Stra/eru, apoi... Au luat-o 
de Ia calificare, de la lupta 
pentru producție, calitate, îm
potriva absențelor și indiscipli
nei, la lupta pentru calitatea 
omului.

Care a fost primul pas îna
inte, al acestui mic colectiv —■ 
echipa de la Duo ? Fără doar și 
poate, calificarea lui Nicolae 
Agachie, fiul țăranilor din Gî- 
dinți și-a altora ca el. Urmă
torul marca un nou stadiu : ri
dicarea calificării. La un ase
menea seminar, Niculae Neac
șu, șeful echipei, a ținut un re
ferat despre scurtarea timpului 
la schimbările de calibru ale țe
vilor (acest referat marca în
ceputul luptei cu timpulmiș
carea aceea de învățătură teh
nică și creație care se numește 
mișcare de inovație...).

Un alt pas important a fost 
completarea echipei cu absol
venți ai școlilor profesionale; 
cursul seral de cultură generală 
și prima promoție — iată, Ște
fan Lupu, anul acesta absolvent 
al școlii medii. Alt pas l-a fă
cut, cu întreg colectivul său, 
Constantin Lăcătușu, odată cu 
promovarea sa într-o muncă 
de răspundere — locțiitor al 
șefului de echipă. Era un om ti
mid, sta de o parte, poate avînd 
încă prea mult firea țăranului

tăcut și neindrăzneț la început. 
Cursurile de ridicare a califi
cării, învățătura, i-au dat forțe. 
Omul care părea Ia început 
mijlociu, palid, începu să crea
scă și curînd se afirmă ca un 
bun conducător.

Tineri; comuniști ai lamino
rului au crescut. Au astăzi 
munci de răspundere, pro
bleme, răspunderi... Pentru ca 
timp de 4 ani, echipa să nu 
aibă nici o absență nemotivată, 
nici o întîrziere de la lucru să 
fie în continuu evidențiată 
pentru disciplină și bună orga
nizare, a trebuit să fie crescut 
aici un tînăr ca Vasiie Flue
raru, astăzi excelent operator la 
manevrare, post de mare răs
pundere Ia agregat. Ei da, Ia în
ceput băiatul acesta vesel, Flue
raru, cu ciuful lui blond, cu na
sul îndrăzneț, am putea zice 
chiar obraznic, cu veselia Iui, 
păruse neserios celor din echi
pă. Nu-i acordau încredere. Era 
și un maistru bătrîn pe atunci, 
venit ca specialist aici, de la 
Uzinele „Republica" s se vede 
că bătrînul nu se pricepea nu
mai Ia oțel, ci și la oameni.

— Nu-l îndepărtați din echi
pa voastră, arătați-i încredere. 
Mare lucru e pomul tînăr, 
cînd dă de pământ bun. Pă

mântul bun sînteți voi. Ajuta- ■ 
ți-l să crească 1

Curînd, Vasiie Flueraru a- ] 
vea să demonstreze, prin toa- i 
tă activitatea și comportarea 1 
lui, că meșterul avusese drep- { 
tate.

Acum, cu opt luni în urmă, ' 
colectivul a fost supus la o j 
nouă încercare; un colectiv 1 
fruntaș evidențiat pe fabrică, ' 
ca brigada maistrului Gheor- ; 
ghe Goldan, avea să primea- 1 
scă un chiulangiu, un tînăr j 
căruia îi mergea faima de in- i 
corigibil (altfel absolvent al j 
școlii profesionale și elev la li- | 
ceul seral), Teodor Străjeru. i 
Acum 8 luni, maistrul Goldan j 
i-a spus ; — Te luăm în briga- ) 
da noastră dar să știi că-ți j 
dăm o muncă grea 1 O să ne- 1 
dem ce poți 1 Străjeru a venit. 
De la început i s-a arătat prie
tenie și încredere; colectivul 
l-a încadrat, firesc, cu drep
turi și îndatoriri. Și, iată, 
sînt mai multe luni decînd în 
echipa de la Duo, Străjeru de
monstrează că ține la presti-

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a IV-a)

în vederea grăbirii ritmului de 
dare în exploatare a noilor obiec
tive industriale și pentru meoa- 
nizarea lucrărilor grele, șantie
rele de construcții aparținînd Mi
nisterului Industriei Petrolului 
și Chimiei au fost înzestrate anul 
acesta cu noi agregate și utilaje 
de mare capacitate.

Constructorii de pe șantierele 
din Onești, Craiova, Brăila și 
din alte localități au primit 
încă 40 de excavatoare, 25 de 
macarale de marc capacitate, 25 
de buldozere, peste 450 de mij
loace auto de transport de dife
rite tipuri, 15 stații centrale de 
preparat beton, 12 stații centrale 
de ciment, aparataje de labora
tor pentru controlul și cerceta
rea calității lucrărilor de cons
trucții și montaj, și altele.

Agregatele și utilajele, din 
care o bună parte sînt fabricate 
in țară, au contribuit la mecani
zarea unui mare volum de lu
crări. reducînd astfel eforturile 
constructorilor. în momentul de 
față, lucrările de săpături de pe 
șantierele industriei chimice ța 
petroliere sînt mecanizate în 
proporție de 80 la sută, cele de 
fabricarea betonului — de 96 la 
sută, iar de pregătire a mortaru
lui în proporție de 92 Ia sută.

(Agerpres)
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Toate măsurile indicate mal 
sus pot fi cu ușurință realizate 
dacă se va acorda în continua
re atenția cuvenită îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale ale 
îngrijitorilor de animale. Pen
tru aceasta medicilor veteri
nari, inginerilor zootehnici și 
agronomi le revine sarcina să 
se ocupe în permanență de ri
dicarea calificării profesionale 
a celor ce lucrează în sectorul 
zootehnic. Mulți din aceștia 
sînt tineri, oameni harnici, în
drăgostiți de meserie, capabili 
să-și însușească și să aplice 
ceea ce este nou, metodele 
avansate de muncă, dornici să 
contribuie într-o măsură me
reu mai mare la obținerea 
unor producții sporite de came 
și lapte. Ei trebuie ajutați să 
învețe, să-și perfecționeze ca
lificarea.

Un bun prilej îl constituie 
cursurile învățămîntului agro
zootehnic, care se vor deschide 
curînd. Lecțiile și demonstra
țiile practice care vor fi orga
nizate aici, să răspundă celor 
mai actuale probleme ce stau 
acum în 
creștere a 
murească 
mandate 
mintțtă și să determine apli
carea lor de către fiecare în
grijitor. Paralel cu aceasta, 
este bine să fie stimulat in
teresul îngrijitorilor fată de 
literatura de specialitate.

Astfel vom reuși să creștem 
animale cît mai productive, 
rentabile și să obținem pro
ducții sporite de lapte și car
ne, care să asigure satisface
rea nevoilor economiei națio
nale la nivelul cerințelor ac
tuale.

special a tineretului bovin în
țărcat și a oilor, se recomandă 
uruirea porumbului cu știuleți 
cu tot, dîndu-se în hrană sub 
această formă, ușor umezit cu 
saramură sau, așa cum au fă
cut unele gospodării în iarna 
trecută, în amestec cu pălării 
(capitule) de floarea-soarelui, 
bine uscate și uruite în moara 
cu ciocane, rezultând astfel un 
amestec concentrat destul de 
valoros și care este consumat 
cu poftă de animale.

Furajele concentrate necesa
re pentru păsări, vor fi depo
zitate în magazii separate și în 
cantități care să asigure pînă 
la noua recoltă, atît hrana e- 
fectivului existent cît și a pui
lor ce se vor produce.

Pe Ungă sortimentele de nu
trețuri necesare, animalelor 
trebuie să li se asigure în 
timpul iernii și cantitățile co
respunzătoare de săruri mine
rale, cum ar fi carbonatul de 
calciu (cretă furajeră) și clo- 
rura de sodiu (sarea de bucă
tărie). Completarea rației zil
nice cu săruri minerale este 
necesară din cauza regimului 
alimentar deosebit din perioa
da de stabulație, cînd o parte 
din nutrețurile folosite ca : po
rumbul însilozat, cocenii tocați 
și cei însilozați, borhoturile etc. 
sînt sărace în calciu. De aceea, 
în fiecare gospodărie agricolă 
colectivă este necesar să se 
creeze rezerve minime de 15

kg cretă furajeră pentru o 
vacă, 10 kg pentru o junincă, 
50 kg pentru o scroafă de re
producție și 0,5 kg pentru o 
găină ouătoare. Aceste canti
tăți vor satisface necesarul de 
calciu pe întreaga perioadă de 
stabulație, alături de sarea de 
bucătărie administrată zilnic, 
care are și ea un rol impor
tant în procesul de asimilare 
a nutrețurilor și în păstrarea 
sănătății animalelor.

O altă problemă organizato
rică deosebit de importantă 
este și aceea a transportului 
de furaje în locuri cît mai a- 
propiate de adăposturile ani
malelor. Astfel, pentru perioa
dele de timp cu condițiuni 
atmosferice nefavorabile (ploi, 
vînt, viscol), trebuie să se a- 
menajeze fie în apropierea 
grajdului, fie într-un șopron 
improvizat, o rezervă de fura
je în cantitate suficientă pen
tru a satisface hărnirea anima
lelor cel puțin pentru un timp 
de 5—6 zile.

Pregătiri asemănătoare tre
buie făcute și în privința or
ganizării aprovizionării cu apă

Instalațiile de apă vor fi con
trolate și reparate, în special 
cele mecanice, care necesită o 
verificare specială. Celelalte 
surse de apă (fîntînile, rezer
voare de apă etc.) vor trebui 
dezinfectate periodic, în vede
rea preîntâmpinării, raspindirii 
diferitelor boli molipsitoare, 
în cazurile unde apa este în 
pericol să înghețe în timpul 
gerurilor, se vor putea instala 
în grajd butoaie în care se va 
depozita apa necesară adăpa
tului. Important este însă ca 
aceste butoaie să aibă capace

pentru a feri conținutul de 
impurități.

în afara măsurilor preconi
zate mai sus, în perioada 
stabulație a animalelor o 
tenție deosebită va trebui 
se acorde și programului 
grajd. Avînd în vedere faptul 
că animalele vor sta închise în 
grajd o bună perioadă de timp, 
regulile de întreținere și igienă 
necesită să fie respectate cu o 
strictețe mai mare decît în res
tul anului. Deoarece în timpul 
iernii animalele vor fi lipsite 
de razele soarelui, de vînt și 
ploaie, care curăță corpul și le 
favorizează transpirația, aceas
tă îngrijire trebuie dată de 
mîna omului. Curățenia corpo
rală se va face la ore fixe,.. 
conform programului de grajd "* 
care trebuie afișat și cunoscut 
de fiecare îngrijitor în parte. 
Atunci cînd timpul este fru
mos, curățatul animalelor este 
bine să se facă afară, în aer 
liber.

Printre* 1 măsurile de care va 
trebui să se țină seama în pe
rioada cît animalele sînt men
ținute la grajd, sînt și acelea 
cu privire la mișcarea în aer 
liber a acestora, chiar și în zi
lele- geroase. Pentru tineret 
însă, mișcarea se va face în 
interiorul adăpostului, iar în 
zilele însorite și în afara graj
dului.

ția medic de lapte a crescut în 
mod constant. Acum, media pe 
cap de vacă furajată a depășit
1 950 litri, cu perspectiva reală 
ca la sfîrșitul anului să se situe
ze în jurul a 2 500 litri”.

