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Colectivul de la schela Băicoi 
a obținut în acest an însem
nate succese în muncă. Printre 
altele, sondorii de aici au reali
zat beneficii peste plan în va
loare de 208 000 lei, iar prin 
reducerea prețului de cost au 
înregistrat economii suplimen
tare de peste 180 000 lei. In fo
tografie : sonda 130, unde lu
crează sondorii Dumitru Bădă

ran și Constantin Roman.

Foto : AGERPRES

----------•-

Cursuri

pentru ridicarea
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PRODUSE PESTE PLAN
La Fabrica de piele și încăl

țăminte din Cluj, o serie de o- 
perațiuni din procesul tehnolo
gic, printre care șlefuirea me
canică a plăcilor de cauciuc 
microporos, se execută de cu
rînd cu mijloace mai produc
tive. In același mod se fac us
carea pieilor sub presiune, căl
carea lor și altele. Ca urmare 
a aplicării măsurilor respecti
ve, de la începutul anului și 
pînă acum aici au fost date 
peste plan 20 000 perechi de 
încălțăminte, 6 000 mp piei fețe 
și aproape 50 000 kg talpă bo-

vine de calitatea I, precum și 
însemnate cantități de 
de marochinărie.

Peste 90 de măsuri 
organizatorice au fost 
anul acesta în procesul de pro
ducție și la Uzinele „Industria 
Sîrmei*-Cimpia Turzii. Printre 
acestea se află montarea unei 
grinzi rulante, mecanizarea o- 
perațiunilor de confecționare a 
sculelor și extinderea reglării 
automate a regimului termic al 
unor cuptoare. Datorită acestui 
fapt, numai în primul trimestru 
al anului colectivul uzinei a

produse

tehnico- 
aplicate

dat peste plan 6 000 tone de 
oțel țagle și laminate ușoare. 
De asemenea, productivitatea 
muncii a crescut cu aproape 7 
Ia sută față de sarcina planifi
cată.

Succese asemănătoare în 
îmbunătățirea calității produ
selor și creșterea producției și 
productivității muncii au înre
gistrat și colectivele uzinelor 
„Unirea*, „Carbochim“, „16 
Februarie* și „Tehnofrig", ale 
Atelierelor de reparat material 
rulant și altele.

(Agerpres)

„Maistrul și ucenicul”
O imagine cotidiană din atelierul de lăcătușerie a! Grupului 

școlar petrol-chimie — Ploiești
Foto : GR. PREPELIȚĂ

tCTUALITAȚII
* Sortimente noi

de panificație
întreprinderile de panificație și produse făinoase au intro

duc în acest an in producție noi sortimente: pîine dietetică, 
cornuri cu umplutură de mac, franzeluțe cu adaus de gră
simi și zahăr, diferite napolitane — cu gem de smeură, cu 
cremă de vanilie — napolitane, batoane cu alwie, pișcoturi 
cu anason și altele. In curînd vor apare pe piață diverse noi 
sorturi de biscuiți, omologate în vederea contractărilor pen
tru semestrul II al anului.

Lucrătorii din aceste unități se preocupă permanent de lăr
girea gamei de produse și ridicarea calității lor. Astfel, în 
acest an vor fi omologate cu peste 35 la sută mai multe sor
timente noi decît în anul trecut. In acest fel, numărul total 
al sortimentelor de panificație și produse făinoase va ajunge 
la sfîrșitul anului la circa 300.

Produsele de panifteație și patiserie sint* realizate după re
țete superioare, avînd un conținut bogat în substanțe nutri
tive. Ele sînt prezentate în ambalaje calitativ superioare, 
care ve lingă un aspect plăcut asigură și păstrarea produselor 
timp'îndelungat. In colaborare cu specialiști din clinicile de 
specialitate ale Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, 
lucrătorii din industria de panificație elaborează o serie de 
sortimente dietetice: pîine hipoglucidică pentru bolnavii de 
diabet, diferite produse pentru copii bogate în proteine și 
glucide ușor asimilabile etc.

(Agerpres)

• Un valoros schimb
de experiență

.it

calificării
Pe șantierele de construcție 

ale Combinatului chimic și 
Centralei termoelectrice de la 
Craiova se acordă o mare a- 
tenție ridicării continue a ni
velului profesional al cadrelor. 
La Combinatul chimic își des
fășoară activitatea mai multe 
cursuri pentru ridicarea cali
ficării și specializării lăcătuși
lor și sudorilor. în curînd, tot 
aici se vor organiza noi cursuri 
serale cu durata de 2 și 6 luni 
pentru ridicarea calificării lă
cătușilor și mecanicilor de 
compresoare, precum și pen
tru perfecționarea cadrelor 

Tehnice.
Pe șantierul Centralei ter

moelectrice sînt organizate 
cursuri pentru meseriile de 
zidari, dulgheri, electricieni. 
Ele cuprind aproape 150 de 
elevi. In sectorul de montaj 
au fost deschise cursuri pen
tru folosirea izotopilor radio
activi în sudură și de trata
mente termice, frecventate de 
zeci de muncitori. Alte cursuri 
sînt menite a ridica nivelul 
profesional al mecanicilor 
iSiontori de turbine și cazane.

(Agerpres)

PORNIND DE LA CERINȚELE
PROGRESULUI TEHNIC

Iesfășurarea unei
| susținute activități
1 Pe ~ -------

<3—S*
. impus în cadrul 
Uzinei „Semănă-

7? linia propa
gandei tehnice s-a

toarea" cu atît 
mai mult cu cît an de an în
treprinderea noastră și-a mă
rit volumul producției, lărgin- 
du-și concomitent gama fa
bricatelor sale. Biblioteca teh
nică a uzinei dispune in acest 
scop de aproape 11000 de 
cărți, 101 titluri de reviste ro- 
mînești și 68 titluri de reviste 
din alte țări, ponderea cea 
mai mare ocupind-o literatura 
legată de specificul uzinei 
noastre.

La noi în uzină propa
ganda tehnică se desfășoară 
după un plan bine stabilit.

Pentru ca noutățile tehnice 
să pătrundă cît mai mult în 
rîndul muncitorilor, la noi s-a 
pus un accent deosebit pe di
fuzarea cărții de specialitate, 
pe citirea și recenzarea ei. A- 
cest mijloc s-a folosit mult in 
uzina noastră și am putea a- 
precia că astfel noutatea teh
nică. cunoștințele de speciali
tate au pătruns pe un front 
larg în rindul tuturor munci
torilor. Dacă, de pildă, in 1961 
în uzină erau 723 de cititori, 
in 1963 numărul lor a ajuns la 
1136. iar in cele citeva luni

ale acestui an la biblioteca 
tehnică s-au înregistrat peste 
600 de cititori.

Organizațiile U.T.M., spriji
nite de cabinetul tehnic, Îm
preună cu comisia inginerilor 
și tehnicienilor și comitetul 
sindicatului au desfășurat o 
continuă activitate pentru 
popularizarea cărții tehnice la 
stația de radioamplificare, 
□rin ziarul de uzină, cu prile
jul concursurilor „Cine știe 
meserie, cîștigă*1, organizînd 
expoziții ale cărții tehnice de 
specialitate etc. Trebuie subli
niat faptul că antrenarea u- 
nor ingineri și tehnicieni ti
neri pentru a ține recenzii ale 
cărților tehnice în fata tine
rilor a avut un mare efect, 
le-a stimulat gustul si dorința 
de a citi, de a ști mai mult 
decît se poate spune într-o 
recenzie. In urmă cu un timp 
s-a prezentat, printre altele, 
recenzia la cartea „Defectele 
pieselor turnate"1 la care au 
participat peste 100 de munci
tori. la ..Cartea turnătorului* 
la ..Dispozitive pentru mașini 
unelte* eu

Avem astfel convingerea că 
o parte considerabilă a reali
zărilor de ordin tehnic ale u- 
rineî ișă au izvorul în studie
rea s cercetarea unor cârti de 
specialitate. Ion Girjoabâ de 
la sectorul de turnătorie a

realizat, de pildă, o inovație 
care aduce o economie anua
lă de 180 000 de lei. Tot pe 
baza studierii cărții de spe
cialitate s-au introdus și alte 
elemente de tehnică nouă în 
producția uzinei. De pildă, ci-

PROPAGANDA
TEHNICA

IN SPRIJINUL
PRODUCȚIEI
cărțile „Ștanțarea la 

rece“ și „Tehnologia con
fecționării ștanțelor la rece“ 
tînărul Vasile CăDităneanu a 
introdus matrițe care să efec
tueze operații succesive (per
forat, ștanțat, îndoit).

Un mare accent se pune la 
noi in uzină pe desfăsvrarea 
propagandei tehnice prin con
ferințe. La audierea acestor- 
au participat in 1963 peste 
6000 de Emnciton. De remar
cat că in fiecare sector există

un colectiv de ingineri și teh
nicieni care se ocupă de ale
gerea temelor, întocmirea 
conferințelor. Conferințele teh
nice urmăresc să dea răspuns 
celor mai stringente nevoi ale 
producției, să completeze cu
noștințele tinerilor muncitori, 
în acest scop organizațiile 
U.T.M. precum și comisia in
ginerilor și tehnicienilor cer
cetează mai întîi doleanțele 
tinerilor, ale muncitorilor mai 
vîrstnici. La secția matrițerie 
și strungărie interesa, spre 
exemplu, problema călirii prin 
curenți de înaltă frecvență, la 
sectorul I — metode noi de 
turnare și formare, la montaj 
și carcase — despre electroni- 
tuire, la forje și preparat — 
probleme legate dematrițarea 
fără bavtiră. Studiind aceste 
cerințe cît și nevoile sectoru
lui respectiv s-au întocmit 
conferințele adecvate dintre 
care o mare parte s-au ținut 
deja.

Vorbind despre desfășura
rea propagandei tehnice în 
rindul muncitorilor trebuie să 
ne referim la concursurile pe 
meserii la care anul trecut au 
participat peste 500 de tineri, 
la faptul că există organizat 
un colectiv de îndrumători 
tehnici (un inginer sau tehni
cian e repartizat pe lingă un 
grup de tineri cărora le acor

dă în mod deosebit asistența 
tehnică ori de cite ori este ne
voie, îi îndrumă să citească și 
să-și însușească tot ceea ce e 
nou în meseria lor), la faptul 
că în multe locuri de muncă 
din uzină s-a încetățenit obi- ■ 
ceiul de a se demonstra teh
nologia la reperele noi, intra
te de curînd în fabricație.

Acțiuni interesante pe linia 
propagandei tehnice se duc și 
în rîndul inginerilor, al mai-

Ing. ION ENE 
responsabilul cabinetului 

tehnic
ION RĂDOI 

locțiitor al secretarului comi
tetului U.T.M.

Uzina „Semănătoarea"•‘Bucu
rești

ORADEA (de la corespondentul nostru). - Creșterea 
ovinelor cu lînă fină și semifină a cunoscut o mare 
extindere în regiunea Crișana. Selecționarea pro
blemelor legate de dezvoltarea, în continuare, a 
acestui sector, a constituit subiectul ~ discuțiilor 
de la consfătuirea regională a crescătorilor de 
oi din Crișana ce a avut loc în zilele de 8 și 9 
mai în localul centrului școlar agricol din Salonta. La 
această consfătuire au participat ingineri zootehnicieni 
din G.A.C. și G.A.S., brigadieri zootehnici și îngrijitori 
de animale fruntași, au fost invitați șefi ai centrelor de 
selecționare a animalelor din țară — Cluj, Banat și 
altele — și specialiști d'in învățămîntul superior și din 
partea centrului de selecționare din București.

In prima zi a lucrărilor, în cadrul discuțiilor, g-au 
dezbătut probleme legate de creșterea ovinelor, ame
liorarea raselor, substituirea raselor cu lînă grosieră, 
cu rase de oi cu lînă fină, îmbunătățirea metodelor de 
întreținere, selectarea științifică etc. A doua zi, lucră
rile au continuat cu o demonstrație practică de boni- 
tare, tundere, împachetare și predare a linii sub 
supravegherea profesorului universitar Mircea Moru, 
de la Institutul agonomic din Timișoara.

• Excursie studențească

Vulcan" din Capitală.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Bacău
Foto: V. BOGDANET

Prof. unit. VASILE NICOLAU
rectorul Institutului de construcții-București

Au mai rămas 18 zile pină Ia examenele sesiunii din vară. 
Semnele ei prevestitoare se întâlnesc pretutindeni, în toate 
centrele universitare. în institute, în facultăți. Am publicat 
în numerele treîihte interviuri cu conducătorii unor institute 
de învățămint superior despre măsurile de pregătire a apro
piatei sesiuni. Astăzi ne vorbesc tovarășii:

Este ua adevăr incontestabil că exame- 
nâe se pregătesc de la început și pe în
treg parcursul crahă universitar, înțele- 
gxr.d prin aceasta preocuparea deopotrivă 
a cadrelor didactice dt și a fiecărui student 
in parte de a munc ritmic pentru a ob
ține rezultate foarte bune în însușirea fiecă
rei discipline. Firește că apropierea sesi
unii de examene accelerează munca, de
termină adoptarea unor măsuri în plus, 
unele chiar de amănunt, dar care sînt de 
natură să asigure rezultate finale la nive
lul înaltelor exigențe actuale.

In spiritul acestui adevăr analiza re
zultatelor obținute îa sesiunea de examene 
din iarnă — făcută în consiliul științific 
al institutului și în consiliile facultăților 
— ne-a sugerat măsuri a căror aplicare 
s-a dovedit eficace. Astfel, imediat după 
sesiune, la fiecare catedră a fost revăzută 
programa într-un spirit exigent, dar ți- 
nîndu-se seama și de bugetul de timp al 
studenților pentru a li se crea posibilita
tea de a putea parcurge întreaga materie 
pînă la examene. In legătură cu aceasta, 
organizația U.T.M. și asociațiile studen
ților ne-au sprijinit în asigurarea unei

bune frecvențe a studenților la cursuri, se- 
minarii, ore de laborator, de atelier etc. 
știut fiind că aceasta este o condiție de 
bază a învățăturii. De asemenea, s-au ocu
pat de mobilizarea lor la un studiu indi
vidual ritmic, profund. Și, în sfîrșit, s-a 
întocmit un plan riguros de predare a 
proiectelor, prevăzîndu-se ore suplimen
tare de atelier, adică de lucru la proiecte 
sub îndrumarea cadrelor didactice. Iar în 
legătură cu aceasta trebuie să spunem că 
numărul studenților care — din motive în 
general obiective — n-au predat proiec
tele la termenele prevăzute este neîn
semnat.

După ce au fost luate aceste măsuri, 
la nivelul facultăților, al catedrelor, al 
anilor de studiu și chiar al grupelor au 
început să aibă loc periodic ședințe de 
analiză a modului în care se pregătesc 
studenții. Așa de pildă, săptămînal, to
varășii decani și îndrumători de ani ana
lizează munca studenților intervenind a- 
colo unde este cazul, acordînd ajutorul 
necesar. Analize asemănătoare au loc la

(Continuare In pag. a IV-a)

Timp d’e o săptămînă, studenții anului al II-lea de la 
Facultatea de filologie a Institutului pedagogic din Ti
mișoara au făcut o excursie în partea de nord a Mol
dovei. Cu acest prilej în afara orașelor vizitate, studen
ții au putut cunoaște nemijlocit Ipoteștii, locul de naș
tere al lui Mihail Eminescu, bojdeuca lui Creangă, ur
mele cetății de scaun a lui Ștefan cel Mare, iar la în
toarcere Năsăudul, locul copilăriei lui G. Coșbuc.

CĂLIN PETRU 
student

La înfrumusețarea orașului
PLOIEȘTI fie

oo

Conf. unic. IOAA DAMIAA
prorector
Acum, în pragul 

noastre s-au întețit : 
ceas mai devreme*

al Institutului politehnic-Brașov
seshm::. eforturile 

verificăm cu 
ce am realizat — 

pentru a nu avea surprize in sesiune, și 
luăm măsuri pentru remedierea grabnică a 
deficiențelor pe care Ie cocstarim.

Lucrările de control ia kma mai con
stituie mijlocul cel mai sigur de verificare 
a cunoștințelor studenților. a gradzdaî lor 
de pregătire pentru examene. Srudennlrr 
li se dau teme din cele mai —romrrt 
capitole ale materiei din semestrul IL ur 
modul în care au fost realizate temele res
pective se analizează imprenuă ai întreaga 
grupă, se constări ce proeiexe au fost 
însușite mai greu, pentru a se insista a- 
supra lor în seminare. Menuetrim : nn 
urmărim să acordam studentului notă Ia 
lucrare, pe care asistentul s-o înregistreze 
in caietul de seminar — studentul avir.d 
astfel o calificare a gradului de pregătire. 
Nu. Și de aceea notele sub 7 nu sint în
registrate. Dar studenții care au obținut 
asemenea note sint îndrumați să repete 
lucrarea. In acest fel sint determinați să 
se pregătească temeinic.

De asemenea, seminanile sint un mij-

loc oe ver.rcare a cunoștințelor studen- 
țJoc.

Prrrescni participă tot mai des la se- 
mmzru. urmăresc modul cum se desfă- 
siuri acestea ce greutăți i-timp.nă stu- 
deațo. ce n-iu înțeles din cursul predat. 
?excu ca seminamle să fie mai ni, mai 
arrmar.ie — s-a hiat măsura ca unele 
sesmanî $â se desfășoare sub formă de 
rererate. alcătuite de colective formate din 
z—3 student:. la care colegii acestora să 
aducă ccmpietăn. Dar nu Ia toate mate
rule se fac seminar: Pentru aceste ma- 
terti- rectorul a dat indicații cadrelor di
dactice care predau cursuri ca in io—15 
rrurute înainte de începerea prelegerii să 
facă o scurtă seminarizare din cele mai im
portante capitole și. totodată, să lămu
rească unele chestiuni care n-au fost în
țelese de studenți.

Apoi, cu sprijinul organizației U.T.M. 
și a! asociației studenților, s-a organizat 
generalizarea celor mai bune metode de 
studiu, de pregătire pentru examen. Au 
fost analizate diferite metode de studiu,

(Continuare în pag. a IV a)

Spectacol de gală
la Tg. Mureș

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru). — Comitetul re
gional U.T.M. și secția de în- 
vățămînt a Sfatului popular 
regional au organizat dumi
nică 10 mai în sala Palatului 
culturii din Tg. Mureș un spec
tacol de gală al formațiilor ar
tistice ale elevilor și studenți
lor din regiune clasate pe pri
mul loc la concursul din acest 
an. Au evoluat corul centrului 
universitar din Tg. Mureș și 
sextetul vocal feminin al stu
dentelor, echipa de dansuri a 
Școlii generale de 8 ani din 
Băi ța (raionul Reghin) și a șco
lii medii din Deda (raionul To- 
plița), corul Școlii generale de 
8 ani nr. 9 din Tg. Mureș, or
chestra Școlii profesionale me- 
talotehnica.

Pionierii din Băița au prezen
tat cu acest prilej dansul cu 
temă „La culesul viilor în 
GA.C.*. Interesant s-a dovedit 
programul ansamblului pionie
resc de la Școala generală de 8 
ani nr. 4 din Tg. Mureș inti
tulat „Răsioind jurnalul uni
tății" — ilustrînd în mod su- 
gestiv — prin cintec și dans, 
pr:ma zi de școală a celor din 
clasa I, înminarea manuale
lor școlarilor, învățătura și i 
predica elevilor, carnavalul 
pionieresc și alte evenimente 
din viața școlii.

Spectacolul de gală al forma- ț. 
fiilor artistice fruntașe ale ele-1 
vifor și studenților s-a bucurat ■ 
de un succes deosebit.

Un nou cerc
literar

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Zilele aces
tea, la clubul Combinatului de 
celuloză și hirtie din Brăila a 
luat ființă un cerc literar. 
Cercul cuprinde un număr de 
20 de membri, în majoritate 
tineri din cadrul combinatu
lui, cu dragoste și aptitudini 
pentru creația literară.

La constituirea cerctil.ui în
ființat din inițiativa comite
tului U.T.M. al C.C.H., a vor
bit tov. Nicolae Badea, secre
tar al comitetului U.T.M., care 
a arătat importanța cercului 
in îndrumarea cu competență 
a tinerilor creatori, spre în
sușirea unei bogate culturi, 
spre realizarea unor lucrări ' 
valoroase, inspirate din reali
tățile noastre.



ORDINEA ImiA
ZILEI:

UE

A

nsămînțatul porumbului, în raionul Ploiești, a 
fost terminat în timpul optim, lucrarea s-a făcut 
Ia un nivel agrotehnic corespunzător în toate 
gospodăriile colective. Mai cu seamă în acest raion 
unde există soluri de diferite structuri lucrările 
au fost executate diferențiat, pentru ca pierderile 
de apă din soi să fie înlăturate. Ținînd seama de

acest lucru, Comitetul raional U.T.M. Ploiești a ajutat organi
zațiile de bază U.T.M. din fiecare gospodărie colectivă, să mo
bilizeze la lucrările din campanie toți utemiștii și tinerii, să 
cunoască temeinic solele, structura acestora, rezervele de apă 
care se găsesc în ele, să execute diferențiat lucrările în vede
rea sporirii producției de cereale. Aproape că nu există gos
podărie colectivă din raion care în acea perioadă să nu fi ex
pus la panoul de onoare multe portrete de tineri fruntași. Pînă 
la prașila întîi vîntul favoriza evaporarea apei din sol. De 
aceea colectiviștii au cercetat fiecare solă și acolo unde s-au 
impus unele lucrări de întreținere, s-a trecut imediat la 
treabă. în această privință pot fi date multe exemple.

Cu sprijinul mecanizatorilor din brigada I de tractoare 
de la S.M.T. Buda, colectiviștii din comuna Aricești-Rahti- 
vani, după ce au terminat de însămînțat cele 1 080 de hectare 
cu porumb, au trecut imediat la grăpatul acestora. Structura 
solului gospodăriei colective favorizează pierderea apei din 
sol, dacă aceasta nu este reținută prin lucrări de întreținere 
urgente. Se poate întîmpla însă ca tractoarele să nu poată 
prididi cu această lucrare pe întreaga suprafață. Tinerii au 
prevăzut și acest lucru. Ei au cerut conducerii gospodăriei 
colective să execute lucrarea pe unele sole cu grapele cu 
tracțiune animală, de care dispune gospodăria, alături de 
tractoriști. Crusta de deasupra solului a fost astfel fărâmi
țată, terenul afinat la timp pe toate tarlalele. Contribuția 
celor peste 60 de tineri care au efectuat grăpatul unei bune 
părți din teren cu mijloacele gospodăriei, într-un timp cînd 
această lucrare se cerea făcută de urgență, va duce la crește
rea producției de porumb boabe la hectar. Exemple asemă
nătoare am întîlnit și în gospodăriile colective Drăgănești, 
Albești-Paleologul, Ciumați, Gheorghița, Brătășanca și 
altele.

Acum se desfășxrară lucrările de întreținere a culturilor la 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui.

La prașila întiâ pe cele 140 de hectare cu floarea-soarelui 
și 115 hectare cu sfeclă de zahăr, după prașila mecanică, se 
cereau mobilizate multe brațe de muncă pentru efectuarea 
acestei lucrări cu sapa pe rînd. La cererea conducerii gospo
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dăriei colective din Drăgănești, organizația U.T.M. a mobi
lizat ziLnic la lucru peste 250 de tineri. Printre aceștia erau 
și tineri din sectorul zootehnic, din brigăzile legumicole. La 
ce a dus acest lucru ne explică tovarășul inginer Dragoș 
Constantinescu, președintele colectivei :

— Lucrarea la ambele culturi a fost făcută la un nivel ca
litativ superior și cu două zile mai devreme. Contribuția ti
nerilor, a organizației U.T.M., a fost de un real folos, dacă 
ținem seama de faptul că au început o serie de ploi chiar la 
sfîrșitul zilei cînd terminaserăm lucrarea.

Au procedat bine și organizația U.T.M. din gospodăria 
colectivă Albești-Paieologul, unde erau de prășit 150 de hec
tare cu sfeclă de zahăr, cea din G.A.C. Ciumați, din Gherghi- 
ța și altele care au mobilizat, la executarea primei prașile, 
un număr mare de tineri.

Am întîlnit în drumul nostru însă și gospodării colective 
unde lucrările de întreținere a culturilor sînt întîrziate. Una 
dintre acestea este aceea din comuna Hatcarău. Pînă la această 
dată, aici, nu au fost prășite 
decit numai 35 hectare cu 
sfeclă de zahăr din cele 8!) 
hectare pe care colectiviștii le 
au ocupate cu această plantă.

Sfecla a fost inundată de buruieni care cresc nestingherite. 8 
Ritmul lent de desfășurare a primei prașile se datorește în- _ 
tre altele, și lipsei de preocupare a comitetului U.T.M. pentru 9 
mobilizarea tinerilor la lucru. Din cei peste 150 de tineri care 9 
și-au adus un aport substanțial la însămînțări, acum, la exe- - 
cutarea lucrărilor de întreținere, nu mai participă decît o | 
treime. Este nu numai vina lor, dar și a secretarului comite- S 
tului U.T.M. pe gospodărie. Marcel Guță, și a celorlalți» 
membri ai comitetului, a inginerului agronom Gheorghe Că- i 
lin, care nu au explicat îndeajuns de bine tinerilor ce foloase ■ 
poate aduce o prașilă dată la timp și cît de mult poate cîștiga » 
gospodăria și fiecare în parte, în urma efectuării la timp a B 
tuturor lucrărilor de întreținere. k

In gospodăria colectivă din Petroșani pe cele 45 de hectare . 
semănate cu sfeclă de zahăr, nici nu a început prășitul. Ploile | 
care cad acum aproape zilnic fac să crească și plantele, dar “ 
alături de ele cresc cu mult mai repede și mai dese, buruie- m 
nile. „Ferestrele** nu sînt deloc folosite pe tarlalele unde apa g 
Se zvîntă, așteptîndu-se timpul prielnic.

Analizînd rezultatele din situația operativă ce se află la « 
consiliul agricol raional, reiese că din suprafața de 1 330 I 
hectare cu sfeclă de zahăr, prașila I nu a fost efectuată decît ® 
pe 1 112 hectare, iar din cele 2 235 hectare cu floarea-soarelui, a 
doar pe 1 068 hectare s-a executat această lucrare. La con- fi 
siliul agricol raional se apreciază că porumbul se dezvoltă ■

1 mai aese, buruie- » 
tarlalele unde apa |

1 operativă ce se aiîă ia n 
:ă din suprafața de 1 330 B 
nu a fost efectuată decît ■ 
... ______________'ăl

frumos, că de-acum are crescute 3-4 frunze. Aceasta înseamnă ■ 
că trebuie început prășitul și la această cultură. Comitetul B 
raional U.T.M. trebuie să dea dovadă de mai multă iniția- ■ 
tivă, spirit de răspundere și operativitate și în această pe- g 
rioadă. Trebuie să urmărească îndeaproape cum își îndepli- | 
neșc angajamentele luate tinerii colectiviști, organizațiile 1 
U.T.M. să extindă, să generalizeze experiența bună. Un prilej » 
potrivit pentru popularizarea experienței înaintate — pentru | 
că după cum s-a văzut, aceasta există — îl constituie „Zilele B 
secretarilor" de la sate, și, firește, instructorii. Să îndrume și g 
să ajute organizațiile U.T.M. ca acestea să mobilizeze atîția] 
tineri de cîți e nevoie la executarea lucrărilor de întreținere 
în timpul optim și la un nivel agrotehnic corespunzător. g
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CORESPONDENȚII VOLUNTARI
• Colectiviștii din Făcăeni, 

regiunea București, acordă o 
deosebită atenție executării., 
în timpul optim și la un nivel 
calitativ superior, a lucrărilor 
de întreținere la toate cultu
rile prășitoare, pentru ca și în. 
acest an să poată obține pro
ducții sporite la hectar. Res- 
pectînd cu strictețe recoman
dările agrotehnicii înaintate., 
ei au executat, pînă în pre
zent, prașila I și răritul 
cultura de floarea-soarelui 
suprafață de 204 hectare 
prașila I si răritul pe 70 
hectare cultivate cu sfeclă 
zahăr. De asemenea, 
efectuat prașilele mecanice pe 
alte 200 de hectare cultivate 
cu floarea-soarelui. In prezent 
se execută prașila a II-a ma
nuală tot la floarea-soarelui. 
Pentru a asigura densita
tea

la 
pe
S*
de 
de 

s-au

optimă la hectar

Lucrări
PLOIEȘTI (de la co

respondentul nostru).
In regiunea Ploiești, 

în acest an se vor cui 
tiva cu orez 800 de 
hectare dc teren. Față 
de anul trecut, supra- 

1 acestei 
cu peste 

400 de hectare. 90 la 
sută din lucrările de 
amenajare, de finisa
re, nivelare și insta
lare de vanete pen
tru alimentarea cu 

noii suprafețe, 
Orezăriile 

trecut au fost 
reamenajate, iar în 

de față s-a 
însămînțări.