La numai cîțiva kilometri dc 
Romanu, se află comuna Nazîru. 
Și gospodăria colectivă dc aici 
are un sector zootehnic dezvol
tat. Numai la taurine, de pildă, 
numărul total este de 721 capete 
din care 200 vaci și juninci. 
Existau și aici posibilități de lo
tizare, dar aceasta nu a fost fă
cută. în fiecare lot există vaci 
cu diferențe mari de producție. 
Am discutat cu cîțiva dintre în
grijitori. Umil dintre aceștia, 
mulgătorul Stan Niță, ne spunea 
că lotul de vaci pe care îl are 
în primire, numără 18 capete și 
îl îngrijește împreună cu soția. 
Lotul nu este însă omogen. Ală
turi de vaci cu o producție anua
lă de 2 200 litri se află altele

în general, printr-o hrănire 
și îngrijire corespunzătoare în 
perioada de stabulație, vom 
putea fi siguri că în primăvară 
vom avea animale sănătoase, 
viguroase și cu o producție ri
dicată. Dacă această îngrijire 
nu se va face conform norme
lor stabilite, prima consecință 
defavorabilă va fi scăderea 
producției.

dea multa atenție folosirii ra
ționale și bunei gospodăriri a 
furajelor existente în gospodă
rii. Furajele vor fi folosite în 
componența rațiilor astfel în- 
cît să asigure necesarul de 
hrană pentru fiecare specie și 
categorie de animale în parte. 
Rațiile de furajare vor fi în
tocmite de specialiștii din gos
podăriile agricole colective și 
medicii veterinari de circum
scripție, în funcție de sorti
mentele de nutrețuri existente, 
de efectivul din unitate și de 
potențialul productiv al ani
malelor. Organizarea unei fu
rajări raționale, la nivelul pro
ducțiilor planificate, este posi
bilă dacă se va ține seama de 
înlocuirile de furaje care se 
pot face și trebuie făcute în a- 
numite perioade și situații. în 
condițiile specifice ale acestui 
an, un rol important îl au nu
trețurile însilozate și cele gro
siere. Pentru aceasta trebuie 
impulsionată acțiunea de însi- 
lozare a cocenilor, căci obți
nerea unor cantități cit mai 
mari de coceni însilozați înles
nește echilibrarea balanței fu
rajere din gospodăria respecti
vă, acoperirea în mare parte a 
deficitului de fîn din gospodă
rie. Cocenii de porumb, care 
nu vor putea fi însilozați, vor 
fi folosiți în hrana animalelor 
numai sub formă tocată și pre
parați în diferite adaosuri, evi- 
tîndu-se astfel risipa care se

face în cazul întrebuințării lor 
fără o prealabilă tocare și pre
parare. Prin tocarea cocenilor 
de porumb și prepararea lor 
cu diferite adaosuri (saramură, 
tratarea cu var, opărire ele.) se 
mărește procentul de folosirea 
lor, aceștia putând să înlo
cuiască într-o bună măsură 
consumul de fînuri. Pentru fo
losirea cît mai rațională a 
paielor de cereale și legumi
noase, cît și a fînurilor de ca
litate mai inferioară acestea se 
vor toca la fel ca și cocenii de 
porumb și se vor pregăti prin 
stropire cu saramură înainte 
de administrare în hrana ani
malelor.

O atenție deosebită trebuie 
acordată bunei gospodăriri a 
fondului de furaje concentra
te, care se vor administra cu 
cea mai mare economie, din- 
du-se prioritate animalelor 
tinere și celor cu producții ri
dicate sau grupelor de animale 
de la care s-a prevăzut a se 
obține sporuri de greutate Sau 
producții de lapte mai ridi
cate. Pentru hrana porcilor, 
porumbul se va da obligato
riu numai uruit, combătân- 
du-se practica greșită de a-1 
da sub formă de știuleți sau 
boabe. Administrarea sub a- 
ceastă formă duce la risipă și 
la un consum exagerat de po
rumb pentru obținerea unității 
de spor în greutate.

Pentru hrana vacilor,

Principiul grupării animale
lor după producție, trebuie a- 
plicat cu strictețe și la specia 
porcină, unde scroafele care 
stau în sălașe comune vor fi 
grupate după starea lor fizio
logică. Scroafele în perioada a 
2-a de gestație vor fi hrănite 
mai bine, cu rații bogate în 
proteină decît cele din prima 
perioadă de gestație sau cele 
care au înțărcat purceii și sînt 
încă nemontate.

O mare atenție este necesar, 
de asemenea, să se acorde lo
tizării porcilor puși la îngră
șat. în cadrul unei grupe nu 
trebuie să existe diferențe 
mari în ceea ce privește mări
mea și greutatea corporală, 
căci aceasta va duce la rămî- 
nerea în urmă a porcilor mai 
slab dezvoltați, producîndu-se 
totodată și o risipă de nutre
țuri. Grupele de porci trebuie 
controlate periodic din punct 
de vedere al realizării sporului 
în greutate, făcîndu-se restruc
turări în cadrul loturilor pen
tru a se asigura omogenitatea 
lor și folosirea cu cel mai mare 
randament a furajelor, obți- 
nindu-se astfel sporuri și mai 
mari în greutate.

Pentru a se asigura obținerea 
unor producții ridicate de la 
anlrhâle în timpul iernii, ală
turi de celelalte măsuri care 
au fost indicate, trebuie să se

de 
a- 
să 
de

Calificarea un proces continuu

fața sectorului de 
animalelor, să lă- 
bine metodele reco- 
pentru perioada a-
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8 , 8 
8 Unități fruntașe ale agricul- g 

furii noastre socialiste, gos-1 
podăriile de stat constituie 8 
un exemplu pentru gospodă- 8 
rifle colective. Fotografia j 
noastră transmite un frag- 8 
ment din practica unei ase- 8 
menea unități : G.A.S. Am- % 
zarcea, regiunea Dobrogea. | 
Una din preocupările de 8 
bază ale îngrijitorilor mul-ș, 
gători de aici este respecta-1 
rea cu strictețe a programu- & 
lui de grajd. Furajarea 
curățenia s-au executat 
timpul stabilit. A sosit

și 8 
la 8 

ora g 
cînd vacile trebuie mulse; | 
totul este t pregătit. După 8 
cum se vede în imagine,' iri- § 
grijitorii au pus în funcțiune ** 

aparatele.
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Cum gospodărim

din anul 1956, 
în gospodărie 

pus bazele 
secto- 

zootehnic, 
îngrijitori

I dezvoltării 
rului 
primii 
de animale au fost 

tineri, recomandați de organiza
ția U.T.M. De atunci sectorul 
s-a dezvoltat continuu. Au cres
cut efectivele, s-au ridicat con
strucții noi, a sporit baza fura
jeră. Creșterea numărului ani
malelor impunea un număr mai 
mare de îngrijitori. De fiecare 
dată organizația noastră a re
comandat consiliului de condu
cere, pentru a lucra în sectorul 
zootehnic, pe cei mai buni ti
neri. Azi, din cei 41 de îngriji
tori, doar unul depășește vîrsta 
de 35 de ani.

Recomandarea unor 
pentru a lucra în zootehnie, 
însemnat doar primul pas, 
ceputul. Tinerii trebuiau 
tați să devină îngrijitori bine 
pregătiți, să asigure o hrănire 
și îngrijire științifică a anima
lelor. Mai întîi am trecut la 
permanentizarea lor la locul de 
producție. Ca urmare a muncii 
politice desfășurate și a condi
țiilor de muncă create, aproape 
toți îngrijitorii noștri au o ve
chime în zootehnie de 4 și 7 
ani.

In același timp ne-am îndrep
tat atenția spre calificarea lor. 
Am pornit de Ia cerințele prac
tice. îngrijitorii trebuiau șă cu-

tineri 
a 

în- 
aju-

noască noțiunile de bază ale a- 
cestei meserii, pentru ca din 
primele zile, din primele săptă
mîni ei să poală să contribuie 
din plin la înfăptuirea unor im
portante obiective care stăteau 
în fata sectorului zootehnic și 
în primul rînd a fermei de vaci 
și anume alimentația animale
lor după criterii științifice 
scopul creșterii producției 
lapte ' și carne. Pentru 
ceput toți au 
za ti timp de 
centrul de raion, unde s-au fa
miliarizat cu noțiuni elementa
re ca: rații alimentare, tain, 
program de grajd etc. La pro
punerea comitetului U.T.M. s-au 
organizat cu tinerii îngrijitori 
vizite în colectiv la ferma de 
vaci a G.A.S. Piscul Sadovei din 
raionul Segarcea. Aici au fost 
însușite problemele legate de 
organizarea muncii, de respec
tarea programului de grajd.

Producțiile de lapte, ca și 
sporul în greutate rămîneau to
tuși mici. Era necesar ca pro
cesul de îmbogățire a cunoștin
țelor să fie mai bine organizat, 
să se desfășoare după un pro
gram de perspectivă și să aibă 
continuitate. La indicația orga
nizației de partid, în colaborare 
cu medicul veterinar al gospo
dăriei, tovarășul Eugen Stănes- 
cu, am inițiat un ciclu de ex
puneri pe o perioadă de mai 
multe luni. Noi îi cunoșteam 
bine pe tinerii îngrijitori (Or
ganizația U.T.M. ii recomanda-

în 
de 
în- 

fost școlari- 
10—15 zile la

se doar să lucreze în zootehnie), 
știam pe ce este necesar să se 
insiste, De aceea am pro
pus ca la lecții mai întîi să 
se explice amănunțit noțiunile 
legale de normele de hrănire, 
sortimentele de furaje, să se 
arate influenta fiecărui nutreț 
asupra organismului. S-a insis
tat asupra necesității îngrijirii 
corporale a animalelor, a igie
nei mulsului, a adăpatului la 
timp, a introducerii evidenței 
zilnice a producției etc. Expu
nerile au avut efect. In cursul 
desfășurării lor comitetul or
ganizației de bază U.T.M. a in
tervenit adesea propunînd noi 
teme de studiu, lată un exem
plu. In 1961, la taurine apăreau 
cazuri frecvente de furunculo
ză (a ugerului). Îngrijitorii 
le-au sesizat, nu-și dădeau 
ma de influența acestora 
pra producției de lapte.
scurt timp a fost infectat întreg 
lotul. Producția de lapte a scă
zut la jumătate. Animalele au 
fost tratate, s-au vindecat, e 
drept, cu prețul unor mari pier
deri în producție. Situația pu
tea fi socotită ca încheiată. In
tr-o ședință a comitetului 
U.T.M., la care i-am invitat pe 
președintele G.A.C. și pe me
dicul veterinar, am propus ți
nerea unor lecții care să trate
ze pe larg despre necesitatea 
păstrării igienei corporale a a- 
nimalelor și rolul acesteia în 
ridicarea producției de lapte. 
Lecțiile s-au ținut imediat și

nu 
sea- 
asu-

In

iată rezultatele. De atunci o a- 
semenea situație nu s-a mai 
repetat, iar cazurile de îmbol
năviri se tratează acum chiar 
de îngrijitori. Ei le sesizează, 
izolează animalele, merg la 
dispensar, descriu simptomele 
bolii și cer cu precizie medica
mentul necesar tratamentului. 
Firește, aceasta nu exclude su
pravegherea medicului. Asemă
nător a procedat comitetul 
U.T.M. în multe alte cazuri.

Fiecare din îngrijitori are ca
ietul său personal de notițe, o 
adevărată oglindă a lotului de 
animale pe care îl are în îngri
jire. In el tinerii îngrijitori au 
consemnat caracteristicile zoo
tehnice ale animalelor, capaci
tatea de producție, planificarea 
montelor și a fătarilor, cantita
tea zilnică de lapte realizată, 
procentul de grăsime, aciditatea 
ele. Ei cunosc astfel fiecare e- 
xemplar și, aplicînd o îngrijire 
diferențiată, folosesc bine posi
bilitățile de producție a anima
lelor. De anul trecut, vacile de 
lapte din lotul fiecărui îngriji
tor au fost împărțite în grupe 
mici (4—5 capete) pentru ca să 
se poală aplica o furajare dife
rențială, factor ce stimulează 
creșterea producției de lapte.

înscrierea la învățămîntul a- 
grozootehnic de 3 ani a în
semnat un nou pas pe linia or
ganizării procesului de ridicare 
a calificării tinerilor din zoo
tehnie. Prin grija organizației 
U.T.M. pe brigadă, cursurile au

fost frecventate de toți tinerii 
îngrijitori. La propunerea noas
tră s-a pus accent mai mare pe 
lecțiile practice. S-au vizionqt, 
de asemenea, numeroase filme 
documentare.

Este știut că munca în zoo
tehnie are caracter permanent, 
indiferent de anotimp. Noi 
ne-am străduit să dăm și pregă
tirii profesionale a îngrijitori
lor un caracter permanent. Și 
am reușit. După închiderea 
cursurilor agrozootehnice, în 
primul rînd accentul s-a pus pe 
aplicarea în practică a celor 
studiate. Apoi s-au reluat une
le capitole din curs — cele care 
se referă la hrănirea și îngriji
rea animalelor. Medicul a in
dicat fie din manual, fie din 
alte publicații capitolele ce ur
mau a fi revizuite sau studiate, 
s-a împărțit materialul biblio
grafic, iar la două săptămîni 
s-au ținut seminarii sub forma 
unor discuții libere chiar aco
lo, la Jocul de muncă. Fiecare 
seminar a fost însoțit de cal
cule economice privind renta
bilizarea sectorului porcin, a 
fermei de vaci, a oilor etc., cum 
valorifică sectorul zootehnic re
zervele interne ale gospodăriei 
și altele.

Acum ne aflăm în preajma 
deschiderii noului an de învă- 
țămînt agrozootehnic. Prima 
grijă a organizației U.T.M. a 
fost ca toți îngrijitorii să se în
scrie în anul II. Organizația 
U.T.M. din brigada zootehnică

con- 
etc.. 
poa- 
pre-

di-

a propus lectorului ca anul a- 
cesta să lărgească dezbaterea 
problemelor teoretice. Se va da 
o mare atenție explicării feno
menelor provenite din lipsa să
rurilor minerale, a îmbolnăvi
rilor din cauza indigestiei, 
gestiilor, intoxicațiilor 
pentru ca îngrijitorii să le 
tă preveni la timp. Ne-am 
gătit și un bogat material
dactic. Avem mulaje de anima
le pe specii, grafice cu evoluția 
producțiilor la diferite sisteme 
de furajare etc. Nivelul de pre
dare al lecțiilor va fi mai ridi
cat. cunoștințele îngrijitorilor 
mai bogate.