NE TRANSMIT.
suprafața de 246 hectare cul
tivate cu porumb s-a făcut ră
ritul și s-a executat prașila I 
mecanică cu sapa rotativă. 
Aceeași atenție o acordă co
lectiviștii din Făcăeni și lu
crărilor din vii, livezi și gră
dină. Astfel, ei au executat 
prașila I pe suprafața de 82 
hectare vie, iar în grădină 
continuă prașila I și a II-a la 
legumele timpurii. Paralel cu 
aceste lucrări s-au făcut unele 
intervenții pentru combaterea 
dăunătorilor care puneau în 
pericol culturile de porumb, 
sfeclă de zahăr și 
soarelui.

floarea-

FRlNCU CONSTANTIN

in
sînt gospodă-lucrări w 

riile colective din co
munele Dumbrava și 
Ciupelnița din raionul 
Ploiești, Ciorafiii de 
Sus din raionul Mizil 
și altele. La G.A.C. 
Ciupelnița, de exem
plu, care are planifi
cat să însămînțeze 70 
de hectare cu orez în 
acest an, au fost deja 
însămînțate 15 hecta
re în apă, 6 hectare 
în sol uscat și 2 hec
tare în răsadnițe. Ti
nerii colectiviști, spe
cializați în această 
cultură, acordă acum 
toată atenția îngrijirii 
plantelor, pentru ca 
atunci cînd vor atin-

• Colectiviștii din comuna 
Cîndești, raionul Buhuși, după 
terminarea însămînțărilor au 
trecut imediat la lucrările de 
întreținerea culturilor. A fost 
grăpată cu sapa rotativă în
treaga suprafață de 365 de 
hectare cultivate cu griu, apoi 
s-a trecut la executarea pri
mei prașile. Această lucrare a 
fost efectuată pe cele 80 de 
hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr și pe cele 560 hectare de 
porumb. Paralel cu aceste lu
crări, la grădina de legume au 
fost plantate 10 000 de fire de 
varză timpurie și alte legume.

TACHE VASILACHE

orezarii 1

ge înălțimea de 25 cm fl 
(la sfîrșitml lunii mai) ■ 
să treacă la transplan- ■ 
tatul orezului în cîmp. B 
Colectiviștii din Cio- ■ 
rănii de Sus au ter- ■ 
minat și ei de însă- I 
mînțat, în răsadnițe, I 
5 hectare cu orez, ■ 
pregătindu-1 pentru | 
cele 5 hectare de teren I 
deschis jn cimp. Ve
cinii lor, colectiviștii 
din Cioranii de Jos, 
care vor cultiva 276 
de hectare cu această 
plantă, au pregătit și 
ei terenul pe o supra
față de 200 de hecta
re și au început, de 
cîteva zile, însămîn-

9 Gospodăria colectivă din 
Giurgeni, raionul Fetești, se si
tuează printre primele gospo-

dării colective din raionul nos
tru care incă din primele zile 
ale primăverii și-au organizat 
munca in așa fel incit toate 
lucrările au fost efectuate in 
timpul optim și la un bun ni
vel agrotehnic.

în primăvara aceasta gos
podăria colectivă a insămințat 
cu porumb pentru boabe su
prafața de 312 hectare, cu po
rumb siloz 52 hectare, cu sfe
clă de zahăr 100 de hectare, 
cu floare a-soarelui 120 de hec_ 
tare, apoi 10 hectare cu sorg 
hibrid, 10 hectare cu iarbă 
grasă etc.

După ce s-a aplicat prima 
prașilă pe cele 100 de hectare 
cu sfeclă de zahăr și 120 de 
hectare cu floarea-soarelui, 
acum se execută prima prași
lă la cultura porumbului. Pînă 
acum, această lucrare s-a fă
cut pe o suprafață de peste 
100 de hectare.

D. LAUTENȚIU
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Mecaruzatoni care lucrează pe ogoarele G.A.C. Fărcașele, raionul Caracal, execută în aceste 
zile lucrări de întreținere a culturilor cu ajutorul sapei rotative
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Drumul de la Iași Ia Huși mă
soară cam o sută de km. Poate să 
fie mai puțin sau mai mult cu ceva. 
Știu însă că pe acest traseu am i'u- 
mărat, 
coline. Numărătoarea am început-o 
îndată ce-am 
colina cu păduri din preajma lașu
lui, și am isprăvit-o cînd coboram 
colina Hușului. Treizeci de coline 
legate una de alta prin tirul văilor, 
așa cum se leagă o salbă de măr
gele. Am refinut multe din denu
mirile lor : Valea Rea, Zăpodeni, 
Podiș, Racu, Coiu Morii, Tîrzii, 
Lacu Babei, Ghergheleu, Iaz, Valea 
Oanei, Bîrnova, Bucium, Munteni, 
Ciordești, Solești, Găvanu, Ursari, 
Schitu-Duca, Lunca Banului; Codă
ești. Nu le-am luat în ordine. Și 
denumirile, dar mai ales colinele, 
și văile care Ie despart. sau le 
unesc, au un pitoresc neasemuit. 
Pitorescul acesta, pe care în urmă 
cu 2—3 ani nu I-am întîlnit, este 
creat de mîna omului.

Colectiviștii din satele care se-n- 
șiruie pe Valea Vasluiului și a 
Crasnei au schimbat prin put fa 
brațelor și a minții lor imagini 
acestor locuri. Totul s-a făcut cu 
un scop precis : acela de a scoate 
din amorțeală, din imperiul nero- 
dirii, întinse terenuri și de a Ie 
reda producției agricole. Pe aceste 
pămînturi golașe, sărace și nepro
ductive, risipite pe coama dealuri
lor și pe văi, oamenii au creat cu 
mîinile lor, după planuri economi
ce bine chibzuite și judicios armo
nizate, o nouă geometrie a frumu
seții. Este o îneîntare să parcurgi 
cei 100 de km și să privești în- 
tr-una, deoparte și de alta a șose
lei, noile livezi și podgorii, să te 
pătrunzi de semnificația apariției 
lor. Livezi și podgorii tinere care 
au îmbrățișat treizeci de coline. 
Cine-ar putea socoti, de pildă, cîți 
pomi au plantat tinerii pe coastele 
celor 30 de coline ? Pentru că tre
buie știut, livezile acestea care au 
făcut să înverzească pentru prima 
dată, ca lumea, pantele dealurilor 
— ca semn al triumfului vieții — 
sînt opera tinerilor. Ei și-au dat 
întîlnire încă din iarnă, zi de zi, 
pe aceste originale șantiere ale 
muncii patriotice. Pe ger și pe ză
padă au fost săpate mii, zeci de mii 
de gropi. Un curios ar Ii putut nu
măra pe traseul celor 100 de km, 
în unele duminici ale acestei pri
măveri, poate chiar cîte 10 000 de 
tineri care luau cu asalt întinderile 
colinelor. Apoi, odată cu sosirea 
primăverii, ei au trecut Ia săditul 
pomilor. O prezență la fel de ac
tivă, de mobilizatoare. Cîți pomi să 
fie ? După calcule destul de exac
te, noile livezi de pe cele 30 de 
coline adună laolaltă vreo 2 000 
de hectare. Colectiviștii din Dă- 
nești au plantat 40 de hectare, cei 
din Albești 100 de hectare, cei din 
Cozmești 40 de hectare, cei din Fe
rești 20 de hectare, din Telejna. 30 
de hectare. Pe colinele Tîrziilor cei 
aproape 300 de tineri, mobilizați la 
această acțiune de către organiza
ția U.T.M., au plantat cu pomi anul 
trecut și anul acesta 103 hectare 
de teren. Socotind că pe fiecare 
hectar au fost plantați cîte 14'0 de 
pomi, totalul nu e greu de făcut.

lată cum, locuri odinioară nepro
ductive, fără viață, capătă acum, 
prin energia tineretului, o între
buințare de mare valoare șt efi
ciență economică încadrîndu-se 
într-un peisaj nou, cu dimensiunile 
unei geometrii de rară frumusețe.

C. VASILE

zilele trecute, treizeci ae

trecut de Repedea,

in put £ 
r imag.fi

Situată în imediata apropiere a Capitalei, G.A.C. Otopeni are, pe lingă cultura plantelor cerealiere și legumicultura, un pu
ternic sector zootehnic. Reporterul a surprins, in imaginea de fată, vacile gospodăriei in stabulația liberă de lingă grajduri.
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ondițiile de re
lief fac ca raio
nul 
aibă 
largi în 
privește sporirea 
efectivului de a- 

nimale. Pășunile raionului se 
întind pe o suprafață de 
9472 ha.

Pentru a asigura masa ver
de necesară furajării anima
lelor, consiliul agricol ra
ional a întreprins din timp 
măsuri concrete pentru între
ținerea lor. în toate gospodă
riile agricole colective se des
fășoară într-un ritm intens 
acțiunea de curățire și valori
ficare superioară a pășunilor. 
Din totalul de 9 000 ha pășuni 
naturale, cît era planificat 
pentru întreținere, au fost cu
rățate peste 5 000 ha prin 
munca patriotică a colectiviș
tilor și tineretului din raion. 
Pentru început s-au inițiat 
lucrări de curățire a mărăci
nilor și lăstărișurilor, defrișa
rea arboreților, scoaterea cioa
telor și a pietrelor, combate
rea eroziunilor, desecarea 
locurilor mlăștinoase etc. Apoi 
s-au executat lucrări de nive
lare, grăpare, îngrășarea tere
nului cu îngrășăminte natura
le și amendamente calcaroase.

ACȚIUNI PENTRU ÎNTREȚINEREA 
ȘI VALORIFICAREA PĂȘUNILOR

NATURALE

nsămînțarea porum
bului s-a terminat; 
lucrările agricole din 
cîmp sînt însă în 
toi. Colectiviștii 
execută lucrări în 
grădină, în vii și li

vezi; cea mai mare atenție o a- 
cordă însă lucrărilor de întreținere 
a culturilor prășitoare. De acum 
în colo, pînă toamna tîrziu, pre- 
zeut# colectiviștilor pe cîmp este 
permanentă. Există însă în fiecare 
gospodărie colectivă nevoia ca un 
număr de brațe de muncă, alături 
de\$chipele și brigăzile consțruc- 
torilpr, să-și aducă contribuția la 
realizarea construcțiilor zootehnice 
prevăzute în planurile de produc
ție. lată de ce se cere o reparti
zare cît mai judicioasă, cît mai 
chibzuită a forțelor existente în 
fiecare unitate pentru a nu stîn- 
jenț nici una din lucrări. Preocu
parea celor , mai multe gospodării 
colective din raionul Vaslui, re
giunea Iași, este ca, pe baza expe
rienței cîștigate, sa realizeze, pen
tru animalele proprietate obșteas
că, construcții ieftine, trainice și 
să le dea în folosință la timp.

Am fost încredințați de acest 
lucru îndată ce am făcut primul 
popas la Codăești, unul din obiec
tivele stabilite în itinerariul rai
dului nostru. Gospodăria de aici 
are un sector zootehnic puternic. 
Ea dispune de 1 000 de bovine din 
care 330 vaci cu lapte, 2 000 de 
ovine etc. An de an colectiviștii 
din Codăești și-au sporit numărul 
animalelor, cărora le-au asigurat 
la timp adăposturi bune, căldu
roase. Tovarășul Cotea Frederic, 
președintele gospodăriei și alți 
membri ai consiliului de con
ducere care se ocupă cu grijă de 
problema construcțiilor zootehni
ce,, ne-au împărtășit cîte ceva 
din experiența lor de anul trecut.

La brigada Pribești trebuiau ri
dicate două grajduri pentru cîte 
xoo bovine fiecare. Aceste adă
posturi s-au realizat la un preț de 
cost redus și au fost date în folo
sință mult mai devreme decît se 
stabilise inițial. Cum ? Din carie
ra din apropierea satului au carat 
și folosit la temelii 120 metri cubi 
de piatră. Pereții au fost făcuți 
din ceamur. Pentru acoperiș s-a 
găsit o metodă ingenioasă și eco
nomică. Zidul din față al grajdu
rilor este mai înalt, cel din spate 
mai jos, înclinația folosind la 
scurgerea apei. Podul a dispărut.

remarcă președintele. Tinerii au 
fost mobilizați la acțiunea de 
scoatere și transportare a pietrei 
din carieră, la procurarea mate
rialului lemnos, la executarea 
ce amurul ui. Dar unde n-au fost 
ei prezenți ? La noi în gospodărie 
nu se poate vorbi de o realizare 
fără ca să nu ne gîndim neapărat 
la aportul tinerilor.

Pentru acest an, la Codăești e 
prevăzut să fie ridicată o bucătă
rie furajeră și să fie executate o 
serie de lucrări de finisaj la cele 
14 grajduri ridicate în ultimii ani 
la brigăzile Codăești, Rediu,

cărămidari. De ce nu se confecțio
nează cărămizile pe plan local ? 
S-ar putea economisi cel puțin 
30 000 lei;

în drumul nostru ne-am oprit 
și la gosodăria colectivă din co
muna Solești. Oamenii, în cea mai 
mare parte, sînt la lucru la cîmp, 
dar o parte din ei i-am găsit la 
cariera de piatră și la locul vii
toarelor construcții zootehnic?. A- 
ceeași grijă o acordă fiecărei lu
crări, fiecărei acțiuni. Anul acesta, 
la Solești, trebuie construită o 
îngrășătorie pentru 200 porci. O 
echipă de 8 colectiviști scoate pia_

Construcțiile zootehnice

cini, o puteau ridica oricînd, „pe 
ales" și cu cheltuieli reduse. 
Lipsa de preocupare pentru con
strucțiile zootehnice, la gospodă
ria colectivă de la Muntenii 
de Sus, capătă și alte aspecte. 
Aici trebuie construite, anul aces_ 
ta, un grajd pentru 100 bovine, o 
maternitate pentru 50 scroafe, un 
saivan pentru 1500 oi etc. Pînă 
acum — nici o mișcare. Aprovi
zionarea cu material lemnos e lă
sată... pentru la vară. Pentru aco
perișuri, în loc să se studieze me. 
toda folosită anul trecut la Pri
bești, se intenționează să se cum
pere țiglă.