Dacă urmărim an cu an 
dezvoltarea sectorului zoo
tehnic constatăm că aceas
ta este însoțită de o creștere 
permanentă a producției. La fer
ma de vaci, de pildă, produc
ția medie de lapte a crescut de 
la 1 450 litri în 1960 la 1 800 li
tri în 1962, iar anul acesta va 
depăși 2 000 de litri. Această 
creștere se explică în primul 
rînd printr-o mai bună îngriji
re a animalelor ca urmare a ri
dicării permanente a calificării 
îngrijitorilor. In privința selec
ției. rezultatele sînt și mai bu
ne ; gospodăria noastră colecti
vă are acum numai vaci de rasă 
superioară.

ALEXANDRU GLĂVAN 
secretarul comitetului U.T.M. 

din G.A.C. Bechet, 
regiunea Oltenia

vem un sector zoo
tehnic dezvoltat. 
Ferma de taurine 
cuprinde peste 600 
de capete, din ca
re aproape jumă
tate sînt vaci cu

lapte. Turmele de oi, numai cu 
lină fină, numără peste 4 ono 
de capete. Creștem și îngrășăm 
anul acesta peste 1 300 de 
porci ; halele și padocurile 
spațioase adăpostesc mai bine 
de 20 000 de păsări. Experiența 
proprie ne-a arătat că una din 
condițiile importante pentru 
obținerea unor producții mari 
este aceea a furajării corespun
zătoare a animalelor pe tot par
cursul anului. Pentru noi a- 
ceasta e o chestiune de fieca
re zi. Am considerat că orice 
sursă de nutreț, bine conservat, 
înseamnă : lapte, cama, puă, 
Jînă. Și anul acesta am procedat 
în consecință. Porumbului pen
tru siloz i-am acordat aceeași 
îngrijire ca și celui pentru 
boabe. L-am recoltat și l-am 
însilozat pe tot în faza de coa
cere lapte-ceară. Odată cu to
catul am adăugat stuf, buruieni 
și alte plante. Din acest ames
tec au rezultat aproape 4 000 
de tone. Tocmai necesarul de 
siloz planificat pentru noua pe
rioadă de stabulație. Pămîntu- 
rile întinse ale colectivei ne-au 
oferit și alte rezerve. Am strîns 
coletele de sfeclă de pe 60 de 
hectare, resturile de la grădina 
de legume și, în amestec cu 
coceni de porumb, am mai pus 
în gropi vreo 500 de tone. Lu
cerna am amestecat-o cu stuf, 
buruieni din care au mai rezul
tat 200 de tone. Avem can
tități mari de paie pe care 
le vom administra tocate și 
saramurate pentru ca. anima
lele să le consume în întregime. 
Am asigurat 800 de tone de 
concentrate: porumb, mazăre, 
orz, ovăz. Toate sînt bine de
pozitate, în apropierea ferme
lor de animale. Avem, deci, su
ficientă hrană pentru animale 
pînă la pășunat, pînă e „în 
floare” conveierul verde care 
va cuprinde o suprafață de a- 
proape 300 hectare. Spre deo
sebire de alți ani însă, în pe
rioada de stabulație din aceas
tă iarnă am hotărît să furajăm 
animalele după metode noi, mai 
economicoase. E vorba de sta
bilirea unor rații echilibrate la 
toate fermele de animale. Adi
că rațiile zilnice vor fi compu
se din tot complexul de furaje 
de care dispunem, pentru ca să

evităm consumul exagerat de 
concentrate și siloz în prima 
perioadă, fapt care ar duce la 
folosirea unor rații inconșisten- 
te (coceni tocați și fioroase) 
spre sfîrșitul primăverii, deci la 
scăderea producției. Calculînd, 
pe cap de vită mare, a reieșit că 
o rație zilnică se va compune 
din : 20 de kg de siloz, 3 kg 
de fînuri, 3 kg de paie și co
ceni tocați și saramurați, 2 kg 
de concentrate și 2 kg de sucu
lente. Am spus, aceste rații sînt 
socotite pe cap de vită mare. 
Pe această bază, în toată pe
rioada iernii animalele vor pri
mi rații constante, echilibrate, 
care vor face ca 
nu stagneze. Dar 
proceda la ferma 
titățile de furaje 
te pentru fiecare 
te, în 'aport cu numărul 
vaci. Furajarea se va face 
loturi. Tainurile și rațiile zilni
ce, pe fiecare lot, se vor alcă
tui la camera de preparare cu 
24 de ore înainte. Pentru fiecare 
vacă rațiile vor fi în funcție de 
producția dată, de perioada 
de gestație și 
porală. In plus, 
rațiile zilnice

De exemplu, pînă

producțiile să 
iată cum vom 
de vaci. Can- 
vor fi cîntări- 
grajd în par- 

de 
pe

greutatea cor- 
vom distribui 

în mai multe
tainuri, 
acum noi administram silozul în 
două tainuri. Acum acestea 
fi dozate în 4—5 porții.

Pentru ca noul procedeu să 
fie cît mai bine respectat, 
luat măsuri ca toți îngrijitorii de 
animale să-l cunoască bine. La 
noi, majoritatea acestora 
tineri. Ei au dragoste de 
că, le place meseria și 
deauna au știut să preia 
aplice metodele noi de muncă. 
Așa s-a întâmplat și acum. Ce- 
rînd sprijinul organizației de 
partid, comitetul organizației 
de bază U.T.M. a și luat unele 
inițiative. In cadrul organiza
ției U.T.M. din brigada zooteh
nică s-a ținut o consfătuire de 
producție la care au luat parte 
toți șefii de ferme. Brigadierul 
zootehnic, Gheorghe Olaru, Ie-a 
explicat îngrijitorilor importan
ta economică pe care o prezin
tă procedeul de furajare pe ca
re l-am amintit. A doua zi s-a 
organizat la un grajd de vaci un 
„model’’ de preparare a rații
lor pe timp de 24 de ore. S-au 
luat două loturi de vaci cu 
producții diferite de lapte și, 
timp de o zi, s-a urmărit apli
carea întocmai a rațiilor sta
bilite. Constatările au fost bu
ne. La ambele loturi producția 
de lapte a fost mai mare cu 
10—20 litri decît înainte de a- 
plicarea acestei metode. Pen-

vor

am

sînt 
mun- 

tot- 
și să

■
 erma de vaci a gos

podăriei agricole 
colective din comu
na Romanu, raionul 
Brăila, numără 371 
capete din totalul 
de 1 068 de taurine.

Sporirea de la un an la altul a 
efectivului de animale a ridicat 
în fața colectiviștilor numeroa
se probleme organizatorice care, 
în majoritate, au fost rezolvate 
cu succes. S-a dobîndit o expe
riență bună în ce privește loti
zarea vacilor pe grupe în funcție 
de producția de lapte data. lata 
ce ne spunea tovarășul Vasile 
Andrei, inginerul zootehnic a) 
gospodăriei, despre însemnătatea 
practica a acestei acțiuni pentru 
rentabilizarea sectorului.

„încă cu doi ani în urmă de
venise clar pentru toți îngrijito
rii că gruparea animalelor în lo
turi, fără a se ține seama de po
tențialul de producție, este nera
țională. Munca era îngreunată.
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Nu se realiza o furajare diferen
țiată în funcție de producția 
dată. O parte din vaci consumau 
fără a da producție satisfăcătoa
re, altele nu dădeau lapte la 
potențialul lor. Practic nici nu 
se putea cunoaște adevărata ca
pacitate de producție a fiecărui 
animal.

Organizația U.T.M. pe-a reco
mandat pentru a lucra în secto
rul zootehnic tineri cu tragere 
de inimă, cu dragoste pentru 
creșterea și îngrijirea animalelor, 
dar, în condițiile amintite, nici 
ei nu puteau face prea mult 
pentru sporirea producției de 
lapte. Am trecut atunci la loti
zarea vacilor în funcție de pro
ducția pe care o dădeau. S-au 
format mai multe loturi de vaci, 
pentru fiecare stabilindu-se o 
producție medie de lapte con
form potențialului animalelor din 
care era alcătuit lotul. Pentru u- 
nele loturi s-a stabilit producția 
de 1 500 litri (juninci la prima fă- 

tare), pentru altele am plani
ficat producții de 2 000 litri, alte 
loturi cuprindeau vaci cu o pro
ducție medie de 2 400 de litri și 
așa mai departe. în cadrul lotu
rilor vacile sînt așezate în ordi
nea producției de lapte. îngriji
torul are astfel posibilitatea sa 
studieze și ea cunoască bine ca
pacitatea de producție a fiecărui 
animal și sa facă o furajare pe 
baze cît mai reale.

După lotizare, am Btahilit rații 
diferențiate pentru fiecare lot, 
urmărind aducerea producției 
realizate la posibilitățile fiecărui 
animal. La stabilirea rațiilor, ti
nerii îngrijitori de animale ne-au 
ajutat foarte mult. Administrarea 
treptată a rației suplimentare a 
constituit pentru ei un adevărat 
studiu privitor la hrana animale
lor în funcție de producția dată.

lata cum sînt alcătuite acum 
rațiile zilnice pentru două grupe 
de vaci cu planuri de producție 

diferite. Lotul pe carc-1 îngri
jește tînărul Simion Tudorel are 
planificată o producție anuală 
de 2 800 litri. El le adm ilustrea
ză zilnic în medie 15 kg furaj 
murat, 2 kg concentrate, 1 kg 
pleavă, la care se adaugă 8 kg 
grosiere. La celălalt lot pe care-1 
îngrijește tînărul Alexe Dîrjan. 
avînd o producție anuala de nu
mai 2 400 litri lapte, se admini
strează zilnic 10 kg furaj murat, 
1,2 kg concentrate, 1 kg pleavă 
și 8 kg grosiere.

în felul acesta, am putut de
termina mai exact potențialul de 
producție al animalelor, am apli
cat o furajare științifică, iar la 
aceeași cantitate dc furaje admi
nistrată obținem o producție mai 
mare de lapte. Anul trecut, dc 
pildă, cînd nutrețurile n-au fost 
îndestulătoare, folosind o fura
jare rațională am reușit să asi
gurăm hrana animalelor pînă la 
scoaterea lor la pășunat. Produc

care dau 3 600 litri. în genere, 
producțiile în cadrul lotului va
riază cu 300—400 litri. îngriji
torul nu cunoaște producția 
anuala ce trebuie să o obțină de 
la lotul sau și nici cît trebuie să 
dea fiecare vacă furajată. Fura
jarea este, bineînțeles, neraționa
lă. De fapt e și ațievoios ca în 
condițiile normale ale programu
lui de grajd, să faci tain separat 
pentru fiecare animal. în această 
situație îngrijitorul administrea
ză animalelor furaje „la discre
ție”, la fel pentru toate. Firește, 
pentru unele este prea mult, 
pentru altele insuficient. Și con
centratele se dau „după ochi’ 
Situația este generală. La fel pro
cedează toți îngrijitorii.

Ce rezultă de aici ? Pe de o 
parte imposibilitatea de a avea o 
privire de perspectivă asupra 
consumului de furaj necesar pc 
perioada de stabulație, pînă la 
scoaterea animalelor la pășunat, 

iar pe de altă parte imposibili-» 
tatea stabilirii de către îngriji
tori a rațiilor științifice cît și a 
tainurilor. Apoi uu se cunosc 
caracteristicile fiecărui animal și 
nici potențialul său.

Aminteam mai sus că la numai 
9—10 km de comuna Nazîru se 
află comuna Romanu, cu o expe
riență bună în creșterea anima
lelor, care, aplicînd lotizarea după 
principiu] potențialului de pro
ducție, a gospodărit bine furaje
le și a sporit producțiile de lap
te. Ea poate fi lesne însușită 
de către îngrijitorii de animale 
de la gospodăria din Nazîru. A- 
plicată și aici, ea va conduce, 
fără îndoială, la obținerea unor 
producții mari de lapte pe în
treaga durată a anului.

TUDOREL OANCEA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Galați 

tru ca acest procedeu să fie bi
ne cunoscut, tinerii au luat o 
inițiativă. Alături de graficele 
de producție s-au afișat, pe pa
nouri mari, noile rații de fura
jare. In felul acesta, fiecare în
grijitor are zilnic în față rapor
tul dintre cantitatea de furaje 
consumate și nivelul producției 
animalelor. Firește că pe par
curs se vor lua șl alte măsuri. 
Așa, de exemplu, s-a stabilit ca 
la cercul de zootehnie să se 
țină cîteva lecții cu demon
strații practice legate de noile 
procedee introduse în furaja
rea fiecărei specii de animale. 
Periodic, se vor face scurte 
analize pentru a vedea care 
este eficiența economică a a- 
cestei metode și, în raport de 
concluzii, vom stabili măsurile 
necesare.