Dar nu numai la Muntenii de 
Sus există o slabă preocupare 
pentru începerea și desfășurarea 
ritmică a lucrărilor la construcțiile

IEFTINE, DURABILE, LA TIMP!
Pe grinzi s-a așternut un rînd. 
rar de nuiele. între acestea s-au 
pus vălătuci de pămînt cu paie. 
Tot pămînt cu paie, de grosimea 
unui lat de palmă, a fost pus apoi 
deasupra. Pe urmă, grajdurile au 
fost învelite cu carton, peste care 
s-a turnat smoală. în felul acesta, 
cele două grajduri au costat doar 
cîte 35 000 lei fiecare și s-a 
evitat folosirea unei însemnate 
cantități de material lemnos. Acest 
tip de acoperiș asigură mai multă 
căldură în timpul iernii decît a- 
dăposturile cu pod. Tinerii colec
tiviști au dat un sprijin prețios 
la ridicarea construcțiilor.

— Nu-mi amintesc odată măcar 
să se fi întîmplat să cerem spriji
nul organizației U.T.M. într-o ac
țiune și să nu-1 primim la timp,

Ghergheleu. Unele din aceste graj
duri au nevoie de uși, ferestre, 
pardoseală, acoperișuri. La acope
rișuri va fi aplicată metoda de la 
brigada Pribești. Aceasta va aduce 
gospodăriei însemnate economii. 
Tinerii Constantin Cenușă, Vasile 
Trifan, Ion Sinica, alături de 
mulți alți colectiviști, lucrează în 
prezent la fasonat grinzile și pro
curarea nuielelor. Tinerii Gh. 
Cenușă, Niculae și Vasile Ghera- 
sim, Gh. Cazacu, Petru Rotaru 
transportă piatra necesară la par
doseală. Dar tot la pardoseală 
sînt necesare peste xoo 000 de că
rămizi. După cum am aflat, con
ducerea gospodăriei a hotărît să 
le cumpere de la Fabrica de că
rămizi din Vaslui. Oare e mai 
economic așa ? în gospodărie sînt

tra din cariera Lozana. Tinerii 
conductori de atelaje o vor trans
porta la brigada zootehnică. Tot
odată s-a procurat ciment și var 
pentru repararea și curățirea con
strucțiilor vechi.

De la Solești la Muntenii de 
Sus nu e departe. Șoseaua asfal
tată trece pe la poarta ambelor 
gospodării. Mulți colectiviști din 
cele două comune se cunosc între 
ei. Și totuși, cei de la Muntenii 
de Sus nu știau că pe tarlaua Lo
zana se găsește o carieră de pia
tră. Altfel nu ar fi comandat 400 
metri cubi de piatră tocmai de la 
Gura Humorului. Comandînd-o 
de acolo, pe lîngă că nu o pot 
primi decît prin iunie, mai plătesc 
și sume importante de bani. Pe 
cînd, dacă ar fi luat-o de la ve-

zootehnice. Gospodăria colectivă 
din comuna Tăcuta a comandat 
diferite materiale. De mai bine 2 
săptămîni a fost anunțată să-și 
ridice de la Vaslui 8 tone de ci
ment, 15 m.c. de cherestea, 4 m.c. 
bile manele, 10 m.c. diferite esen
țe de lemn. Pînă la 30 aprilie nu 
ridicase însă nimic din aceste can
tități. Gospodăria are de construit 
3 grajduri și 2 saivane. Pînă la a- 
ceastă data nu era luată încă nici 
o măsură pentru începerea lucră
rilor. Aceeași situație am întîl- 
nit-o și la gospodăriile colective 
din comunele Bîrzești și Muntenii 
de Jos.

Situația în unele gospodării co
lective în ce privește construcțiile 
zootehnice, nu e mulțumitoare. 
Celor 35 de gospodării colective

O experiență pozitivă în 
organizarea activității pentru 
întreținerea și exploatarea 
rațională a pășunilor a cîști- 
gat-o gospodăria agricolă co
lectivă din Nușfalău. Aici, pe 
suprafața de 487 ha pășune, 
din cele 507 cît are gospodă
ria, s-au executat lucrările 
pregătitoare, care să asigure 
cantitatea necesară de masă 
verde. Curățatul mărăcinilor, 
împrăștiatul mușuroaielor, 
desțelenite etc. sînt lucrări 
care au fost deja executate 
încă în prima parte a lunii aj 
prilie. Circa 230 de colecti
viști au participat la această 
acțiune, prin muncă patrioti
că. Alături de ei, 84 de ute- 
miști din gospodărie și din 
alte organizații U.T.M. din 
comună și-au dat o contribu
ție valoroasă la reușita lucră-

le-au rămas neterminate, de anul 
trecut, circa 30 de construcții zoo
tehnice. în 1964 s-a planificat să 
fie construite 40 de grajduri, 21 
adăposturi pentru porcine, 7 sai
vane, 11 adăposturi pentru păsări 
și altele. La Solești, Codăești, Mîn- 
jești, Bogdana, Hîrșova se procură 
materialele necesare, se lucrează 
chiar la unele construcții. Lucru
rile puteau sa se prezinte la fel de 
bine și în alte gospodării colecti
ve. Una din cauzele întîrzierii este 
și aceea că autorizațiile, proiectele 
și schițele de amplasare a con
strucțiilor abia au sosit de la re
giune la consiliul agricol raional. 
Ele însă, la ora cînd ne aflam 
acolo, se odihneau într-un volu
minos dosar în unul din rafturile 
consiliulni agricol.

E necesar ca membrii consiliilor 
de conducere ale tuturor gospodă_ 
riilor colective din raion, inginerii 
și tehnicienii să se ocupe cu grijă 
și răspunderea cuvenită de proble
ma construcțiilor zootehnice. Nu 
trebuie pierdut timpul, nu trebuie 
amînată nici o lucrare. Pe măsu
ră ce vremea trece lucrările din 
cîmp se aglomerează, nevoia de 
brațe de muncă sporește. Forțele 
colectiviștilor să fie distribuite în 
funcție de necesități, în mod ju
dicios.

Comitetul raional U.T.M, care 
pînă acum încă nu știe exact ce 
contribuție își va aduce tineretul 
la ridicarea obiectivelor prevăzute, 
să îndrume cu grijă fiecare orga
nizație de bază U.T.M., să-i mobi
lizeze pe tineri la acțiunile de 
procurare și de transportare a ma
terialelor necesare, la efectuarea 
lucrărilor necesare pe șantierele 
construcțiilor zootehnice.

rilor. încă de pe acum s-a 
trecut la grăpatul pășunii, 0- 
perație ce se găsește în faza 
finală. Totodată, pășunea a 
fost parcelată. Cele 2 900 de 
oi ale gospodăriei au pășune 
separată, la fel bovinele și ti
neretul bovin. Pentru bovine 
s-au amenajat deja două tabe
re de vară, iar pentru tineretul 
bovin alte două. De aseme
nea, s-a organizat o tabără 
de vară pentru păsări, cu co
tețe mobile care au ieșit deja 
în cîmp. Fîntînile au fost re
parate și amenajate, înzestra
te cu jghiaburi. Se construiesc 
încă patru fîntîni.

Experiența anilor trecuți a 
arătat că pășunatul în bloc 
nu poate asigura o cantitate 
de masă verde continuă. De 
aceea, s-au căutat căi care să 
asigure atît cantitatea de 
masă verde necesară pentru 
prezent, cît și regenerarea ei 
pentru etapele viitoare ale 
pășunatului. Astfel, la oi s-a 
calculat un m.p. pășune de 
oaie în 48 de ore. După inter
valul de 48 de ore, ele sînt 
mutate în sectorul următor și 
la fel în continuare. Avanta
jele sînt duble: regenerarea 
pășunii și îngrășarea ei în a- 
celași timp.

Pe terenul repartizat pen
tru pășunatul bovinelor, după 
două zile acestea vor fi scoa
se și mutate în altă parcelă 
din același teren. Parcelarea 
terenului de pășunat astfel ca

pășunatul să se poată face 
prin rotație, îneît să se asigu
re în mod permanent canti
tatea de masă verde necesară, 
cît și existența apei și umbra
relor, înlesnesc dezvoltarea a- 
nimalelor, ușurează asimilarea 
unităților nutritive și măresc, 
în același timp, producția de 
lapte și carne.

încă cu doi ani în urmă, 
s-a început acțiunea de îngră- 
șare a pășunii. în cinci ani, 
colectiviștii din 
și-au programat să fertilizeze 
prin îngrășăminte naturale în
treaga suprafață de pășune. 
Și în această primăvară se 
transportă bălegar, care la. 
toamnă va fi împrăștiat pe •
pășune. Șapte vagoane de ni- 
trocalcar au fost împrăștiate, 
de asemenea, în ultima vreme 
pe pășune. .......

într-un stadiu avansat se 
află lucrările de întreținere a 
pășunilor și în comunele Sar-, 
mășag, Virșolț, Moiniște, Bo- 
ghiș etc. Deși tineretul a adus 
o contribuție însemnată la a- 
această acțiune, totuși, se pu
tea face mai mult. Pentru ar 
ceasta, între consiliul agricol 
raional și comitetul raional 
U.T.M. trebuie să existe mai 
multă colaborare în mobiliza
rea tinerilor din gospodăriile 
colective 
tante de 
nilor.

Nușfalâu

la acțiunile impor- 
întreținere a pășu-

CRĂCIUN BEJAN

V. CĂBULEA
C. SLAVIC

Colectiviștii din Belinț, raionul Lugoj au plantat cu legume 
timpurii însemnate suprafețe de teren. In timpul nopții roșiile 

sînt protejate de frig cu foi de polietilenă
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Plecarea in S.U.A. a delegației
guvernamentale romîne

Marți dimineața a plecat în 
Statele Unite ale Americii, de
legația guvernamentală romî- 
nă, condusă de Gheorghe Gas
ton Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care 
va duce tratative asupra unor 
probleme ce interesează ambe
le guverne. Aceste tratative se 
vor referi, în primul rînd, la 
probleme economice, precum 
și la alte aspecte care privesc 
relațiile între cele două țări.

Din delegația romînă fac 
perte Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și 
chimiei, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, Petre Bălăceanu, 
ministrul R. P. Romîne în Sta
tele Unite. Delegația este înso
țită de un grup de consilieri și 
experți.

plecare, pe aeroportulLa _
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Alexandru Bîrlădea- 
nu, Gogu Rădulescu și Con
stantin Tuzu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Rădoi, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Roman Moldovan, Ema- 
noii Florescu și Sergiu Bulga- 
coff, prim-vicepreședinți ai 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

Au fost de față William A. 
Crawford, ministrul S.U.A. la 
București, și membri ai lega
ției.

S-a jucat fotbal!
au
9
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Duminică, in cup’ajul interbucureștean

G. Moiceanu pe locul 2 în 
clasamentul general

Echipa R.P.R. pe locul III

5cîn hia 
tineretului

Cursa Păcii11

(Agerpres)

Lucrările celei de a Ha Conferințe 
Sindicale Internaționale cu privire 

la problemele femeilor muncitoare
In sala mică a Palatului 

R. P. Romîne din Capitală au 
continuat marți lucrările celei 
de-a IX-a conferințe sindicale 
internaționale cu privire la 
problemele femeilor munci
toare.

In ședința de dimineață. 
Gali Menendez, colaboratoare 
a Secretariatului F.S^L, a 
prezentat raportul asupra ce
lui de-al doilea punct al ordi- 
nei de zi Rolul și contribuția 
femeilor muncitoare din țările 
coloniale sau care au dobîndit 
de curînd independența, la 
lupta sindicatelor pentru lichi
darea totală a colonialismului, 
pentru cucerirea și lărgirea 
drepturilor lor*.

La discuțiile asupra rapoar-

telor prezentate au luat parte 
delegate din U.R.S.S., Uru- 
guai, Nigeria, Guadelupa.

In ședința de după-amiază, 
Setiati Surasto, secretar al 
F.S.M., a prezentat raportul 
asupra celui de-al IlI-lea 
punct de pe ordinea de zi: 
..Pentru atragerea mai largă 

și organizarea femeilor munci
toare în sindicate, participarea 
lor activă la viața și condu
cerea sindicatelor'.

In continuarea discuțiilor la 
rapoarte au luat c u viatul de
legate din Cipru. Maroc, Se
negal și Franța.

Lucrările conferinței conti-

Plecarea delegației P. M. R

la Congresul P. C. Francez

îndru și Datcu 
primit duminică 
goluri — primul 
il doilea 4. Sînt vi
novați ? In mare 
carte cred ca nu.

Dar sa luăm lu
crurile pe rînd.

Rapid-Pro greșul a fost poate 
cel mai spectaculos meci de cam
pionat văzut în ultima vreme la 
București. Excelenți în toate com
partimentele (și mai cu seamă la 
înaintare) gărarii și-au răzbunat 
toate necazurile din vremea cînd 
Progresul îi înfrîngea, matematic, 
cu o diferență de două goluri. Au 
fost necruțători cu orice greșeală 
a adversarului pe care l-au depășit 
din toate punctele de vedere și au 
înscris cinci goluri lucrate de o 
manieră care a făcut să răsune 
minute în șir tălăngile. Sufletul 
atacului au fost: I. Ionescu, (autor 
a patru goluri), Dumitriu II, Nă
sturescu și Dinu. Principalele lor 
arme : driblingul și viteza. Criti
cați în multe rînduri pentru abuz 
de dantelărie, I. Ionescu și Dumi
triu II, de data aceasta au jonglat 
cu mingea exact atît cît trebuie 
și cît să ne facă să înțelegem (pe 
cei care substituie „jocul în forță" 
— tehnicii) că spectaculosul în 
fotbal ține de tehnica individuală 
și de fantezia cheltuită pe teren 
de fiecare jucător în parte. A fost 
pur și simplu o îneîntare să-i ur
mărești pe rapidiști cum își țe- 
seau adversarul, silindu-l să exe
cute piruiete într-un călăi, depla
sări nedorite și de multe ori că
deri.

E prima oară după atâta amar 
de vreme, cînd o echipă fruntașă 
instalată solid in urmărirea lide-

(Agerpres)

Aspect cotidian din biblioteca Școlii medii din Tirgu-Ocna

rului, nu țintește doar rezultatul, 
(punctele) și se înscrie ca evoluție 
la nivelul formațiilor de primă 
mînă care au trecut pe la noii îm
pletind organic tehnica de care dis
pun cu elanul, voința și gîndirea, 
giuleștenii au realizat o partidă 
admirabilă — și meritele lor nu 
pot fi diminuate în nici un chip 
spunindu-se că au avut în față o 
echipă tn pragul rudimentarului. 
E destul de incomod să demon
strezi fotbal de clasă cînd întâl
nești un unsprezece ieșit la... se
ceră. Un partener de talie te a- 
jută s-o faci infinit mai mult.

Progresul n-a demonstrat mai 
nimic în afară de brutalități. 
Singurul care s-a zbătut să facă 
ceva a fost Mateianu. Dar lipsit 
de ajutorul colegilor, și mai cu 
seamă de înțelegerea lor, tot ceea 
ce a construit a fost zadarnic. 
Ceilalți, și mai ales Oaidă, și-au 
arătat prezența în teren prin faul
turi, Iar Nedelca a ținut să le 
pună vîrf la toate. La scorul de 
$—o pentru Rapid, I. Ionescu, 
primind o minge expediată din 
zona mijlocașilor, a pornit vije
lios spre poarta Iu: Mândru, ur
mărit la jumătate de pas de fun
dașul Progresului. In apropierea 
careului, cind era evident pentru 
oricine câ vom asista la urcarea 
scorului. Nedelcu, desperat că fu
sese întrecut, s-z aruncat și l-a 
înhățat pe rapidrst de tricou, si- 
lindu-l să se dea de trei ori de-a 
rostogolul pe :a^bă. Gestul e în
tru totul reprobabil și penalizarea 
lui de către forurile in drept se 
impune fără reticente.

Meciul Stexxa-Dinamo Bucu
rești s-a riâzcxt ca factură teh
nica aproape de mrebd celui din 
deschidere. Purtat in viteza, cu 
schimburi de Iccxri frumos execu
tate și ghxLte, ca multe șuturi 
pe pozrii faoela <1 ba Voinea tri
mis de la ^o m la p&cnien a 
fiext si «wr-î-fisci întreg stadio
nul). food a am și o anume pe- 
ritaadi rfrir Mi refer U mfiot- 
iele de cerii biSniuli dir. primul 
sfert de ori. In rest, totul bine — 
pcwfrv militari, trident, căci Di
namo « crisf codnta treptat pe 
iatrtg cursul partidei.

Strsxi a la fel ca Ra
pid, datorita in primul rînd ina- 
mtîrii. Tineri, ambițioși, cu pofti 
de joc. -nainiașii militari au tre
cui in forță, dar în limitele regu
lamentului. pe hngi apărătorii de 
U Dinauto si l-su soliătat per
manent pe Datcu. Ei au benefi
ciat tot timpul de un serviciu de 
dispeceri excepțional (Constantin, 
lenei) și de o apărare care a so
luționat singură toate problemele 
ivite.

Dinamo-București pierde pen
tru prima dată în acest campio
nat la un scor atît de sever. Două 
sînt explicațiile înfrîngerii: lipsa 
unui coordonator, a unui om-pis- 
ton între apărare și atac (Petru 
Emil, investit cu această sarcină 
nu-i mai face față de multă 
vreme) și căderea apărării (ex
cepție Nunweiller III) alteîndva 
punctul forte al echipei. Ivan și

Marți dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd la Paris, de
legația Partidului Muncitoresc 
Romîn, formată din tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., și Gheorghe Vasi- 
lichi, membru al C.C. al 
P.M.R., care va participa la 
lucrările celui de-1 XVII-lea

Congres al Partidului Comu
nist Francez.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășul 
Alexandru Drăghici, de mem
bri ai C.C. al P.M.R. și acti
viști de partid.

(Agerpres)

Prima Consfătuire a comisiilor

Popa sînt de departe vinovați de 
primirea ultimelor două goluri. 
Ivan a pasat în picioarele lui Pa- 
vlovici, exact cină Datcu se afla 
în marginea careului, iar Popa 
(meteahnă veche) a vrut să-l dri
bleze pe același Pavlovici și a 
pierdut (de notat că atacantul mi
litar era accidentat, pur și simplu 
se mișca într-un picior și totuși 
n-a putut fi înșelat)...

Am urmărit, cum au procedat 
toți cronicarii, în special evoluția 
jucătorilor din lotul olimpic, pre
cum și a celor susceptibili de se
lecționare. Articolul-anchetă, pu
blicat cu o săptămînă în urmă în 
ziarul nostru, din care forul de 
specialitate va fi extras ceea ce 
trebuia luat în seamă, punea, în 
final, problema prețuirii și res
pectului reciproc între componen
ța lotului. Duminică, am obser
vat cu mirare că în lupta pentru 
balon, nu rareori aceștia au uitat 
că trebuie să se protejeze unul pe 
altul. Am înregistrat faulturi gro
solane după cum urmează : Popa 
la Crăiniceanu, Kozka la P. Emil 
(și invers), apoi, Oaidă la Greavu, 
Cojocaru la Pîrcălab, Nedelcu la 
I. Ionescu, Colceriu la Năsturescu 
și Ivan la Pavlovici.

Plecăm la Sofiă cu o zestre de 
un gol (un ziar din Bulgaria spu
nea în cronica meciului de la 
București că rezultatul obținut la 
noi le dă dreptul să creadă în ca
lificarea echipei lor). Se cuvine 
deci să fim cu atenția mai ascu
țită ca oricînd ca să evităm scoa
terea noastră din cursă. E însă 
greu să pricepi „intoleranța" lui 
Ivan pentru picioarele colegilor 
de lot, sau mania lui Kozka de a 
face gol in jur cu crampoanele.

Bulgarii sînt pentru noi adver
sari incomozi. Binecunoscuta lor 
duritate, demonstrată și cu prile
jul ultimei confruntări, impune 
să luam măsuri chibzuite — iar 
jucătorii sînt datori să ințeleagă 
că singuri antrenorii nu le pot 
face pe toate.

Mă gindesc ci, la ji mai. ad
versarii noștri vor încerca, poate, 
să decidă soarta meciului in pri
mele 15—20 de minute. Din cite 
știm a» toții- echipa noastră, toc
mai acestui prim sfert de ord ii 
face față cu greu. Intrăm in ritm, 
deseori, târziu. Emotivitatea țâțe 
feste nu ne-a jucat !) e dușmanul 
care trebuie hiat cel dinții in sea
mă. Procedând. pe cit e cu putin
ță. la eliminarea ei, atât inainte de 
med, dar mai ales pe toată durata 
celor 00 de minute, lipsim adver
sarul de o armă dacă nu esențială, 
oricum, foarte importantă. Insist 
asupra acestui lucru pentru că, u- 
neori, un meci se poate pierde 
și în ultimele două minute.

Timp de lucru — mult, puțin — 
avem. Să-l folosim ordonat și cu 
răspundere din partea tuturor : 
selecționeri, antrenori și jucători. 
Adică toți cei chemați să împli
nească dorința iubitorilor de 
fotbal din țara noastră : califica
rea în turneul olimpic.

Cea de-a 4-a 
etapă a „Cursei 
Păcii" desfășu
rată ieri între 
orașele Wroc
law și Poznan 
(174 km) a pri
lejuit o nouă a 
firmare a ci
cliștilor romîni

care și-au îmbunătățit poziții
le în clasament. Gabriel Moi
ceanu ocupă locul doi în cla
samentul individual, la 18“ de 
liderul cursei, iar echipa R. P. 
Romîne a urcat și ea un loc, 
situîndu-se acum a treia în 
clasamentul pe țari.

întrecerea s-a disputat pe 
un timp noros, cu vînt tare din 
față. Cu toate acestea concur 
renții au pedalat într-un ritm 
foarte rapid ceea ce a dus la 
realizarea unei medii orare de 
43,750 km. Pe stadionul din 
Poznan, primul a sosit ciclis 
tul polonez Zielinski urmat de 
compatriotul său Gazda și 
Gustav Schur (R.D.G.). în a- 
celași timp cu învingătorul 
(3h59’18“) a trecut linia de so
sire un pluton numeros care 
cuprindea pe G. Moiceanu, 
Stoica, Zigler și Zanoni. Du
mitrescu și Ardeleanu au so
sit cu plutonul doi la 7'52“.

naționale UNESCO

SCURT
9 Astăzi, la Ha- 

novra, în semifi
nalele „Cupei 
campionilor euro
peni" I 
echipa 
Roșie, 
formația 

„Viktoria". Jocul este așteptat ‘cu 
legitim interes. Echipa învingătoa
re din această partidă va întilni în 
finală echipa Agen, campioana 
Franței. Finala a fost programată 
pentru data de 7 iunie într-un oraș 
care urmează să fie stâbilit zilele 
acestea.

în vederea jocului de la Hano- 
vra, Grivița Rosie a deplasat cel 
mai valoros lot in frunte cu cunos
cut» internaționali : Moraru, Rusu, 
Demien. Stănescu, Oblemenco, Teo- 
dorescu, Wusek.
mescu.

Ia rugbi,
Grivița 

întîlnește 
i locală

Tîbuleac si Iri-

o . Continuin- 
du-șj turneul in 
U.R.S.S.j selection 
natele de volei 

.ale R. P. Ungare 
au jucat la Tbi
lisi, cu echipele

R.S.S. Gruzine. La masculin, gaz
dele au obținut victoria cu 3—2, în 
timp ce la feminin au. ciștigat oas
petele, cu același scor.

Marți au luat sfîrșit în Ca
pitală lucrările primei Consfă
tuiri a comisiilor naționale 
U.N.E.S.C.O. din țările balca
nice.

In ședința de închidere, pe 
baza propunerilor făcute de u- 
nele delegații, participant la 
consfătuire au adoptat o serie 
de proiecte privind organi
zarea de activități comune în 
domeniul educației, științei și 
culturii, care urmează sa fie 
înfăptuite în perioada 1965— 
1966 de către comisiile națio
nale pentru U.N.E^S.C.O,, în 
colaborare cu instituțiile na
ționale de specialitate. S-a 
hotărît, ca asemenea consfătu
iri să aibă loc pe viitor din doi 
în doi ani, într-una din țările 
balcanice.

în continuare au luat cuvîn- 
tul șefii delegațiilor partici
pante, care au adus mulțumiri 
Comisiei naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O. pen
tru inițiativa ei și pentru ospi
talitatea de care s-au bucurat

balcanice
-onte

în țara noastră! Jean Cheva
lier, reprezentantul directoru
lui general /■aJîtU.N.E.S.C.O., a 
subliniat însemnătatea consfă
tuirii de la București, relevînd 
contribuția . (importantă pe 
care țările balcanice; o a- 
due la realizarea programului 
U.N.E.S.C.O.

Luînd cuvîntul în numele 
delegației romîne. arcad.. Mi
hail Ralea, președintele. C<?mi; 
siei naționale a R. P. Țlornîne 
pentru U.N.E.S.C.O., ă arătat 
că lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat în spiritul princi
piilor de cunoaștere reciprocă 
și prietenie între popoarele 
balcanice, al afirmării în a- 
ceastă regiune a lumii a idea
lurilor bunei înțelegeri, res
pectului, 
pașnice.

reciproc, conviețuirii

seara, acad. Mihail 
oferit o masă în cin-

Marți 
Ralea a 
stea participanților la consfă
tuire.

(Agerpres)

Pe ecranele cinematografelor

în luna iunie
Iii cu. momente dramatice. Filhiul 
„Cuba $8", realizare a studiduYî- 
lor cubaneze, reunește trei epi
soade cinematografice, oglindind 
ultimele zile ale dominației, lui 
Batista, | Coproducția fțapfO.A/a- 
liană' ’Cei tYei mușchetârr '— 

' ecranizare după romanul cil aCe- 
lași nume al lui Al. Dumas, are 

tâmplari din vipțți unei fețițe și . i_U rolul. Iții D Artagnan pe Geraid 
„în întâmpinarea visului" — film ~ “
științifico-fantastic în culori. Ci
nematografia cehă va\ fi prezentă 
cu producțiile „Feriga de aur", 
după un basm de Țan 'Drda ' șt 
„Am ajuns și rege" — \g comedie 
trucare sînt împletite situații haz-

ln luna iunie spectatorii din 
Capitală vor putea urmări pe e- 
cranele cinematografelor, o serie 
de noi filme de peste hotare.

Din realizările cinematografiei 
sovietice sînt anunțate „Golful 
Elena', inspirat ain viața mari
narilor, „Nuvelele din casa ro
șie" — care aduce pe ecran în-.
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Artiști amatori în turneu

la

de 
al

Și 
al
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G. C. VAILLANT:

Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația Parlamen
tului austriac, condusă 
Rosa Jochmann. membru 
Consiliului Național, care la 
invitația Marii Adunări Națio
nale a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de acad. Șt. S. 
Nicolau. vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Pompi 
liu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de- 
putați ai Marii Adunări Națio
nale, funcționari superiori din

Ministerul Afacerilor Externe 
și ai Marii Adunări Naționale.