NICOLAE ANDREJ
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele G.A.C. din comuna 
Gheorghe Lazăr, 

regiunea București
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I n toamna anului 
1960 un grup de 
tineri entuziaști se 
întîlneau pentru 
prima oară la 
Casa de cultură 
din Baia Mare în

prima ședință, de constituire, 
a unui cerc, care avea să pola
rizeze în jurul lui noi tineri, 
să desfășoare o activitate me
reu mai bogată, cu o perspec
tivă din ce în ce mai bine con
turată, Era vorba de înființa
rea cineclubului pe lîngă Casa 
de cultură. O parte din cei pre- 
zenți la înființarea noului 
cerc, pasionați de arta filmu
lui, vizitaseră cineclubul stu
dențesc din Cluj, cinecluburile 
de la „Oțelul Roșu”, C.F.R. 
Timișoara, „Tractorul” Brașov, 
discutaseră cu membrii ace
stora, își notaseră cu minuțio
zitate experiența lor organiza
torică, modul în care și-au a- 
sigurat baza materială, pro
gramele lor de activitate etc. 
Acum, după aproape 3 ani de 
la înființare, cineclubul desfă
șoară acțiuni interesante, pe 
baza unor planuri temeinice. 
Cineclubul nostru își desfă
șoară activitatea în două di
recții principale : Cercul de 
prieteni ai filmului și cercul 
de creație propriu-zis.

Serile „prietenilor filmului” 
(cărora le-am acordat o aten
ție deosebită, ele dindu-ne po
sibilitatea să. desfășurăm o 
muncă de inițiere cinemato
grafică atractivă și cu per
spective dintre cele mai incu- 
raiatoare) au avut Ioc săptă- 
mînaj la cinematograful sindi
cal, în fiecare luni seara. Per
manentizarea lor, respectarea 
datei fixate au făcut ca ele să 
intre în tradiția cineclubului, 
să cîștige un număr mare de 
participant!. Da aceste seri 
s-au prezentat filme care au 
fost precedate de recenzii, s-au 
organizat dezbateri asupra 
unora dintre ele sau discuții 
ample cu teme de istoria cine
matografiei, despre proble
mele filmului contemporan 
ețc. Prezentarea în cadrul vi
zionărilor săptămînale a unora 
din cele mai cunoscute filme 
'din „Arhiva mondială cinema
tografică”,a constituit un mij
loc eficient de a forma discer- 
nămintul spectatorilor, căci 
numai cunoscînd creațiile cele 
mai valoroase e posibilă com
parația, judecata de valoare 
adevărată, pe baza unor crite
rii sigure. Filmele reprezenta
tive ale lui Pudovkin, Eisen
stein, Heifitz. Reiman, Mark

Donskoi, Bardem, Fellini. Ciu- 
hrai, R. Clair, Wajda, Tarkow. 
ski, interpretările marilor ac
tori gi ecranului, le sînt acum 
bine-cunoscute spectatorilor, a- 
tît din cele vizionate cît și din 
referatele, recenziile, dezbate, 
rile ce au avut loc pe margi
nea lor. La baza serilor prie
tenilor filmului noi am pus, pe 
lîngă un criteriu de perspec
tivă (realizarea unei istorii a 
cinematografiei prin prezenta
rea operelor ei reprezentative) 
și criteriul încadrării filmelor 
într-o temă anumită. Iată cum 
am conceput noi asemenea 
„seri de prieteni ai filmului”.

mele prezentate sînt însoțite 
de expuneri privind munca re
gizorului, actorilor, operatori
lor. considerații în legătură cu 
dezvoltarea cinematografiei în 
țara în care s-a realizat filmul.

Se poate ușor observa că în 
activitatea noastră am pus 
mare bază pe cercul de prie
teni ai filmului. In primul 
rînd pentru că .
de cuprindere ale acestuia sînt 
mai mari (peste 100) și, mai 
ales, pentru că prin cultivarea 
în acest fel a discernămîntu- 
lui critic, noi pregătim perma
nent cadre pentru cercul de 
creație cinematografică, pen-

posibilitățile

La tema, „Dragostea pe diferi
te meridiane am prezentat 
filmele: „N-a dansat decît 
o vară”, „Drumul spre înalta 
societate”. „Doamna cu cățe
lul”. La sfîrșitul ciclului res
pectiv a avut 
zion la care 
recenzii largi 
lor vizionate 
cuții. în continuare, 
de teatru din localitate au re
citat versuri de dragoste.

Tot în cadrul serilor prieteni
lor filmului am 
medalioane 
printre care : 
(s-au vizionat 
Rumianțev”, „Doamna cu cățe
lul”), Jean Gabin („Marile fa
milii”, „Oameni fără importan
tă”), Serghei Bondarciuk 
(„Soarta unui om”. „Serioja”), 
„Succese romînești la festivalu
rile internaționale” („Sttea”, 
„Valurile Dunării”), „Arta ope
ratorului G. Figuerda” (pe baza 
analizei filmelor „Rio Escon
dido”, „Fata mexicană”), „Ti
neri regizori sovietici” (Alov, 
Naumov, Rostoțki, Tarkovski 
— creatorii filmelor „Pavel 
Korceaghin”, „Stele de mai”, 
„Copilăria lui Ivan”) etc. Fii
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Volumul cuprinde lucră-
rile scrise în perioada ia
nuarie 1860. — septembrie 
1864. Numeroase articole
sin' • ,-U!C .-(ubpiulpi
civil dm c.
luptei de eliberare națională 
și sarcinilor mișcării munci
torești și democratice. Marx 
și Engels au acordat o deo
sebită atenție acestor pro
bleme ca. urmare a învioră
rii mișcării burghezo-demo- 
cratice. Totodată, avîntul pe 
care l-a cunoscut mișcarea 
muncitorească, maturizarea 
crizei revoluționare în Fran
ța, Germania și Italia, pu
neau la ordinea zilei sarcina 
vitală de a crea o organiza
ție de sine stătătoare a cla
sei muncitoare, delimitarea 
mișcării proletare de mișca
rea burghezo-democratică. 
Acestor sarcini, precum și 
elaborării bazelor teoretice 
ale partidului proletar Marx 
și Engels le acordă mare 
atenție în perioada respec
tivă.

loc un simpo- 
s-au prezentat 
asupra filme- 
urmate de dis- 

actori

tru cercurile de prieteni ai fil
mului din întreprinderi. Și în 
cadrul cercului de creație am 
obținut cîteva realizări, prin
tre care documentarul „Baia 
Mare ieri și azi” ; în prezent 
se află in faza de montaj fil
mul artistic de scurt metraj 
„Minerii” inspirat din munca 
plină de eroism și frumusețe a 
minerilor băimăreni.

Prezența unor tineri entu
ziaști și talentați în cadrul 
cineclubului, baza materială 
existentă (aparat de luat ve
deri pe bandă de 16 mm, 
tancuri de developare, labora
tor etc.) îndreptățesc proiec
tele de creație temerare pe 
care cercul nostru și le-a pro
pus. Din experiența muncii de 
pînă acum se desprind citeva 
concluzii importante pe care 
ne propunem să le punem la 
baza activității viitoare : în
tocmirea cu atenție a tematicii 
serilor de prieteni ai filmului 
și alegerea unor filme adec
vate subiectului propus ; pre
zentarea filmelor prin expu
neri atractive, cu o bogăție de 
elemente semnificative, de 
date concrete, fără a dura mai 
mult de 30 minute, atragerea

unui număr mai mare de ti
neri Ia activitatea cineclubu
lui și antrenarea 
vechi membri ai lui pentru a 
deveni animatorii cercurilor 
de prieteni ai filmului în în
treprinderea în care lucrează.

Totodată aș dori să consem
nez și cîteva cerințe, cred spe
cifice activității tuturor cine- 
cluburilor, cu convingerea că 
forurile de competența cărora 
depinde rezolvarea lor vor 
lua toate măsurile. Astfel, con
sider că pentru desfășurarea 
în cît mai bune condiții a 
activității cinecluburilor este 
necesar să apară mai multă 
literatură cinematografică, 
traduceri, scenarii, broșuri pri
vind tehnica cinematografică ; 
aceasta cu atît mai mult cu 
cît. revistele de specialitate 
(’’Cinema” „Probleme de teatru 
și cinematografe”), precum și 
caietele de documentare edi
tate de Studioul „București” 
nu răspund cerințelor mereu 
crescînde ale iubitorilor fil
mului. De asemenea Arhiva 
Națională de filme va trebui 
să ia măsuri ca filmele pe care 
le difuzează să fie într-o stare 
tehnică mai bună, gradul de 
uzură al unora făcînd viziona
rea obositoare, afectînd perce
perea mesajului artistic. Mult 
mai mult sprijin așteaptă cine- 
clubul nostru din partea Aso
ciației cineaștilor din R.P.R. 
și revistei „Cinema” prin or
ganizarea unor întîlniri cu re
gizori. operatori, artiști, critici 
de filme etc. Primind acest a- 
jutor competent, calificat, 
cineclubul nostru cu siguranță 
își va putea îmbunătăți cali
tativ conținutul activității sale, 
sfera lui de cuprindere se va 
lărgi — și prin prestigiul do- 
bîndit — va răspunde cît mai 
bine sarcinilor ce-i revin în 
educarea estetică a tineretului.

celor mai

F . ’

Cabana Voinea Cîmpulung Muscel își așteaptă noi oaspeți

organizat și 
cinematografice, 
Alexei Batalov 
filmele „Cazul

ADRIAN MAN
membru al cineclubului

V

[ La Grupul școlar petrol-chi-) 
mie din orașul Victoria se J 
pregătesc sute de tineri care j 
vor lucra în industria ' ' 

în fotografie un 
una din orele 

boralor

chimi- J
aspect 1 
de la- j
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Universitatea muzicală studențească
După cum s-a anunțat, sala 

de spectacole a Casei de cul
tură a studenților din Capitală 
a găzduit acum cîteva zile un 
eveniment deosebit de impor
tant : inaugurarea într-un cadru 
festiv a Universității muzicale 
pentru studenții centrului uni
versitar București.

Avînd ca obiectiv cultivarea 
gustului artistic în rîndurile 
studenților, precum și apropie
rea acestora de înțelegerea con
ținutului emoțional al muzicii, 
Universitatea muzicală a stu
denților va contribui efectiv la 
iormarea profilului cultural 
multilateral al tineretului stu
dios din Capitală.

Universitatea va funcționa pe

Hngă Casa de cultură a studen
ților și se va bucura de spriji
nul și îndrumarea artistică per
manentă a studioului Conserva
torului „Ciprian Porumbescu".

Din cuvîntul rectorului con
servatorului prof. V. Giuleanu, 
a reieșit dorința corpului didac
tic precum și a studenților a- 
cestui institut de a veni cit mai 
eficient în ajutorul cursanților 
atît prin expuneri teoretice cu- 
prinzînd cele mai diferite pro
bleme de istorie și estetică mu
zicală, cît și printr-o serie de 
spectacole și concerte ce vor fi 
date in cadrul studioului 
servatorulul.

Activitatea Universității 
zicale a studenților se va

con-

mu
cles-

fășura bilunar sub forma unor 
prelegeri ce vor ii ilustrate cu 
exemplificări susținute de stu
denții conservatorului.

Un loc însemnat în tematica 
prelegerilor susținute de o se
rie de personalități ale vieții 
noastre artistice îi revine mu
zicii contemporane romînești și 
universale.

Paralel cu prelegerile din ca
drul universității vor ii organi
zate în institutele de învăță- 
mint superior, tot sub auspiciile 
acesteia, cercuri de ințiere mu
zicală. în aceste cercuri va fi 
expus un ciclu de zece confe
rințe privind elementele limba
jului muzical — precum și no
țiuni din domeniul dramalurgi-

ei muzicale și din cel al inter
pretării.

Alături de capodoperele cul
turii muzicale mondiale, vor ii 
prezentate și explicate în cadrul 
universității, cele mai valoroase 
creafii ale muzicii romînești 
contemporane, în care străbate 
suflul generos a! construcției 
vieții noastre noi.

Organizarea Universității mu
zicale pentru studenți, se inte
grează procesului complex de 
educare estetică a oamenilor 
muncii contribuind, în același 
timp, la îmbogățirea, cu încă un 
element prețios a tabloului vie
ții muzicale a Capitalei.

VASILE DONOSE

Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. ftomîne, 

a ambasadorului Indiei
Marți 29 octombrie, președin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 
în audiență de prezentare pe 
noul ambasador extraordinar și

S N r O K
Marți dimineața a sosit în 

Capitală o delegație de ci
neaști sovietici care va parti
cipa la Festivalul filmului so
vietic ce se va desfășura la 
București între 30 octombrie și 
5 noiembrie.