Au fost de față dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
în R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

*
Ieri dimineață a părăsit Ca

pitala indreptîndu-se spre 
Londra o delegație a U.A.S.R.. 
care urmează să facă o vizită 
în Marea Britanie la invitația 
Uniunii Naționale a Studenți
lor din Anglia, Țara Galilor și 
Irlanda de Nord și a Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Scoția. Delegația este condu
să de tov. Stefan Bîrlea, se-

Teritoriile „Lumii noi' au 
incendiat de cîteva sute de ani 
imaginația unor largi catego
rii de oameni ai „Lumii 
vechi“. Atracția aurului a pro
vocat acolo invazia conchista
dorilor spanioli. Apoi lumea 
ciudată a noului teritoriu a 
pătruns treptat în literatură 
devenind un miraj al adoles
cenței prin cărțile de aventuri. 
Literatura închinată Mexicu
lui vorbea despre fabuloasele 
bogății ale fostului imperiu 
aztec, temple misterioase, sa
crificii omenești și permanen
tele pericole care-1 pîndeau 
acolo pe aventurier. Idei des
tul de inexacte au fost puse 
astfel în circulație despre Me
xic denaturînd realitățile. De 
vină nu erau numai cei nein- 
teresați în respectarea unor a- 
devăruri, ci ruptura brutală 
produsă în istoria unui popor 
de lăcomia invaziei spaniole. 
Indigenii și-au continuat via
ța după obiceiuri vechi, dar 
cronicile lor pictografice au 
fost întrerupte și date uitării, 
iar templele s-au ruinat trep
tat. A trebuit o asiduă muncă 
arheologică, dusă atît de ar
heologii mexicani cît și de cei 
de alte naționalități, pen
tru dezgroparea și reconsti
tuirea uneia din marile

culturi ale omenirii. Din frag
mente de ceramică, orașe pă
răsite sau dezgropate, mormin
te deschise ori cronici picto
grafice s-au refăcut, cu destule 
neclarități încă, istoria și mo
dul de viață al celor care au 
creat civilizația aztecă. Cartea 
arheologului american George 
Clap Vaillant reprezintă o 
sinteză a tuturor descoperiri
lor făcute pînă în 1941, anul 
de apariție al cărții. El a 
participat din 1919 pînă în 
1945 (anul morții sale) la cele 
mai importante săpături ar
heologice pe teritoriul vechii 
civilizații aztece și cartea scri
să de el reprezintă suma celor 
mai certe știri istorice despre 
azteci. Cu o prudență, justifi
cată în cazul unei reconstituiri 
istorice, G. Vaillant se bazează 
mai ales pe datele concrete ale 
arheologiei, nedispensîndu-se 
nici de cronicile pictografice 
autohtone cu care confruntă 
sau pe care le folosește ade
seori. Parcurgerea cărții evi
dențiază că ceea ce se numește 
„civilizația aztecă" nu se da- 
torește unui singur popor ci 
unei contribuții în timp a di
verse triburi, civilizația aztecă 
înflorind în mod deosebit sub 
tepanci. O scurtă expunere 
istorică asupra triburilor

cretar al C.C. al U.T.M., pre
ședinte al U.A.S.R. La plecare, 
delegația a fost condusă de 
tov. Octavian Nistor, secretar 
al C.C. al U.T.M., de membri 
ai Biroului C.C. al U.T.M. ‘ 
ai Comitetului Executiv 
U.A.S.R.

★

Marți dimineața a plecat 
Paris, Dragomir Balaj, specia
list din Consiliul Superior al 
Agriculturii, pentru a partici
pa la cea de-a 14-a sesiune a 
Consiliului organizației euro
pene și mediteraniene pentru 
protecția plantelor.

(Agerpres)

,.preaztece“, atît cît permit ar
heologia și documentele, și a 
contribuției lor culturale, pre
cede descrierea vieții cotidie
ne a indigenilor pînă în mo
mentul apariției spaniole. 
Vaillant desfășoară un tablou 
complet al vieții mexicane 
înainte de venirea spaniolilor. 
El descrie apoi în capitole se
parate omul și economia, meș-

IAȘI (de la corespondentul nostru).
Membrii formației de muzică ușoară a Casei de cul

tură a tineretului din Iași au plecat cu autocarul la 
Tg. Neamț. Aici, tinerii artiști amatori din Iași au fost 
întâmpinați cu bucurie. La Tg. Neamț și în comuna 
Vînători peste 1000 de spectatori au aplaudat pe ar
tiștii amatori ieșeni în spectacolul „Dragoste pe porta
tiv". După spectacol, tinerii artiști amatori din lași 
au purtat discuții cu tinerii spectatori din cele două 
localități asupra unor probleme de interes comun: ac
tivitățile cultural.educative, organizarea petrecerii 
timpului liber etc.

Barray. Dintre producțiile atneri- 
, cane, va rula în această lună fil

mul „Lumea comică a lui Harold 
Lloyd" — antologie închinată 

ț marelui comic al ecranului.
Pentru copii se anunță filmul 

LCăpîtanul", producție a studiou
rilor bulgare, ce înfățișează un 
ețjji^d din viața copiilor Bulga
riei astăzi, Tot în luna viitoa
re, cinematografele din Capitală 
vor prezenta documentarul francez 
„CefuÂ și mocirla", „M-am în
drăgostit de Copenhaga" —■- film 
muzical 'în culori, realizat de stu
diourile daneze, precum și O pro
ducție \a studiourilor iugoslave — 
„Omul tfir.K fotografie".

(Agerpres)

TRUSTUL REGIONAL D® 
CONSTRUCȚII 
HUNEDOARA 

sediul în Deva str. Dr. 
Petru Groza nr. 24, an

gajează imediat î

teșugurile, artele frumoase, 
religia, orașele aztece, precum 
și cauzele care au favorizat pe 
spanioli în cucerirea Mexicu
lui. De o sigură ținută științi
fică și însoțită cu reproduceri 
edificatoare la tot pasul, car
tea folosește atît specialistului 
cît și amatorului.

M. UNGHEANU

MONGO BEȚI

„Misiunea îndeplinită
Imens și tăcut în înfeudata 

sa istorie de colonie, continen
tul african ajungea de obicei 
în librăriile Europei ca un 
fundal pitoresc pentru scenete 
lirico-dramatice „trăite" de 
cele mai multe ori în jungle 
cu răgete de lei înregistrate pe 
bandă de magnetofon și șefi 
de trib deveniți barmani la 
„Moulin Rouge".

Totul era ca 
infantilist: . ,
(atmosfera), puțin verde (de
corul), mult negru (personajul 
colectiv) și albul care era în
totdeauna personajul idee — 
lumina.

Ce a însemnat acest alb 
pentru Africa neagră ne dez
văluie tot mai complet istoria 
care a mutat Kenya și Gha
na, Algeria și Nyassalandul 
din anonimatul colonialist în 
aula popoarelor independente, 
în amfiteatrul de la a cănii

intr-un desen 
puțină sălbăticie

tribună se înfierează sălbăti
cia cea adevărată a Africii: 
sălbăticia exploatării sîngeroa- 
se a unui continent.

Efervescența generală care 
a cuprins continentul scăldat 
de apele Atlanticului și Ocea
nului Indian s-a răsfrînt cu- 
rind și firesc și în fenomenul 
literar.

Din generația afirmată în 
această efervescență face par
te și tânărul scriitor Mongo 
Beți, autorul volumului „Mi
siunea îndeplinită", recent pu
blicat de Editura tineretului.

Alături de mai vîrstnicii 
Mario de Andrade, Agostino 
Netto, Leopold Senghor. H. 
Bloom, P. Abrahams, Castro 
Soronienho și de colegul său 
de generație Sembene Usman, 
Mongo Beți militează prin 
opera sa pentru o creație care 
să exprime sentimentele și 
aspirațiile africanilor, să

slujească maselor cărora 
sînt adresate paginile pe care 
le semnează.

Mongo Beți s-a născut 
tr-un sat din Camerun 
1932. A debutat la 24 de 
cu un roman („Sărmanul Crist 
din Bomba") după care a pu
blicat „Misiunea îndeplinită", 
„Regele vrăjit" și alte cîteva 
volume de povestiri.

Cartea tradusă la noi de 
Livia Storescu schițează o 
frescă foarte Colorată a men
talităților satului din Camerun 
dinaintea eliberării, urmărind 
intr-un context alert povestea 
simplă și plină de firesc a tâ
nărului african Jean-Marie 
din neamul bantu, angajat 
în nobila misiune de dascăl 
al poporului neștiutor, după 
căutări proprii și întrebări 
multiple, plină toată de acea 
gravitate a vîrstei marilor 
hotărâri, care conferă paginilor 
prospețime și căldură.

Planurile sînt diverse și 
prin aceasta se explică adân
cimea imaginii în care decu
pajul narării a suprapus sec
vențe sociale ample (starea de 
inferioritate a femeii, tradiții
le gentilice, forța jandarme. 
riei, mizeria { 
planuri antitetice ___ ,
Edima, veselul Palmiped etc.).

Portretele sînt t
nii groase, cu contururi sigu
re și cu pete de lumină și um
bră, iar evoluția lor e antre
nantă și convingătoare.

I
I
I
I 
I
I
I 
I

forța jandarme- ■ 
generală) și prim- I 
btitetice (gingașa ■ 

'almiped etc.). ■ 
schițate în H- | 

“ I
----------

Pe cît de plăcută pe atît de I 
tilă, lectura „Misiunii înde- ■

I
I

utilă, lectura „______ ... ___
plinite" prilejuiește tinerilor 
cititori deopotrivă satisfacții 
literare și documentare.

TEOFIL BALAJ

Scafandrii Nichei Feodor și Ni cola Nicolae se pregătesc să 
coboare pe fundul mării.

Foto: AGERPRES

Ingineri constructori și 
C instalatori

—‘ Maiștri constructori șl 
instalatori

— Tehnicieni construc
tori, normatori și in
stalatori.

Salarizarea conform nor
mativelor în vigoare, cu în
deplinirea condițiilor de 
studii și stagiu.

— Muncitori zidari, ‘ dul
gheri, fierari-betoniști 
și zugravi pentru De
va, Petroșani și Lu- 
peni.

— Muncitori necalificați 
pentru Petroșani, Deva 
Lupeni și Cugir.

Lămuriri suplimentare se 
vor da la Serviciul Cadre 
pentru personalul tehnico- 
ingineresc și la Serv, orga
nizarea munții în scris sau 
telefonic la nr. 17 55 Deva 
pentru muncitori.
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ȚII cinemascop : rulează la Repu
blica orele 10; 12; 15; 17; 19; 21 
pînă la 15 mai, Flamura orele 10; 
12; 14,30: 16,30; 18,30; 20,30.
AVENTURILE UNUI TÎNĂR — ci
nemascop : rulează la Patria orele 
9; 12; 15; 19; 21, Festival orele 9; 
12; 15; 18; 21, Grivița orele 9; 12; 
15; 18; 21. ANACONDA rulează la 
Capitol orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21. Excelsior orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Melodia
orele 10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21, 
Adesgo orele 15; 17; 19; 21. DRA
GOSTE LUNGĂ DE-O SEARĂ ru
lează la Lumina orele 10-14 în con
tinuare 16; 18,15; 20,30; Giulești 
orele 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15. 
Luceafărul orele 16; 18,15; 20,30. 
UN SURIS IN PLINĂ VARĂ rulea
ză la Doina orele 11,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30. Program pentru 
copiii ora 10; Vitan orele 16; 18,15; 
20,30. NU PLECA rulează la Vic
toria orele 10) 12; 14; 16; 18,15; 
20,30. UN OM CARE NU EXISTĂ 
rulează Ia București orele 10; 12; 
15; 17; 19; 21, Carpați orele 10; 12; 
14; 16; ora 19 SEARA PRIETENI
LOR FILMULUI ; Modern orele 
10; 12; 16; 18,30; 20,30. TOTUL
DESPRE EVA rulează la Cul
tural orele 14,30; 17,30; 20,30, Arta

orele 15j 17,45; 20,30, Cotroceni 
orele 15» 18» 20,45. KALOIAN ru
lează la Feroviar orele 9,45; 12; 
14,15» 16,30; 18,45. RUDE DE SIN
GE rulează lă Central orele 10,30; 
12,30» 14,30; 16,30; 18,30; 20,30,
Volga orele: 16; 18,15; 20,30 (ma
tineu orele 9,30; 11,30; 13,30;
FRAȚII CORSICANI). CELE TREI 
LUMI ALE LUI GULLIVER 
rulează la Flacăra orele 14; i6,15;

orele 
18,45; 21. DOM

NIȘOARA... BARBĂ ALBASTRĂ 
rulează la Union orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30. ZILE DE FIOR ȘI RÎS 
rulează la Tomis orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30; Aurora
orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; Lira orele 15; 17; 19; 21. 
FRAȚII CORSICANI cinemascop 
rulează la Ferentari orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; Dru
mul Serii orele 10,45; 15,15; 17,30;

Floreasca orale 10,30; 
16; 18,15» 20,30. LIMUZINA NEA
GRĂ — cinemascop rulează la 
Suzești orele 16; 18,15; ? 20,30. 
DEZRÂDĂCINAȚII rulează la Crîn- 
gași orele 16; 18,15; 20,30. PRI
VEȘTE ÎNAPOI CU M1NIE rulează 
la Bucegi orele 10; 12» 16; 18,15; 
20,30. TOTUL RĂM1NE OAMENI
LOR rulează la Unirea orele 16; 18; 
20. PĂPUȘILE RID rulează la Pro
gresul orele 15» 17; 19; 21, DOUĂ
SPREZECE SCAUNE rulează la 
Moșilor orele 15; 17; 19; 21, Cos
mos orele 16; 18; 20; Popular orele 
15; 17; 19; 21. GERMANIE, STE
LUȚELE TALE rulează la Colentina 
orele 16; 18,15; 20,30; Pacea orele 
16; 18; 20. NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE rulează la Miorița 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
CUM. STĂM, TINERE ? rulează Ia 
Munca orele 15; 17; 19» 21; înfră
țirea între popoare, orele 14; 16; 
18; 20. Timpuri Noi. O LECȚIE 
PENTRU FEMEI — O POVESTE 
FOARTE SIMPLĂ —1U.N.E.S.C.O. — 
LUMEA MINUNATĂ A LUI KA
REL ZEMAN — FOTOGRAFIA 
CU BUCLUC — PENTRU / QĂ 
SÎNT TÎNĂRĂ — SPORT Nfc'? 
2 1964 — ÎNTOARCEREA PIRAȚÎ- 
LOR — rulează de la orele 10—21 
în continuare.