*
La invitația guvernului alge- 

rian o delegație guvernamen
tală a Republicii Populare Ro
mine a plecat, marți la Alger 
pentru a participa la sărbători
rea zilei de 1 Noiembrie — ziua 
națională a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare. Dele
gația este condusă de Victor 
Ionescu, ministrul Comerțului 
Exterior. La festivități participă 
și reprezentanți ai C.C.S., 
U.T.M. și U.A.S.R., ca invitați 
ai organizațiilor de masă res
pective din Algeria.

Europenele" de
r SET

plenipotențiar al Indiei, K. R. F. 
Khilnani.

A fost de față Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

MÂȚII
Ieri dimineață a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre Al
ger tov. Dan Marțian, mem
bru supleant al Biroului C.C. 
al U.T.M., secretar al Comite
tului U.T.M. al Centrului Uni
versitar București, care la in
vitația Tineretului Frontului 
de Eliberare Națională și a U- 
niunii Naționale a Studenților 
Algerieni urmează să participe 
la festivitățile organizate cu 
prilejul sărbătorii zilei de 1 No
iembrie — ziua națională a Re
publicii Algeriene Democratice 
și Populare.

★

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Turciei — ziua proclamării 
republicii — ambasadorul Tur
ciei la București, Semsettin Arif 
Mardin, a oferit marți seară o 
recepție în saloanele ambasa
dei.

(Agerpresj
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Spectatori! prezenți aseară la 
Fioreasca, nu vor uita, proba
bil, prea curind partida Romî- 
nia-Cehoslovacia și, îndeosebi, 
acea repriză finală, pentru care 
orice superlativ ni se pare ne
îndestulător.

Dar, mai întîi, cîteva cuvinte 
despre restul programului. In 
deschidere, simpatica echipă a 
Franței a dat de furcă celei po
loneze, reușind să zmulgă chiar 
un set — primul, în turneul fi
nal I Polonia — Franța, 3—1.

Așteptată cu interes, confrun
tarea dintre voleibaliștii ma
ghiari și bulgari a revenit în
vinșilor noștri de luni, după o 
luptă echilibrată numai în faza 
inițială. Condusă cu 6-4 și 9-7, 
egalată la 12, după ce obținu
se un avans de trei puncte, for
mația bulgară găsește resurse 
să învingă cu 15—13. In setul 
următor, la 8-8, asistăm la un 
episod similar cu acela petre
cut recent la Constanța, în me
ciul reprezentativelor feminine 
ale U.R.S.S. și Iugoslaviei. Unu! 
dintre jucătorii bulgari afla fi pe 
'thren,-nu figurează în fișa pre
zentată scorerului: în conse^fti- 
(ă, echipa sa pierde toate punc
tele realizate pînă atunci. A 
fost, desigur, momentul psiho
logic al întîinirii. De la 0—8 se 
ajunge repede la 1—13 și co
echipierii excelentului Tatar își 
adjudecă victoria la 4. Neiz
butind să-și revină, adversarii 
cedează pasul și se resemnează 
cu o înfringere categorică: Un- 
garia-Bulgaria 3—1 (— 13, 4, 
3, 6). ' i

ntiț/6 acest al doilea e^ec. ' >. 
uriuig dintre concurența noștri 
direcți, importanța meciului ur
mător se dublează — aș zice.

Alte rezultate
CLUJ (turneul masculin pen

tru locurile 9—19 : Olanda — 
Danemarca 3—0 ; Turcia — Fin
landa 3—0'; R:F.- Germană —
Austria 3—1 ; R.D. Germană — 
Belgia 3—0.

BRAȘOV. — (turneul feminin 
pentru locurile 9—13) ; R.F. Ger
mană — Austria 3—0 ; Olanda
— Turcia 3—0. Echipa olandeză 
și-a încheiat jocurile și s-a clasat 
pe locul 9.

Astăzi în turneul de Ia BRA
ȘOV an loc meciurile : Danemar
ca — R.F. Germană și Austria
— Turcia. La CLUJ sînt progra
mate partidele masculine : Belgia
— Austria ; Olan/la — R.D, Ger
mană și Italia — Turcia.

Dan Dețliu
Intr-adevăr, un succes al 
niei asupra Cehoslovaciei 
zolva — oarecum radical — 
problema locului I — Pe de al
tă parte, este vorba de presti
giul culorilor noastre. Cu ex
cepția „mondialelor’’ de anul 
trecut, cehii — cu al căror stil 
nu ne acomodăm — ne-au de
pășit în mai toate marile com
petiții inter-țări, Deși actualii 
campioni ai continentului au 
suferit două înfrîngeri neaștep
tate — la Ungaria și Polonia — 
ei rămîn totuși extrem de redu
tabili, în orice companie.

Afirmația de mai sus va fi 
iiuslrată perfect de cel de al 
patrulea set al acestei memora
bile partide. După un start ex
celent (15—9) echipa noastră ne 
servește „tradiționala" cădere 
și iată-ne egalați în mai puțin 
de un sfert de oră (4—15). Apoi 
o revenire puternică, de la 0-2 
la 9-4, un finiș irezistibil și... 
2-1 la seturi.
^Urrh^g’-bgtălia cea mare — 

al meciului și, în 
btirtg‘’mânură, a! luptei pentru 
titlu. Ca m fiecare debut, cehii 
punctează primii: 1-0, 2-0 — a- 
poi 1-2 și, iarăși, serie neagră : 
1-6 în cinci minute de joc efec
tiv... Perspectiva — nu tocmai 
roză — a unei manșe decisive, 
se profilează amenințător la o- 
rizont. Băieții string rîndurile; 
Szocs și Coste, introduși în se
tul anterior (de trei ori

! Șâii.
lalți’ coechipieri, luptă cu ener
gie exemplară, împotriva unui 
rival care și-a regăsit forma zi
lelor de glorie. De unde scoate 
Paulus — acest autentic om de 
cauciuc — neverosimilele re
flexe, pentru a salva zece bom-

Ro mi
or re-

I

„bra- 
ca și antrenorilor 

'tir ,,ș< Romqg) alaiuri de cei- 
cnipieri, luptă cu i

• Echipa de fotbal 
Lokomotiv 
jucat marți 
cu 
au obținut 
cu scorul de 
(0—0) prin punctele 
marcate de Voica în 
minutele 51 și 71. 
Pentru oaspeți a în
scris Botev (50'). Cu 
acest joc echipa bul
gară și-a încheiat 
turneul în țara noas
tră.

C.S.M.S.

Sofia a 
la Iași 

Gazdele 
victoria

2—1

I
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I
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net sigur/ u-iu... = 
Încordarea de- I 
iportat; tribune- Ii■
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be într-un minut ? Și Smlde, 
care trage imparabil, și Mușii 
și Humhal, a căror tehnică se 
îmbină cu o dirzenie admirabi
lă... Da, aceștia sînt intr-adevăr 
campionii Europei, câștigătorii 
ediției precedente 1 Insă, de 
cealaltă parte a fileului se află 
— vă asigur — succesorii lor, 
băieții „căpitanului" Nicolau. 
In pofida betonului din linia a 
doua adversă, distanța se redu- 

fine, 
pre- 

10-8)

ce treptat : 4-6... 5-7... în 
egalare Ia 7, apoi la 8 și 
luăm conducerea (9-8 și 
după două mingii de excepție I 
încă un punct din servici; la 
11-8, setul pare jucat. Tenaci
tatea echipej cehoslovace nu 
și-a spus însă ultimul cuvînt :
11- 9 laici Fieraru ratează o min
ge „de aur", punct sigur) 11-10.
12- 10... 12-11... I 
vine greu de suportat; tribune
le aplaudă frenetic fazele de 
mare spectacol; pe teren, 
schimburi entuziasmante alter
nează cu greșeli elementare, 
consecințe vădite ale tensiunii 
extreme. La'13-11 — dublă ex- 
ploziă-'de'ihicuf’î'e ceainicul a- 
nunțS-^uccesui fetelor noastre 
la Constanța. Invingînd cu 3-1 
reprezentativa... Cehoslovaciei, 
ele au făcut un important pas 
spre locul trei, care asigură bi
letele pentru Tokio I

Vestea dă aripi băieților ; a- 
tac reușit, 14-11, două-trei 
schimbări de serviciu, un blocaj 
oportun, o bombă de ultimă se
cundă a lui Coste — și am în
vins 1 Saja vuiește, jucătorii 
celor două echipe Își string 
mîinlle.

Splendidă, strălucită victorie 
a culorilor noastre !

Și, în plus, satisfacția 
mai spectaculos din... 43 de 
turi desfășurate pînă acum 
Fioreasca, în turneul final.

Ah, ce set 1

PE SCURT

PRINTRE OAMENI BUNI

30 octombrie
5 noiembrie
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sa vi etic
filmului

TRAGEDIA OPTIMISTA

pe șan*

esfe semnală de Vladimir Dovgaf.
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care a
apoi înPatriei, la Sevastopol, evocînd erois- 

oamenilor sovietici în lupta Împotriva

Gnat este astăzi un scafandru care lucrează 
fierul unei grandioase construcții.

Eroul este interpretat de Anatoli Soloviev, 
debutat în 1940 în filmul ,,Suvorov", lucind 
„Campionul lumii", „Dimineață mohorîtă", „lntimplare 
extraordinară" și „Foma Gordeev".

Pe Ninel Mișcova, interpreta rolului Măriei, o cunoaș
tem din Ulmul „Niciodată".

Filmul „Primul reportaj", producție a studiourilor 
„Lenfilm", a fost distins la Festivalul international al 
filmului de la Moscova în 1963, cu „Medalia de argint".

Regizorul Vladimir Vengherov a mai iost prezent 
pe ecranele tării noastre cu filmele „Doi căpitani" și 
„Cerul Balticei".

Eroii principali. Nikolai Hromov și Sirotkin, sînt in
terpretați de actorii G. Iumatov șl A. Demianenko.

In cinstea celei de a 40-a aniversări a Înființării orga
nizației de pionieri din U.R.S.S., studioul „Mosfilm" a 
scos pe ecrane filmul „Bale toba".

în centrul acțiunii se află Leonika Kazakov, un băiat 
de 14 ani. Kazakov este interpretat de A, Krlcenkov, pe 
care l-am văzut în illmele „Mai tare ca moartea" și 
„Fetele".

La baza filmului „Tragedia optimistă" stă cunoscuta 
piesă a scriitorului sovietic Vsevolod Vișnerski. Reali
zat în culori, pe ecran panoramic, filmul a lost distins 
Ia cea de a XVI-a ediție a Festivalului de la Cannes cu 
premiul „Pentru cea mai bună evocare a unei epopei re
voluționare" Realizatorul Ulmului, Samson Samsonov, a 
mai fost prezent pe ecranele noastre cu trei filme : 
„Verstele de foc. „Zvăpăiata" și „Contemporanul se
colului". In distribuție : Boris Andreev, Viaceslav Ti
honov, Vsevolod Safonov si Margarita Volodina.

Vera Marețkaia apare într-un nou film, producție 
studioului „A. P. Dovjenko" din Kiev, „Printre oameni 
buni".

Filmul, realizat de Evgheni Briunciughin și Anatoli

Bukovski după scenariul

războiul, urmările tragice

lui Iuri Zbanafki, condamnă

pe care le provoacă.

să m: trăiești, gnat BATE TOBA

Un băiețel de 5 ani rătăcește pe străzi în căutarea 
unui tată. Acesta este subiectul filmului „Mi-am cum
părat un tată", producție a studioului „Maxim Gorki". 
Lumea văzută prin ochii copilului aduce pe ecran ima
gini realizate de operatorul M. Kirillov. Pentru autorul 
scenariului Volf Dolghi, acest Ulm constituie debutul In 
cinematografie,, dar regizorul llia Frez este autorul a 
numeroase filme pentru copii dintre care reamintim 
„Detașamentul lui Trubaciov".PRIMUL REPORTAJ

celui 
șe
fa

Studioul din Kiev a realizat filmul „Trei zile după 
nemurire" după scenariul lui Konstantin Kudievschl

Acțiunea filmului se petrece In anii Marelui Război 
pentru Apărarea 
mul și abnegația 
hitlerismulul

Regia filmului

• Pe baza sportivă 
din Ghencea va avea 
loc duminică un inte
resant concurs de mo. 
tociclism cu obstacole, 
organizat de clubul 
sportiv „Steaua", In 
program sînt înscrise 
probe pentru alergă
torii avansați (clasa 
125, 175, 250, 350 cmc) 
și începători. Con
cursul va începe la 
ora 9,30 și va reuni pe 
unii dintre cei mai 
buni motocicliști de la 
Dinamo, Metalul, Vo
ința și Steaua.

• Jocurile mondiale 
universitare de iarnă 
se vor desfășura în 
ianuarie 1964 în R. S.

Cehoslovacă. Probele 
de schi vor avea loc la 
Spindleruw Mlyn, iar 
cele de patinaj și ho
chei la Pardubice. Pînă 
acum, și-au anunțat 
participarea 14 țări : 
U.R;S.S., Franța, Olan
da, Italia, Japonia, 
Luxemburg, R. P. Un
gară, Austria, R. F. 
Germană, Finlanda, 
Suedia, Elveția, Norve
gia și R. S. Ceho
slovacă. Înaintea „Uni
versiadei albe" va a- 
vea loc sesiunea co
mitetului executiv al 
Federației internațio
nale a sportului uni
versitar și ședința co
misiei tehnice.

(Agerpres)

ln atenția participanților 
la Pronosport

Programul concursului nr. 41 din această săp- 
tăuiînă se modifică față de afișele și fluturării 
de etapă, după cum urinează :

R. P. Roiuînă-Dauemarca
R. P. Ungară-R. D. Germană
R. S. F. Iugoslavia-R. S. Cehoslovacă 
Foresta Fălticeni-Dinamo Bacău 
Unirea R. Vîlcea-Tractorul 
Irul. Sîrmei-Minerul B. Mare 
Mureșul-Arieșul
Chimia Făgăraș-Metalul Tîrgoviște 
Știința Galați-Ceahlăul P. N.
Minerul Lupeni-A.S.M.D. Satu Mare 
C.F.R. Timișoara-C.S.M. Reșița
A. S. Cugir-Fl. roșie Oradea

Atragem atențiunea deci ca ultimele cinci 
ciuri valabile în concurs sînt cele de mai sus.

me-
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Noi discuri editate 
de „Electrecord"

Amatorii 
populară 
găsesc în 
de 
discuri editate de 
lectirecord”.

Orchestra „Doina Ol
teniei" din 
dirijată de 
Botezatu, a 
6 cintece 
populare, avînd ca so
liști la clarinet pe Ion 
Cîrstoiu și la fluier și 
cimpoi pe C. Chisăr.

Unele dintre cele 
mai îndrăgite melodii 
populare cîntate de 
Angela Moldovan, a- 
companiată de orches
tra condusă de Nicu 
Stănescu, sînt înregis-

de muzică 
romînească 
magazinele 

specialitate noi 
„E-

Craiova, 
Dumitru 

înregistrat 
și jocuri

trate, de asemenea, pe 
unul din noile discuri. 
Aceeași orchestră a fă
cut o înregistrare a 
unor cintece populare 
interpretate de Ștefa- 
nia Stere-Polovenco.

Alte două discuri, 
cuprinzînd piese de 
muzică populară în in
terpretarea unor or
chestre sub conducerea 
lui Victor Predescu și 
Gh. Vancu, avînd ca 
soliști pe cîntăreața 
Lucreția Ciobanu și a- 
cordeonistul Marcel 
Budală, se află, de a- 
semenea, la dispoziția 
discofililor.

(Agerpres)



Plecarea la Moscova 
a unei delegații A.R.L.U.S.

Marți dimineața a plecat la 
Moscova o delegație a Consi
liului G’eneral ARLUS, care la 
invitația Asociației de priete
nie sovieto-romine va face o 
vizită în Uniunea Sovietică și 
va participa la sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie.

Din delegația condusă de 
Constantin Prisnea, vicepre
ședinte al Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune, 
membru all Biroului Consiliu
lui General A.R.L.U.S. mai 
fac parte scriitorul lom Lăn- 
crănjan, artista Gina Petrini 
de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra”, Eugen Rodam, se
cretar al Consiliului General 
ARLUS', Vichenti Bălan, pre
ședintele Consiliului regional 
al sindicatelor Hunedoara, 
Eroul Muncii Socialiste Ian 
Negoiță, președintele G.A.C. 
din comuna Pechea, regiunea 
Galați.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea. Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune, scriitori 
și alți oameni de cultură.

Au fost de față I. K. Jega-

lin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

★
MOSCOVA 29 (coresponden

tul Agerpres transmite) :
Delegația Consiliului General 

ARLUS a sosit marți după-amia- 
ză Ia Moscova. Pe aerodromul 
Șeremetievo ea a fost întîmpi- 
nată de E. I. Afanasenko, minis* 
trul învățămîntului al R.S.F.S.R. 
și președintele Asociației de 
prietenie sovieto-rbmîne, V. I. 
Konotop și A. G. Țukanova, vi
cepreședinți ai Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, V. I. 
Gorșkov, prim-vicepreședinte al 
Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu 
țările străine, I. I. Țvetkov, loc
țiitor al ministrului culturii al 
U.R.S.S., E. N. Mamedov, vice
președinte al Comitetului de 
stat pentru radiodifuziune și 
televiziune din U.R.S.S. Pe aero
drom se aflau, de asemenea, Ni- 
colae Guină, ambasadorul R.P. 
Romîne la Moscova, și membri 
ai Ambasadei.

E. I. Afanasenko a salutat cu 
căldură pe oaspeții romînă. A 
răspuns C. Prisnea, care a mul
țumit pentru primirea frățească 
făcută delegației romîne.

(Agerpres)

Vizite protocolare
ale ambasadorului R. P. Bulgaria
In ziua de 29 octombrie, 

Emil Bodnăraș, precum și Ale
xandru Bîriădeanu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
au primit tn audiență pe lvnn 
Kinov, ambasadorul R.P. Bul

garia, în legătură cu plecare* 
sa definitivă dip țara noastră.

In aceeași zi, ambasadorul 
R.P. Bulgaria a fost primit de 
George Macovescu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

încheierea vizitei
parlamentarilor

Sesiunea O.N.U.
Au început dezbaterile în problema 

dezarmării generale și totale
NEW YORK 29 — Trimisul 

special Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite : Luni, wt Co
mitetul politic al Adunării 
Generale s-au încheiat dezbate, 
rile asupra primului punct de 
pe agendă intitulat: „Necesi
tatea urgentă a interzicerii tu
turor experiențelor nucleare și 
termonucleare”. La dezbateri 
au luat cuvîntul 38 de dele
gați. In zilele următoare se aș
teaptă prezentarea unui pro
iect de rezoluție în legătură cu 
problema dezbătută.

In continuare, Comitetul po
litic a trecut la discutarea unui 
nou punct de pe ordinea de zi 
— „Problema dezarmării gene
rale și totale. Raportul confe
rinței celor 18 țări pentru 
dezarmare”. Dezbaterile în a- 
ceastă problemă au fost des
chise de reprezentantul Bra
ziliei care a subliniat că 
„dezarmarea este una dintre 
cele mai importante, dacă nu 
chiar cea mai importantă 
blemă internațională”,

In comitetele Adunării 
Generale

pro-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
I LEIPZIG — La Leipzig s-a 
■ deschis o întîlnire internațio- 
Inală în problemele izotopilor 

stabili. Participă peste 200 de 
oameni de știință din R. P. Bul- 

Igaria, Finlanda, R. D. Germană, 
R F. Germană, R.S.F. Iugosla
via, R. P. Polonă, S.U.A., R, P. 

! Ungară și U.R.S.S. Din partea
R.P. Romîne participă o delega
ție de specialiști de la Institu-

■ tul de fizică atomică.

ȘASE OAMENI
DINTRUN SCHIMB

romini in Belgia

(Urmare din vag. I) 

giul colectivului în care a 
fost primit, că nu-i înșeală aș
teptările. Rezultatele ? Disci
plina, învățătura, planul în
deplinit — există acum acel 
proiect susținut de toți de aici, 
de a încheia planul anului la 
10 decembrie — calitate su
perioară și, pentru sfîrșitul a- 
nului, titlul de evidențiat pe 
uzină.

Sint 3 brigăzi la laminor și 
toate trei se apropie de linia 
de sosire a sfîrșitului de an, 
cu realizări la fel de impor
tante ...

An de an, cu fiecare om-, co
lectivul mic, echipa de la la
minor, a crescut, s-a întărit. 
Locuiesc cu toții la blocurile 
noi de lingă parc; merg îm
preună la clubul uzinei, îi pa
sionează aceeași echipă de 
rugbi a uzinei — se va califi
ca oare în categoria A ?... 
Chiar și în trenul fabricii, cu 
acele vagoane speciale pentru 
nefumători, cu discuțiile și 
dezbaterile, pe un vagon în
treg, te simți într-un fel de fa
milie mare.

Există un obicei frumos la 
Fabrica de țevi de la Roman. 
Periodic se organizează sărbă
torirea fruntașilor care îi reu
nește pe cei mai buni munci
tori din colectivul uzinei. Ulti
ma dată au venit, la clubul 
pavoazat festiv, în haine solem
ne, ca sărbătoriți Neacșu Ni- 
colae, șeful echipei, ^Constantin 
Lăcătușu, Pintilie Mihai, Lupu 
Ștefan... S-a vorbit despre 
realizările lor, despre calitățile 
lor. Florile au fost înmânate, 
conform aceluiași obicei, soții
lor lor, cu felicitări din partea 
colectivului. E poate cel mai 
frumos fel în care sărbătoarea 
colectivului de muncă devine 
o bucurie a familiei. Trebuie 
să știi neapărat acest fel al la- 
minoriștilor din Roman de a-și 
sărbători momentele mari îm
preună, reflectare a tăriei și 
frumuseții aceluiași colectiv, 
pentru a distinge mai deplin, 
de acolo, din înaltul halei, rit
mul uriaș al oamenilor — sin
cronizare a eforturilor și visu
rilor lor.

Cu atît mai deplin auzi aici, 
în hala iluminată de metal și 
de ochii oamenilor, acea miș
care intimă, armonizînd miș
cări și vîrste și vise... Stai la 
înălțimea platformei de mane
vrare a agregatului Duo și 
maistrul Goldan, cu pasiunea 
și căldura celor 27 de ani ai 
lui, îți vorbește despre fiecare 
— într-adevăr, Lăcătușu care

ține locul șefului de echipă 
acum — Neacșu e în concediu
— trecuse o vreme neobservat. 
Ai putea spune că nu știi cum 
s-a ridicat, dar, de fapt, o mul
țime de cursuri, de școli, luni 
și ani de experiență i-au înre
gistrat creșterea înceată, dar 
cu atît mai temeinică; Vasile 
Flueraru — băiatul ăsta vesel
— uite-l acum, cînd mânuiește 
comenzile agregatului, cînd 
răspunde de viața atîtor oa
meni, ce concentrat, ce grav 
este! — e și un rugbist pasio
nat. E un jucător vechi, ba, 
are la activul lui și cîteva vic
torii. Acum vrea să învețe, și 
are să învețe sigur I (O fată pe 
care a iubit-o, l-a jignit oda
tă. S-a îndepărtat de el pen
tru că ea avea o calificare su
perioară lui. Faptul că nu a 
avut încredere în voința lui 
de a o ajunge, îl indîrjește cu 
atît mai mult acum...).

Ștefan Lupu, absolventul 
școlii medii, talentat la fizică 
și matematici, a fost cîștigăto- 
rul Olimpiadei de matematici, 
la București, pe cind urma 
școala profesională... ‘Nicolae 
Agachie e fericit, și o știm toți 
de aici: Rodica, fetița lui are 
înclinație spre muzică, vrea 
s-o dea la școala de muzică, 
la Roman...

El însuși, maistrul care ne 
vorbește acum despre tovarășii 
lui, omul de 27 de ani, ar avea 
de adăugat biografiei bogate a 
acestui colectiv, cite ceva din 
propria sa biografie. Știu eu
— poate visul său de a merge 
să lucreze la marele Combinat 
siderurgic de la Galați; poate 
pasiunea pentru laminor și oa
menii lui; poate acea delicată 
și caldă apropiere de cei 36 de 
oameni pe care îi conduce — e 
cea mai bună brigadă a lami
norului ; poate pasiunea pen
tru pescuit și pentru cărți; 
pentru țaglele și agregatele a- 
cestea, pentru vuetul lor con
tinuu, oceanic. Acest om, la 27 
de ani, și-a construit o viață 
familială la fel de frumos cum 
s-a construit pe sine ani la 
rînd, cu voință, cu pasiune și 
încredere în tovarășii lui. In 
maistrul Gheorghe Goldan, co
lectivul Uzinei de la Roman, a 
crescut un om întreg, un tinăr 
conducător, un comunist. 11 
adaug acestui reportaj despre 
oamenii fabricii, pentru între
girea acestei sincronizări, a- 
cestui ritm armonios, care se 
datorește fiecăruia din sutele 
și sutele de oameni ai uzinei, 
fiecăruia din cei 10, ai echipei 
de la Duo.

BRUXELLES — Trimisul spe
cial Agerpres Mircea Ionescu, 
transmite: In cursul zilei de 
marți, membrii grupului parla
mentar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia-Belgia 
Marea Adunare Națională 
vizitat 
unde se 
ploatări 
giei.

Seara, 
întors la 
vizita parlamentarilor romini în 
Belgia s-a încheiat.

★
In seara zilei de marți, 29 oc

tombrie, ministrul R.P, Romîne 
în Belgia, Pavel Babuci, a oie
rii o recepție în cinstea dele
gației.