Intîlnire cu sesiunea
Prof. univ. VASILE NICOLAU

(Urmare din pag. I)

catedre soldate de asemenea cu 
xnăsorj de ajutorare a unui an de 
studiu, a unei grupe, și individual 
a unor studenți care întîmpină 
greutăți în însușirea disciplinei 
respective. Alături de această gri
jă a cadrelor didactice, faptul că 
organizațiile de tineret au făcut 
la rîndul lor analize ale rezultate
lor sesiunii precum și a situației 
învățăturii în grupe, ani, facul
tăți, a impus atenției, pe un front 
larg, colectivele și studenții care 
aveau nevoie de ajutor, care tre
buiau stimulați în pregătirea lor. 
De o atenție specială s-au bucurat 
anii mici, ai căror studenți n-au 
încă experiența muncii universi
tare. Am dat aceste amănunte 
pentru a sublinia că măsurile a- 
doptate în perioada dintre cele 
două sesiuni au fost diferențiate, 
de la facultate la facultate, de la 
catedră la catedră, pe ani de stu
dii și grupe. S-a urmărit nu nu
mai un colectiv sau altul, ci și un 
număr mare de studenți indivi
dual pentru a se putea asigura o 
pregătire generală ritmică și la 
un nivel corespunzător. Ansamblul 
de măsuri luat atît de corpul di
dactic cît _și de organizațiile de 
tineret a dus la creșterea răspun
derii colective dar și a răspunderii 
personale a studenților față de 
pregătirea profesională. Numeroși 
studenți și multe colective — a- 
nul IV geodezie, anul III căi fe
rate, grupa a IX-a anul III B ci
vile și altele — s-au remarcat în 
această perioadă datorită frec

venței regulate la cursuri, partici
pării active la seminarii, răspun
derii cu care se pregătesc.

Alături de aceste măsuri — 
strict didactice — aș sublinia și 
eficacitatea unor acțiuni menite să 
dezvolte pasiunea pentru profesi
unea aleasă care s-a oglindit, evi
dent pozitiv, în pregătirea studen
ților. Au avut loc concursuri pro
fesionale la care s-au prezentat 
numeroși studenți ; s-au organi
zat întîlniri ale studenților cu 
oameni de știință, specialiști din 
producție; activitatea cercurilor 
științifice a contribuit Ia lărgirea 
orizontului de cunoștințe profesio
nale ale studenților.

Acum, cînd sesiunea este atît 
de aproape, s-a trecut la întocmi
rea planului de examene. Crite
riul care ne-a condus în alcătu
irea lui a fost în primul rînd in
teresul studenților: examenele sînt 
eșalonate astfel încît să existe un 
decalaj de cîteva zile între ele, 
timp care va putea fi folosit pen
tru revederea conspectelor. Pro
gramul examenelor a fost făcut 
cunoscut tuturor studenților. S-au 
prevăzut lecții de sinteză, consul
tații. Bibliotecile funcționează 
după un orar special, sînt dotate 
cu material didactic în cantități 
suficiente.

Așteptăm ca aceste măsuri 
să-și dea roadele în sesiune, spre 
satisfacția noastră, a cadrelor di
dactice dar și a studenților care 
sînt conștienți că fiecare examen 
reprezintă o treaptă urcată pe 
drumul însușirii profesiunii în
drăgite.

NOI INCIDENTE
ÎN CIPRU

NICOSIA 12 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Fran
ce Presse, în cursul zilei de luni 
au continuat în Cipru ciocniri în
tre ciprioții greci și turci. Intr-un 
comunicat dat publicității luni 
seara de guvernul cipriot se rela
tează că in urma unui schimb 
de focuri la Famagusta, doi 
ofițeri greci, un polițist cipriot 
grec și un cipriot turc au fost 
uciși, iar un ofițer grec grav ră
nit. în comunicat se afirmă că cei 
trei ofițeri și polițistul au pătruns 
cu ajutorul unui camion in car
tierul turc, unde o patrulă turcă 
i-a somat să se oprească și apoi a 
deschis focul uăgind in același 
timp un cipriot turc.

Ca urmare a incidentului, pe 
ruta dintre Nicosia și Famagusta 
au fost postate, la miercale de 
5 km, controale severe pentru a 
împiedica pătrunderea ciprioțiicr 
turci la Famagusta. Auiorități'ie 
O.N.U. în Cipru au luat, de ase
menea, măsuri pentru a se evita 
noi incidente.

în aceeași zi, relevi agenția 
Frace Presse, 12 dprioți greci au 
pătruns în cooperativa militară 
britanică din Famagusta, luînd

ca ostated 6 dprioți turci, func
ționari ai acestei cooperative. Un 
alt cipriot turc a fost răpit de pe 
stradă.

ir
NEW YORK. — La Organi

zația Națiunilor Unite s-a dat 
publicității un comunicat, prin 
care se anunță oficial că Gallo 
Plaza Lasso, fost reprezentant 
al Ecuadorului la O.N.U., a 
acceptat funcția de reprezen
tant. special al secretarului ge
neral al O2«.U. în Cipru. Mi
siunea lui Gallo Piaza va fi in 
principiu de scurtă durată. El 
va rămine in Cipru pînă la 27 
iunie. în comunicat se relevă 
faptul că funcțiile sale nu vor 
interfera pe cele ale mediato
rului în Cipru. Sakari Tuo
mioja, a cărui sarcină este de 
a găsi o soluție pontică pe 
termen lung asupra problemă 
cipriote. Gallo Piaza va fi di
rect răspunzător in fața secre
tarului general. U Thant. si în 
funcția sa va fi ajutat de ge
neralul GyanL comandantul 
forțelor O.N.U. pentru menți
nerea Păcii în Cipru.

Douglas-Home 
despre comerțul

cu Cuba
LONDRA 12 (Agerpres).

Primul ministru englez, Dou- 
glas-Home. a făcut în Camera 
Comunelor o declarație în le
gătură cu poziția Angliei față 
de comerțul cu Cuba. Răspun- 
zînd unor interpelări ale opo
ziției laburiste premierul en
glez a declarat că Marea Bri- 
tanie nu intenționează să-și 
schimbe atitudinea în relațiile 
ei comerciale cu Cuba.

Douglas-Home a arătat că 
Marea Britanie va adopta față 
de guvernul Cubei aceeași ati
tudine pe care a adoptat-o în 
relațiile comerciale cu alte țări 
cu excepția exporturilor pri
vind așa-numitele mărfuri 
strategice.

Conf. univ. IOAN DAMIAN
(Urmare din pag. I)

•-au comparat cu rezultatele obți
nute de studenții care le aplică, iar 
cele pe care le-am considerat efi
ciente au fost popularizate — 
prin stația de amplificare, la gaze
tele de perete, în adunările gene
rale U.T.M. Un sprijin deosebit în 
organizarea studiului a fost acor
dat studenților restanțierj în urma 
sesiunii de examene din iarnă. 
Pentru ei sesiunea care se apro
pie este mai grea, avînd de trecut 
— în plus față de colegii lor — și 
examenele restanțe. De aceea, cu 
ei s-au organizat consultații su
plimentare la unele materii, chiar 
recapitulări ale capitolelor celor 
mai importante, asistenții i-au vi
zitat la cămin sau acasă, s-au in
teresat în ce stadiu se află cu 
pregătirea, ce dificultăți întîm
pină.

S-au intensificat și formele co
lective de învățătură — concepute

tot ca o metodă de sprijinire a 
studiului individual. Nu este vor
ba de organizarea unor grupe de 
învățătură, ci de discuții colective 
după efectuarea studiului indivi
dual, de clarificare a chestiunilor 
neînțelese. Aceste discuții sînt a- 
devărate „repetiții generale*' îna
inte de examene.

In toate facultățile institutului 
s-a instaurat acum o atmosferă 
de studiu, de muncă intensă. Bi
blioteca este deschisă acum pînă 
la orele 23, sălile de lectură din 
cămine sînt mereu pline. Studenți
lor li se acordă tot sprijinul: 
cursurile, care se găsesc în număr 
mare la bibliotecă, sînt îm
prumutate și acasă, la materiile 
unde nu au apărut încă cursuri 
tipărite profesorii au depus la bi
bliotecă — într-un număr sufi
cient de exemplare — prelegeri 
dactilografiate.

Toate aceste măsuri contribuie 
la statornicirea unei ambianțe de 
muncă ritmică, perseverentă.

Pornind de la cerințele 
progresului tehnic

(Urmare din pag. I) 

ștrilor și tehnicienilor noștri. 
Este în acest sens o indicație 
a comitetului de partid și a 
conducerii uzinei ca toți ingi
nerii și tehnicienii să studieze 
literatura de specialitate (a- 
ceasta intrînd în obligațiile 
lor de serviciu) 4 ore pe sap- 
tămînă la cabinetul tehnic, pe 
asemenea, s-au prezentat cu 
un timp în urmă în fața l.br 
filme documentare precedate 
de conferințe. Din păcate a- 
ceastă acțiune, care a stîrnit 
un mare interes în rîndul ca
drelor noastre tehnice n-a a- 
vut continuitate. Consiliul 
local șil. sindicatelor ne-ar pu
tea ajuta mai mult în această 
privință trimițîndu-ne măcar 
lista filmelor existente, sau 
indieîndu-ne de unde le putem 
lua. Noi am propus, de ase
menea, la oficiul de documen
tare al M.I.C.M. să se studieze 
posibilitatea turnării în uzină 
a două filme tehnice (sudarea 
în mediu de bioxid de carbon 
și despre electronituire), filme 
care ar fi, credem, de mare 
folos și altor întreprinderi, 
dar pînă acum n-am primit 
nici un răspuns.

O altă problemă legată de 
îmbogățirea cunoștințelor in
ginerilor și tehnicienilor este 
organizarea unor cursuri de 
specializare. Cîndva a fost or
ganizat în acest sens un ciclu 
interesant de conferințe care 
a ținut șase luni și a avut re
zultate bune. Ar fi bine însă 
ca el să reînceapă cît de cu- 
rînd. Același lucru se poate 
spune și despre sesiunile teh- 
nice-științifice pe care va tre

bui să le organizăm cu mai 
multă regularitate decît pînă 
acum. Toate acestea sînt cerute 
de realitatea din uzină, de ex
periența noastră care arată că 
desfășurarea unei propagande 
tehnice susținute are rezultate 
dintre cele mai bune.

Faptul că în ultima perioa
dă uzina noastră a asimilat 13 
produse noi este evident, un 
rezultat și al unor asemenea 
acțiuni. Luînd parte la ma
nifestările organizate pe linia 
propagandei tehnice sudorul 
Nicolae Barbu a extins me
toda electronituirii, Ilie Va
lentin s-a remarcat în aplica
rea forjării fără bavură, Tu
dor Pirone a mecanizat ope
rațiile de executare a pătulu- 
lui de porumb. Și exemplele 
ar putea, desigur, continua.

Pentru realizarea sarcinilor 
de plan, pentru a îmbunătăți 
în permanență calitatea pro
duselor noastre avem în ve
dere pentru viitor ca, atît or
ganizațiile U.T.M. cît și orga
nele cabinetului tehnic să 
impulsioneze și mai mult citi
rea literaturii de specialitate, 
îndeosebi să popularizeze mai 
intens și prin forme cît inai 
eficace această literatură. Se 
va afișa astfel cu o mai mare 
regularitate, în fiecare sector, 
o listă cu cărți noi intrate în 
dotarea bibliotecii tehnice, iar 
lunar se va prezenta cel puțin 
o recenzie. Vom acorda, de 
asemenea, o mai mare a- 
tenție organizării concursu
rilor pe meserii, formă ce s-a 
dovedit foarte atractivă pen
tru tinerii uzinei noastre și 
nu numai pentru ei.

Declarația lui
ROMA 12 (Agerpres). — 

„Hotarirea de a recurge la. 
lupta armată ne-a fost im~ 
pusă de către politica reacțio
nară și antidemocratică a au
torităților congoleze, care nu 
țin seama de năzuințele po
porului nostru" — se arată în 
declarația făcută săptămâna
lului italian „Mondo Nuovo' 
de către conducătorul mișcării 
de partizani din Congo, Pierre 
Mulele, fost ministru al învă- 
țămîntului în guvernul lui Lu
mumba.

„Timp de peste doi ani, a a- 
rătat el, am încercat să folo
sim toate mijloacele pașnice 
pe care ni le punea la dispo
ziție constituția republicii. 
Parlamentul țării a cerut în 
unanimitate eliberarea necon
diționată a continuatorului 
cauzei lui Lumumba, Antoine 
Gizenga. Acesta însă continuă 
să se afle ca și pînă acum în 
închisoarea de pe insula Bola- 
bemba, iar viața sa este în pe
ricol.

Putem da multe exemple 
similare despre încălcarea le
gilor țării noastre, printre 
care se numără și dizolvarea 
parlamentului de către șeful 
statului, a spus Mulele. In a- 
ceste condiții nu am avut altă

Pierre Mulele
cale decît cea a luptei ar
mate".

ir
NEW YORK 12 (Agerpres). 

— Operațiunile de pedepsire 
întreprinse de guvernul con- 
golez împotriva mișcării de 
partizani din provincia Kwilu 
suferă un eșec. In rîndul tru
pelor congoleze crește nemul
țumirea iar ofițerii, sub dife
rite pretexte, caută să se es
chiveze de la aceste misiuni.

Potrivit corespondentului de 
la Leopoldville al ziarului 
„New York Times*4 această ne
mulțumire și dezordine a cu
prins și conducerea trupelor 
congoleze din provincia Kwilu. 
Săptămina trecută comandan
tul operațiunilor împotriva 
partizanilor din această pro
vincie, maiorul Josef Ceacz 
și-a părăsit postul sub pre
textul „oboselii**. Ofițerul în
sărcinat să-l înlocuiască a re
fuzat să facă acest lucru, refe- 
rindu-se la ..lipsa mijloacelor 
de transport44. Atunci guvernul 
congolez a ordona:
tului unităților dto-
locate la LeopoidviDe, colone
lul Musango. sâ preia condu
cerea operațiunilor din pro
vincia Kwilu. Dar și acesta, 
subliniază corespondentul, a 
refuzat această misiune.

----- •----- --------- .