La recepție au participat Van 
Hemelrijck, fost ministru, Ed
mond Machtens, președintele 
grupului parlamentar dc priete
nie Belgia-Romînia, Carles De 
Baeck, președintele grupului 
belgian al Uniunii interparla
mentare, M. A. Pierson, preșe
dintele grupului socialist din 
Camera reprezentanților, 11. 
Hieguet, președintele colegiului 
de chestori ai Camerei repre
zentanților, M. Leroy. Au parti
cipat șefii unor misiuni diplo
matice acreditați în Belgia și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

din 
au 

provincia Limbourg, 
ailă principalele 
carbonifere ale

ex-
Bel-

s-auoaspeții romîni 
Bruxelles. Cu aceasta,

-- •—
Ședința

Comisiei C./l.E.R.

pentru geologie

ULAN BATOR 29 (Ager
pres). La Ulan Bator și-a în
cheiat lucrările prima ședință 
a comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru geologie. La 
lucrările ședinței au luat parte 
delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. p. Mongolă, R. 
Polonă. R. P. Romînă, R. 
Ungară și U.R.S.S.

Participanții la ședință au
doptat proiectul de regulament 
al comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru geologie și au 
rezolvat unele probleme orga
nizatorice. Comisia a aprobat 
planul lucrărilor sale pe tri
mestrul IV al anului 1963 și 
primul semestru al anului 1964.

Lucrările comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie.

P. 
P.

a-

Glasul furnicilor

CINEMA
Electra .- Patria (bd. — Ma- 

gheru 12—14) Capitol (bd. 6 
Martie 16), Grivița (Calea Gri- 
viței — lîngă Podul Basarab), 
Melodia (șos. Ștefan cel Mare 
— colț cu str. Lizeanu); La 
vîrsta dragostei: Republica 
(bd. Magheru 2), București 
(bd. 6 Martie 6) ; Ancheta : 
Carpați (bd. Magheru 29), Ex
celsior (bd. 1 Mai 322), Fla
mura (șos 'Giurgiului 155) ; 
Dinastia neagră: Victoria (bd. 
6 Martie 7), Feroviar (cal. Gri- 
viței 80) ; Valsul nemuritor : 
Tineretului (cal. Victoriei 48), 
Flacăra (calea Dudești 22), 
Volga (șos. I. Pintilie 61) ; Cu
cerirea Everestului: Lumina 
(bd. 6 Martie 12), Dacia (cal. 
Griviței 137) ; Taxiul morții: 
Central (bd. 6 Martie 2) Giu- 
lești (șos, Giulești 56), Miorița 
(cal. Moșilor 127); Povestea 
pantofiorului de aur: Tim
puri noi (bd. 6 Martie 18), 
Vitan (calea Dudești Nr. 97); 
Turneul veseliei: Union (str.
— 13 Decembrie 5—7) Pro
gram special pentru copii 
dimineața la cinematograful 
Doina (str. Doamnei 9); Fru-

T O G R A r E
moașa Lurette — după-amiază 
la cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9) ; La răspîntie: în
frățirea între popoare (bd. 
Bucureștii noi), Libertății (str. 
11 iunie 75); Festival: (bd. 6 
Martie 14); Tăunul: Cultural 
(Piața Ilie Pintilie 2); Cel mai 
mare spectacol: Buzești (str. 
Buzești 9—11) Strict secret — 
cinemascop: Crîngași (șos. 
Crîngași 42), Drumul serii (str. 
Drumul serii 30) Imperiul Soa
relui — cinemascop : Bucegi 
(bd. 1 Mai 57), Ipocriții: Uni
rea (bd. 1 Mai 143) Lira (cal. 
13 Septembrie 196) ; Trei plus 
două — cinemascop : Tomis 
(calea Văcărești 21), Aurora 
(bd. Dimitrov 118), Modern 
(Piața G. Coșbuc 1); Elena din 
Troia — cinemascop : Progre
sul (șos. Giurgiului 3); Vară și 
fum — cinemascop: Arta (ca
lea Călărași 153) ; Floreasca 
(str. I. S. Bach 2); Misterele 
Parisului — cinemascop : Cos
mos (bd. 30 Decembrie 89) ; 
Codin: Viitorul (str. M. Emi- 
nescu 127). Ferentari (cal. Fe
rentari 86); Cain al XVIII- 
lea: Colentina (șos, Colentina 
84).

ȚJn om de știință american 
(j a descoperit că furnicile 

se înțeleg între ele și 
prin sunete. Astfel, un om cu 
auz fin poate distinge aceste 
sunete ve care furnicile le emit 
freeîndu-și picioarele, lovind 
cu falca unele obiecte sau fo
losind un fel de „viori" ca ale 
lăcustelor. Deși instrumentele 
producătoare de signet sînt 
identice la toate furnicile, su
netele produse diferă. Cercetă
torul respectiv a constatat că 
„glasul masculilor și al feme
lelor sînt diferite de glasul 
furnicilor fără sex".

Un centru de istoria 
și civilizația cărții

La Lyon. pe lingă biblio
teca orașului s-a inau
gurat un centru de isto- 

cărții, care 
altele, să 
sociologice 

ține confe-

NEW YORK 29 (Trimisul 
specia] Agerpres, C, Alexan- 
droaie, transmite): Comitetul 
nr. 4 al Adunării Generale, care 
se ocupă de problemele terito
riilor sub tutelă și neautono
me, și-a continuat marți dezba
terile asupra punctului intitulat 
„Problema Africii de sud-vest”. 
In fața comitetului se află un 
raport al Comitetului Special al
O. N.U. însărcinat cu cercetarea 
aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Raportul conține critici se
vere la adresa politicii R.S.A. 
care a acaparat Africa de sud- 
vest, teritoriu ce i-a fost dat 
sub mandat în primii ani de 
după război, transformînd-o în
tr-o colonie a sa și extinzînd și 
aci politica de apartheid.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul R.
P. Romîne Ene Constantin, a a- 
rătat că Africa de sud-vest pre
zintă un exemplu al diferitelor 
fațete pe care le poate avea co
lonialismul.

Situația din această parte a 
lumii trebuie să preocupe în cel 
mai înalt grad nu numai po
poarele africane, ci întreaga 
lume care urmărește lichidarea 
neîntîrziată a ultimelor bastioa
ne ale orînduirii coloniale.

In 
R. P. 
gația 
ducă

încheiere, reprezentantul 
Romîne a arătat că dele- 
romînă este gata să-și a- 
întreaga sa contribuție Ia

BAMAKO. — Marti după-amiază 
au sosit în capitala Republicii Mali, 
Bamako, Ben Bella, președintele 
Republicii Algeriene, Hassan al 
!l-lea regele Marocului și împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie 
lua parte la conferința 
înalt nivel convocată 
soluționării pașnice a 
algero-marocan. 
mează să participe 
Republicii Mali, Modibo Keita.

In cursul după-amiezii au avut 
loc întilniri bilaterale Intre cei 
patru șefi dc state,

l pentru a 
la cel mai 
în vederea 
confliciului 

La conierinla ur
ii președintele

a u- 
ducă

găsirea, în cadrul O.N.U., 
nei soluții eficace care să 
fără întîrziere la independența 
Africii de sud-vest, în interesul 
populației teritoriului și al liniș- 
tei în această parte a lumii.

NEW YORK — In ședința din 
28 octombrie a Comitetului A- 
dunării Generale a O.N.U. pen
tru problemele sociale, umani
tare și culturale, a fost adoptată 
cu 89 de voturi pentru și 17 ab
țineri o declarație care procla
mă necesitatea lichidării cît mai 
grabnice în toate colțurile lu
mii a discriminării rasiale sub 
toate formele ei și asigurarea 
respectării demnității umane. 
S-au abținut de Ia vot : Au
stralia, Belgia, Canada, Dane
marca, Grecia, Islanda, Irlan
da, Italia, Luxemburg, Olanda, 
Noua Zeelandă, Norvegia, Sue
dia, Marea Britanie, Statele 
Unite ale America, Finlanda și 
Franța.

Discriminarea rasială, se a- 
rată în declarație, este condam
nată ca „o violare a demnității 
umane, o negare a principiilor 
expuse în Carta O.N.U., o în
călcare a drepturilor omului și 
libertăților fundamentale pro
clamate în Declarația generală 
a drepturilor omului, o piedică 
în calea menținerii unor rela
ții prietenești între state și o 
situație care poate duce la în
călcarea păcii și primejduirea 
securității internaționale t

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în convorbirile bila
terale partea algeriană și cea maro
cană și-au reafirmat punctele de 
vedere cu privire la încetarea lo
cului, care rămîn deocamdată înde
părtate. Partea algeriană consideră 
ca o condiție prealabilă încetării 
focului retragerea forțelor armate 
ale celor două țări pe pozijiilc de
ținute înainte de începerea ostilită
ților, în timp ce partea marocană 
nu dorește să-țl retragă trupele din 
teritoriul ocupat.

BUENOS AIRES. — Agenția 
Prensa Latina anunță că Facun- 
do Suarez, noul președinte al 
societății petroliere de stat din 
Argentina „Yacimientos Petroli- 
feros Fiscales" (Y.P.F.), a decla
rat că societatea pe care o con
duce pregătește în prezent do
cumentarea necesară unei hotă- 
rîri a guvernului privind anula
rea contractelor încheiate de 
fostul președinte Frondizi cu 
societățile petroliere străine.

în legătură cu această proble
mă ambasadorul Statelor Unite 
la Buenos Aires, Robert McClin
tock, însoțit de un reprezentant 

l companiei nord-americane 
„Sinclair Oil Corporation", a 

luni o întrevedere cu pre- 
‘ ! Arturo Illia.

SANTO DOMINGO. — Autorită
țile dominicane au suspendat la 29 
octombrie cursurile tuturor școli
lor și institutelor de învățămînt 
superior din Republica Dominicană 
cu scopul de a împiedica noi de
monstrații împotriva juntei mili
tare care a preluat puterea în 
țară în urma unei lovituri de stat.

Potrivit agenției Associated 
Press, studenții și elevii din Repu
blica Dominicană se află de două 
zile în doliu după ce un elev de 
17 ani a fost ucis vinerea trecută 
de poliție. Intr-o demonstrație care 
a avut loc luni, un alt elev a fost 
grav rănit.
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■ avut luni 
ședințele

I
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Idarmi Katanghez 

potriva patrioțil

După cum se

I

LEOPOLDVILLE. — Guvernul 
angolez în exil a adresat secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
un mesaj în care cere să ia mă
suri pentru a împiedica folosirea 
de către Portugalia a foștilor jan
darmi katanghezi ca mercenari îm- 

lor angolezi.
subliniază în me

saj, în prezent, în rîndurile arma
tei portugheze luptă peste 4 000 de 
foști jandarmi ai lui Chombe. Foș
tii jandarmi katanghezi se dedau 
în Angola la acte de violență și 
jaf împotriva populației pașnice. 
Guvernul angolez în exil cere, de 
asemenea, secretarului general 
O.N.U. să prezinte acest caz 
fața Consiliului de Securitate.

al 
în

LONDRA — La Londra s-a 
întrunit Comitetul economic 
anglo-francez pentru a discuta 
relațiile economice dintre cele 
două țări. După cum subliniază 
agenția Reuter, întrunirea este 
prima din ianuarie 1963 
Franța s-a opus aderării 
gliei la Piața comună.

I
I 
I 

p
NICOSIA. — La Nicosia a avut I 

loc o reuniune a reprezentanților" 
corpului didactic din învălămintul ■ 
elementar și mediu din Insula Ci-1 
pru. In cadrul acestei reuniuni s-a ■ 
hotărît declararea unei greve ge- — 
nerale a profesorilor și învățători-1 
Jor ciprioti, cu Începere din ziua B 
de 4 noiembrie, în sprijinul re
vendicărilor sindicatelor corpului I 
didactic cu privire la îmbunătăți- | 
rea salariilor și 
pensii.

cînd neabătut fată de Laos o poli
tică Îndreptată spre întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
între cele două țări, R. D. Vietnam 
„traduce întocmai în viată acordu
rile de la Geneva din 1962, respec
tă neutralitatea Laosului și spriji
nă guvernul unității naționale con
dus de prințul Suvanna Fumma".

cînd
An-

LEOPOLDVILLE — In ca
drul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Leopoldville, 
ministrul apărării al Congo-u. 
lui și comisar general extraor
dinar al orașului Leopoldville, 
Jerome Anany, a declarat că 
procesul liderilor sindicali con
golezi recent arestați va fi 
transferat spre judecare unui 
tribunal militar.

Anany a amenințat că gu
vernul, dacă v.a crede de cu- 
vință, va lua noi măsuri și mai 
severe împotriva adepților lui 
Lumumba și Gizenga.

După cum transmite agenția 
Ghana News, Federația sindi
catelor din întreaga Africă a 
adresat lui C. Adoula, primul 
ministru al Republicii Congo, 
un mesaj prin care protestează 
împotriva „arestării arbitrare 
și întemnițării conducătorilor 
sindicatelor congoleze”.

datelor corpului I 
; la îmbunătăți- I 
a sistemului de “

I 

‘I 

nunți agenția I 
octombrie a I 
ș o puternică ■ 
st Împotriva ■ 

i poliției. A- B 
rganizată de |

I
I

PHILADELPHIA, 
la 27 octombrie a 
către poliția locală din Philadel
phia a provocat un val puternic 
de proteste în rîndul populației de 
culoare. După cum anunță 
France Presse, la 29 < 
avut Ioc în acest oraș o puternică 
demonstrație de protest împotriva 
acțiunilor abuzive ale i 
ceastă demonstrație, organizată 
Comitetul local al Congresului na
țional pentru egalitate rasială, a 
fost împrăștiată de cătro poliția 
care a operat arestări în rîndul 
manifestanților.

— Asasinarea 
unui negru de

PARIS. — La 29 octombrie 
la Paris au luat sfîrșit lucră- ■ 
rile sesiunii Consiliului Execu-1 
tiv al U.N.E.S.C.O. a

In urma dezbaterilor a fost» 
adopată rezoluția „Despre sar- I 
cinile U.N.E.S.C.O. în obține- ■

I

ISTANBUL. — In Turcia s-a 
sărbătorit La 29 octombrie cea 
de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii. Cu acest pri
lej, generalul Giirsel. pre
ședintele Republicii Turcia a 
dat publicității un mesaj către 
națiune.

Marți după-amiază a avut 
loc la Ankara o mare paradă 
militară. în numeroase orașe 
și sate. în semn de omagiu 
pentru fondatorul Republicii 
Turcia au fost dezvelite statui, 
reprezentîndu-1 pe Ataturk.

ROMA, 
brie au avut loc 
Adunarea regională din 
d'Aosta, una din cele patru regiuni 
autonome din Italia. La alegeri 
Partidul Comunist Italian a obținut 
15 373 voturi, ceea ce reprezintă 
24 Ia sută din totalul voturilor, 
Partidul Socialist Italian a obținut 
3 165 voturi, adică 5,0 la 
Uniunea democratică din 
d'Aosta 12 910 voturi, adică 
la sută. Ca urmare a acestor ale
geri majoritatea compusă din co
muniști, socialiști, reprezentanți ai 
Uniunii democratice care a guver
nat timp de patru ani regiunea are 
posibilități depline de a o guverna 
în continuare.

La 27 și 28 octom- 
alegeri pentru 

Valle

sută, 
Valle

20,4

SEUL — Postul de radio din 
Seul a anunțat marți dimineața 
că autoritățile militare sud- 
coreene au descoperit un com
plot antiguvernamental, prin 
care se urmărea răsturnarea 
guvernului condus de Pak Ci- 
jan Hi. Acesta este al doilea 
complot împotriva lui Pak Ci- 
jan Hi, descoperit în luna 
octombrie. Agenția U.P.l. anun
ță că poliția a operat mai multe 
arestări în rîndul studenților de 
la Universitatea din Seul.

TOKIO. — Federația libra
rilor din Japonia a hotărît să 
boicoteze difuzarea în Japonia 
a 20 de reviste pornografice 
și bulevardiere. într-o decla
rație dată publicității, federa
ția subliniază că hotărîrea sa 
urmărește să pună capăt in
fluenței nefaste pe care o au 
aceste publicații asupra tinerei 
generații.

HANOI. — într-un comunicat 
dat publicității Ia 28 octombrie. 
Agenția Vietnameză de Informa
ții dezminte afirmația iăcută de 
generalul Fumi Nosavan într-un 
interviu acordat corespondentului 
agenfiei France Presse, potrivit 
căreia în Laos s-ar alia trupe ale 
R. D. Vietnam.

în declarație se arată că, apli-

rea dezarmării generale și to
tale, în legătură cu semnarea 
Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea experi-a 
ențelor cu arma nucleară tnl 
atmosferă, în spațiul cosmic" 
și sub apă". ,

In una din ședințele sesiunii 
a luat cuvîntul acad. T. Vianu, 
reprezentantul R. P. Romîne 
care a cerut înlăturarea discri
minărilor propuse în chestiu
nea invitării organizațiilor 
științifice sau de tineret la di
feritele congrese, convocate de 
UNESCO în anii viitori.

I 
I 
I

ROMA. — Congresul partidu-1 
lui socialist italian a aprobat " 
marți o moțiune privind colabo-1 
rarea cu partidul democrat-creș-1 
tin, partidul republican șl so
cial-democrat în cadrul unui gu- H 
vern de „centru-stînga".

După cum transmite agenția 
U.P.L, moțiunea a fost adoptată | 
numai după ce grupul condus | 
de Nenni a acceptat să includă 
o serie de condiții privind po-li-1 
tica internă și externă a unui ■ 
viitor guvern de coaliție. Prip- B 
tre acestea figurează opoziția | 
Partidului socialist italian îm- 
potriva tuturor formelor de | 
răspîndire a armelor atomice.8 
Moțiunea subliniază necesitatea j 
creării unor zone dezangajatej 
și se pronunță împotriva folo- a 
sirii porturilor italiene pentru | 
adăpostirea submarinelor dota
te cu racheta Polaris,

I
I
I
I
I

I
I
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U.R.S.S.: La Combinatul chimic din Novomoskovsk, regiunea Tula, a intrat în funcțiune a 
nouă secție de compresoare. In fotografie : interiorul acestei secții

Fota : TASS

Procesul de la Pretoria

ria și civilizația 
își propune, între 
studieze aspectele 
ale cărții. Se vor 
rințe săptămînale, care vor a- 
naliza rolul și scopul cărților în 
lumea contemporană : atît în 
țările mai înaintate din punct 
de vedere economic, cît și în 
țările slab dezvoltate.

Problemele raporturilor între 
cartea tipărită și radio, televi-

PRETORIA. — La 29 octom
brie, Tribunalul suprem din 
Pretoria a reluat procesul celor 
11 fruntași ai luptei antirasiste 
din Republica Sud-Africană, 
întrerupt la începutul acestei 
luni. Toți cei 11 acuzați se gă
sesc în stare de arest încă din 
luna iulie. Printre ei se află 
Nelson Mandela și Walter 
Sisulu, lideri ai partidului 
Congresul național african, 
precum și alți fruntași ai Miș
cării antirasiste și de eliberare 
națională din R.S.A.

Agențiile de presă subliniază 
atmosfera încordată în care a 
început procesul. în ultimele 
24 de ore, autoritățile au luat 
măsuri de întărire a pazei în 
oraș. Importante forțe poliție
nești au fost blocate la intra
rea tribunalului și în sala în 
care se desfășoară procesul, 
precum și în fața instituțiilor 
publice. în ciuda măsurilor 
excepționale, joi dimineață, 
cîteva sute de africani s-au a- 
dunat în fața tribunalului pen
tru a-și manifesta solidaritatea 
cu cei arestați.

Cei 11 patrioți sînt acuzați 
că ar fi încercat să „răstoarne 
actualul regim din Republica 
Sud-Africană“, precum și de o 
serie de alte așa-zise „acțiuni

subversive". Ei sînt amenințați 
să fie condamnați la moarte.

După cum se știe, la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost cerută suspen
darea acestui proces, subliniin- 
du-se că prigonirea din mo
tive rasiale a unor lideri po
litici constituie o încălcare a 
rezoluțiilor O.N.U. prin care a 
fost condamnată politica de a- 
partheid dusă de guvernul sud. 
african.

Rasiștii sud-african vor să 
folosească acest proces pentru 
a menține atmosfera de te
roare, în condițiile căreia să-și 
desfășoare nestingheriți poli
tica de discriminare rasială și 
de reprimare a mișcării de eli
berare națională.
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meni foarte fini”, argintiu, gal
ben, portocaliu, „gri perlat 
pentru doamnele din înalta so
cietate” etc. A zîmbi colorat 
este o nouă ciudățenie a modei 
londoneze.
Un nou film al lui Bunuel

ziune, cinema și presă vor for
ma obiectul unor studii spe
ciale.

MeZodâ ingenioasă 
pentru a obține de lucru

bandă de magnetofon. Am pro
cedat astfel pentru a infringe 
indiferența secretarelor care 
închid ușa în nas celor care 
caută de lucru”.

Fiind în căutare de slujbă 
expertul de publicitate 
Sheldon Silk a intrat în

tr-o zi în biroul unei mari a- 
genții din Boston. Și-a pus ser
vieta pe masa secretarei șefe și 
și-a spus numele. In același 
timp au răsunat sunetele unei 
fanfare și bubuitul a 20 de lo
vituri de tun care au zguduit 
geamurile biroului. Directorul 
general a ieșit din biroul său 
să vadă ce se întîmplă, iar 
Sheldon Silk i-a putut spune 
personal că dorește să obțină 
un post. După ce dorința i-a 
fost satisfăcută, el a explicat: 
„Am imprimat sunetele fanfa
rei și loviturile de tun pe o

Timp secetos în S.U.'A,

mai anunțat — în diierile regiuni 
continuă incendiile de păduri, in 
Virginia de vest s-au semnalat 140 
de asemenea incendii, iar în Ohio 
au tost distruse de flăcări 2 650 
acri de păduri. Incendii asemănă
toare au Ioc în statele New York, 
Pennsylvania și Tennessee.

, genția U.P.l. transmite că în 
A diierile regiuni din S.U.A. 

-z--*- se înregistrează una dintre 
cele mai mari secete cunoscute în 
această Iară în actualul secol. Po
trivit agenfiei, pierderile cauzate 
numai în domeniul creșterii vite
lor se ridică la milioane de dolari. 
„Din statul Kansas și pînă în New 
England, scrie agenția, situația 
este aceeași : nu plouă". La Bos
ton, termometrele au înregistrat o 
temperatură record pentru toate 
timpurile, la fel ca și Ia Washing, 

unele localități din statul 
rezervoarele de apă 
acest stat o asemenea 
a mal fost semnalată

Zîmbetul colorat

Ion. în 
Vermont 
secat. în 
celă nu 
70 de ani.

Concomitent după cum

au 
se- 
de

s-a

firmă din Anglia a lan
sat pe piață o pastă de 
dinți cu calități deose

bite. Ea este oferită în culori 
diferite, „numai în nuanțe 
estetice pentru dinți”, care au 
durata de o zi. De acum îna
inte, se spune în prospectul 
firmei, datorită noii paste la 
spălatul dinților, dimineața 
londonezii își pot asigura pen
tru o zi întreagă un „Zîmbet 
în roz pastelat". Firma mențio
nată oferă și nuanțe de verde, 
cărămiziu „auriu pentru oa-

Acum cîteva zile, marele 
regizor Luis Bunuel — 
cunoscut publicului ro- 

mînesc prin filmul „Fecioara" 
— a început turnarea la Paris 
a filmului „Jurnalul unei ju- 
pînese", după romanul cu ace
lași nume al scriitorului fran- 

. cez Octave Mirbeau.
Rolul principal va fi inter

pretat de Jeanne Moreau, ală
turi de actorii Michel Piccoli 
și Georges Geret.
Trei lămpi care ar putea 
lumina un oraș modern

Tehnicienii sovietici au 
experimentat recent o 
nouă lampă de foarte 

mare putere (300 kW) formată 
dintr-un tub lung de sticlă 
umplut cu plasma de xenon în 
care circulă curentul.

Se apreciază că trei sau pa
tru lămpi de acest tip plasate 
la o mare înălțime ar fi su
ficiente pentru a lumina per
fect un mare oraș modern.

din Dahomey
COTONOU 29 (Agerpres). — 

După preluarea puterii de către 
armată în Dahomey, marți di
mineață a fost anunțată consti
tuirea unui guvern provizoriu 
condus de colonelul Christophe 
Soglo, șeful Statului major ge
neral al armatei. El și-a asumat, 
de asemenea, funcțiile de con
ducere a ministerelor apărării, 
afacerilor interne și informații
lor. Din guvernul provizoriu 
mai fac parte alte trei persona
lități. Deși a fost demis din 
funcția de șef al statului și gu
vernului, Hubert Maga a fost 
numit ministru de externe în 
noul guvern provizoriu. Lui 
Maga i-au fost atribuite, de a- 
semenea, ministerele lucrărilor 
publice, turismului, justiției, 
poștelor și telegrafului. Ceilalți 
doi membri ai guvernului, Sou- 
rou-Migan Apithy și Justin A- 
homadegbe, au făcut parte și 
din precedentul guvern provi
zoriu, condus de Maga, și de
mis luni seara de armată, ca 
urmare a marilor demonstrații 
de masă care au avut loc în ca
pitala Dahomeyului în ultimele 
zile.

Agenția United Press Inter
national relevă că în cursul de
monstrațiilor de luni au fost u- 
cise 6 persoane. Marți, în Da
homey a fost restabilit calmul, 
iar muncitorii au început să se 
reîntoarcă la locurile lor de 
muncă, după patru zile de gre
vă generală. Miniștrii fostului 
guvern, arestați în momentul în 
care demonstrațiile populare 
începuseră să ia o amploare 
deosebită, continuă să se afle 
sub paza armatei în tabăra 
„Guezo” din Cotonou.
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