După hotarirea 

Adunării Naționale 

Tunisiene
TUNIS 12 (Agerpres), — 

Președintele Tunisiei, Burghi- 
ba, a rostit marți o cuvîntare 
n_.:<::uzată în care s-a refe
rit Ia hotarirea adoptată de 
Adunarea Națională Tunisiană 
privitoare la preluarea pămîn. 
teflor agricole aflate în pro
prietatea unor cetățeni străini, 
in majoritate francezi. Preșe
dintele a subliniat că această 
măsură este menită să înlătu
re ce pe teritoriul tunisian 
. urmele unei epoci care tre
ble să rămînă pentru tot
deauna în trecut**. Referin- 
zu-se la ecoul negativ pe care 
hotărirea Parlamentului tuni
sia- avut în Franța, pce- 
ffdintrk a subliniat că Tuni
sia independentă este în drept 
să adopte măsurile pe care le 
crede necesare pentru binele 
târ_ El a cerut guvernului 
francez să dea dovadă de în
țelegere față de măsurile lua
te de Tunisia.

★

S-a anunțat că Franța a 
hetârit să suspende ajutorul 
fizanmar acordat Tunisiei ca 
urmare a hotâririi de expro
priere a proprietarilor funciari 
francezi din această țară. 
Amm^nd aceasta. Ambasada 
Fran țet din Tun* a yefuxai să 
dea amă-unte. Se r-e că 
Fran;a a accrdat un împrumut 
pe terzjeu lung de 31 mZioane

La LEV ADIA (GRECIA) s-a încheiat recent festivalul de 
folclor al ansamblurilor studențești din țările balcanice și re
giunea Mediteranei răsăritene. în fotografie: aspect dintr-un 
program susținut de formația folclorică a studenților din țara 

noastră care a luat parte Ia acest festival.

Vizita lui N.S. Hrușciov în R.A.U
CAIRO 12 (Agerpres). — 

La 12 mai, N. S. Hrușciov și 
persoanele care-1 însoțesc au 
vizitat Fabrica de antibiotice 
și preparate farmaceutice din 
apropiere de Cairo.

Seara, la Teatrul de Operă 
din Cairo a avut loc un spec
tacol dat în cinstea șefului gu
vernului sovietic.

★
CAIRO 12 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, luînd cuvîntul în fața 
deputaților Adunării Naționa
le a R.A.U., N. S. Hrușciov a 
relevat succesele obținute de 
R.A.U. după revoluția din iu
lie 1952.

„Cucerind libertatea politi
că, a spus în continuare vorbi
torul, tinerele țări indepen
dente caută să pună capăt cît 
se poate de rapid trecutului, 
să-și dezvolte industria, agri
cultura, comerțul. La rîndul 
lor, Uniunea Sovietică și cele
lalte țări ale comunității so
cialiste sînt interesate în mod 
direct în întărirea forțelor 
antiimperialiste și în slăbirea 
pozițiilor imperialismului. Ele 
consideră ca o datorie inter- 
naționahstă să acorde ajutor 
■■dtilMem tizilor ce »-«u <- 
liberat de stib robia colo-

Uniunea Sovietică apreciază 
chemarea președintelui Nasser 
pentru lichidarea bazelor mi
litare străine de pe continen
tul african. Uniunea Sovietică 
are o atitudine de înțelegere 
și simpatie față de cererile 
popoarelor de a se lichida ba
zele militare străine din O- 
rientul Apropiat — din Aden, 
Libia, Cipru.

„Socotim că cea mai bună 
soluție ar fi retragerea totală 
a tuturor trupelor străine de 
pe teritorii străine. Totodată, 
ca un prim pas urgent, ar fi 
necesar să se reducă simțitor 
efectivul trupelor străine de 
pe teritoriile altor state**.

în încheierea cuvîntării 
sale,, șeful guvernului sovietic 
a subliniat că marea construc
ție de la Asuan va rămîne 
„un simbol al eforturilor eroi
ce în muncă ale poporului a- 
rab și ale prieteniei sovieto- 
arabe de neclintit**.

I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
i
I

Lucrări de restaurare 
a catedralei Saint Paul

-Ț- a Londra au început o serie 
/ de lucrări de restaurare a 
U celebrei catedrale londoneze 

Saint Paul.
După cum transmite agenția Reu

ter, lucrările au ca scop să înlăture 
funinginea și murdăria acumulate 
de-a lungul secolelor pe zidurile 
catedralei, construită în anul 1675 
de renumitul arhitect Cristopher 
Wren. Operațiile de restaurare vor 
dura aproximativ! 18 luni, costul lor 
cifrîndu-se Ia 70 000 de lire ster
line.

Bicentenarul 
compozitorului Jean 

Philippe Rameau

Dunean Sandys
în Aden

frontiera Fede- 
de sud cu Ye- 
au avut loc în 
săptămîni lupte

ADEN 12 (Agerpres). — Mi
nistrul coloniilor dl Marii Bri
tanii, Duncan Sandys, a efec
tuat marți o inspecție în re
giunile de la 
rației Arabiei 
menul, unde 
ultimele două
între trupele britanice și tri
burile răsculate. Ministrul a 
declarat ziariștilor care îl în
soțeau că „primul țel care tre
buie atins este restabilirea li
niștii în această parte a Ara
biei de sud. O vom face cu 
minimum de forță și vărsare 
de singe, dar cu toate mijloa
cele de care vom avea ne
voie".

In același timp, Sandys a 
început convorbirile cu oficia
litățile din Aden. Discuțiile se 
desfășoară în cel mai strict 
secret. El s-a întîlnit luni cu 
Înaltul comisar britanic, Tre- 
vakis, cu comandantul șef al 
trupelor britanice în Orientul 
Mijlociu și cu alte persoane.

I 
I
I

Bicentenarul morții com
pozitorului francez Jean 
Philippe Rameau a fost 

comemorat luni la Chateau 
Clos-Vougeot din Bourgogne, în 
cadrul unei ceremonii de sub 
președinția profesorului Jac
ques Cahilley, directorul Insti
tutului de muzicologie al Uni
versității din Paris.

în cadrul manifestațiilor 
consacrate marelui compozi
tor, o echipă a Operei din 
Lyon a prezentat la „Teatrul

Reginei" din Versailles come- 
dia-balet a lui Jean Philippe 
Rameau, „Platee", iar Teatrul 
Național al Operei Comice din 
_Paris va prezenta ta Bordeaux 
pentru prima dată „Zoroas- 
tru", tragedie lirică, de același 
autor, care n-a fost jucată din 
anul 1770 și pînă acum.

„Vizitatori" lungi 
de mină

Mai multe pavilioane de la 
Expoziția internațională de 
la New York au fost păgu
bite în urma furturilor de expona. 

te săvîrșite de către unii „vizita
tori". De la pavilioanele R. F. 
Germane și Pakistanului s-au fu
rat diferite obiecte în valoare de 
cîteva mii de dolari. La pavilionul 
sudanez a dispărut un ou mare de 
struț, unic în felul lui, precum și 
costume naționale de valoare. Și 
reprezentantul pavilionului din 
Hong-Kong a anunțat dispariția 
unei spade de o mare valoare is
torică. La pavilionul Spaniei a 
fost prins un cetățean în momen
tul cînd încerca să fure un mare 
candelabru de argint.

Reprezentanții pavilioanelor pă
gubite au cerut autorităților new-

Agenții de circulație din statul Atlanta (S.U.A.) au rămas uimiți la apariția unui au.-sr :h.. cc.i- 
dus de cimpanzeul „Chappy", a cărui figură parcă spune: lăsați circulația ve sez~z zzz:- 
tră... și, nu vor mai fi atîtea accidente. Dar dresorul lui, prudent, avea la dispoz:::» o c czzz 
comandă. Totuși, „Chappy" a parcurs distanțe mari singur, lniotografie : cimpanzeul Chzz- 

py“ la volanul mașinii cu care și-a făcut plimbarea-
Foto: U.PJ.

o colonie, 
sovietic, a 
consideră

apus 
lupta 

ace. pentru coexisten-

unității

Totodată trebuie avut în 
vedere că consfințirea cu 
sacces a cuceririlor popoare
lor. care au obținut eliberarea 
5. victoria celor care continuă 
lupta pentru libertate, rezidă 
In unirea tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste ale 
globului pămintesc.

N. S. Hrușciov a declarat că

yorkeze să întreprindă cercetări în 
vederea descoperirii infractorilor 
și să întărească supravegherea la 
Expoziția internațională.

Victime ale catastrofelor 
aeriene

450 de persoane și-au pier
dut viața în urma catastrofe
lor aeriene care s-au produs 
de la începutul anului și pînă

Orleans, provocînd moartea a 
58 de persoane.

Cel mai mare dezastru ae
rian cunoscut pînă în prezent 
s-a produs la 16 decembrie 
1960, cînd două avioane, unul 
de pasageri iar altul de trans
port, s-au ciocnit deasupra 
New York-ului. In această ca
tastrofă și-au pierdut viața 134 
de persoane.

Acest „spectacol ertisric* e »tr«s 
numeroși curioși, fi—-d neveie ce 
intervenția poliției pentru a regle
menta circulația.

Ei au declarat mai tlrriz că sînt 
„existențialiști4* și că ar aparține 
unui club artistic demna it „Forme 
noi“ și că au organizat această de
filare din motive de publicitate 
spre a atrage noi edi 
„arta» lor.

Zelul lor artistic nu s-a potolit, 
unul dintre ei fiind condamnat de 
un tribunal de urgentă pentru îm
piedicarea circulației

pentru

DE TOATE Depozit de somnifere 
toxice

în prezent în întreaga lume, 
potrivit unei statistici comu
nicată de agenția Associated 
Press. Cea mai mare catastro
fă aeriană a fost înregistrată 
în Nevada, ca urmare a pră
bușirii unui avion american 
de pasageri și care a prilejuit 
moartea a 85 de oameni. O 
alta catastrofă aeriană, citată 
de agenție, este cea din 25 fe
bruarie, cînd un avion s-a 
prăbușit în apropiere de New

„Arta" de a atrage noi 
adepți...

Ziarele grecești relatează că 
pe una din străzile centrale 
din Atena, trecătorii au pu

tut vedea zilele trecute un grup de 
tineri îmbrăcați mai puțin obiș
nuit, adică cu hainele întoarse pe 
dos, care discutau foarte zgomotos. 
Unul dintre ei picta capul ras al 
„șefului» grupului aflat în frunte, 
iar ceilalți pictau hainele întoarse 
ale celorlalți.

Poliția suedeză a anunțat că 
dintr-o farmacie din orașul 
Hudiksvalle au dispărut 

somnifere în valoare de 60000 
de coroane suedeze. Datorită unei 
otrăvi pe care o conține, acest 
somnifer poate 
tiv 10 000 de
ția a lansat o adevărată cam
panie, pentru a prinde pe autorii 
furtului. Se crede că hoții au rîn- 
dut deja o mare parte din aceste 
narcotice la bursa neagră.

ucide aproxima- 
persoane. Poh-

PARIS. — Delegația de ziariști romîni care se 
află în Franța la invitația Direcției Presei din Mi
nisterul Afacerilor Externe a vizitat la Paris noul 
sediu al Radioteleviziunii, studiourile de televiziune 

Buttes Chaumont", redacțiile unor ziare și reviste. 
Apoi, ziariștii romîni au făcut o călătorie în sudul 
Franței, unde au vizitat monumente istorice din Pau 
Si Toulouse, instalațiile societății de petrol și gaze 
de la Lacq, Uzina de asamblare de avioane din Saint 
Martin, s-au întîlnit cu oameni de cultură și zia
riști.

Membrii delegației au avut întrevederi cu Claude 
Lebel, directorul Direcției presei și informațiilor, 
și Jean Basdevant, director general pentru proble
mele culturale și tehnice din Ministerul Afacerilor 
Externe.

WASHINGTON. — Fruntașii din partea partidului 
democrat în Congresul S.U.A. au avut o întrevedere 
cu președintele Johnson în cursul căreia i-au pre
zentat un raport asupra dezbaterilor din primele 60 
de zile ale Senatului asupra legii cu privire la drep
turile civile. Răspunzînd, după întrevedere, cores
pondenților de presă, senatorul Mike Mansfield a 
declarat că a informat pe președinte că „progresele 
realizate sînt _nule".

Subliniind că „conducerea bipartizană a Congre
sului va face tot ce-i va sta în putință, pentru a se 
ajunge la un vot asupra acestei legi, într-un fel sau 
altul*4, Mansfield a declarat că „dacă va fi nevoie. 
Congresul va fi ținut în sesiune tot anul pentru a 
face să fie trecute legea asupra drepturilor civile și 
alte părți ale programului președintelui". Potrivit 
declarațiilor lui Mansfield, președintele a expus cu 
claritate faptul că legea asupra drepturilor civile 
„nu este o problemă a unui partid și nici o proble
mă regională".

NEW YORK. — Consiliul de Securitate a reluat 
luni după-amiază dezbaterile în problema Cașmiru- 
lui. Ministrul de externe al Pakistanului, Zulfikar 
Bhutto, a luat cuvîntul, pentru a răspunde la decla
rația reprezentantului Indiei de joia trecută.

SAIGON. — Robert McNamara, ministrul apărării 
al S.U.A., a sosit marți dimineața pe calea aerului 
la Saigon, în vederea desfășurării unor tratative cu 
oficialitățile guvernamentale sud-vietnameze.

I
cană Joan I 
face ocolul I 

__ 1 -Uj, ■ 
din Honolulu, I 
Oceanul Pacific I

pâ va dura 17 ore și va 1 
lungă din călătoria ei. I 

ilir» ™
at nu- I 
suferit 1 

__  Ir. ■ 
1 defavora- I 
multe rin- |

Decolare pentru o cursă 
de 17 ore

Avîatcarea americană
Mentau care 1...____
Iernii pe bordul unui mic 

«râu a decolat <* ~
pentru 2 traversa < _________
cu destinația Oakland, California. 
Această etapă 
fj cea mai 1 ____ _
De la plecarea din Statele Unite, 
:an Merriam a întîmpinat 

laeroase dificultăți și a i____
mai multe pene de motor.- In a- 
rarâ de aceasta, vremea 
bilă a obligat-o în mai i 
duri să amîne plecarea.
In drum spre Himalaia

j genția Associated Press 
anunță că o expediție

~~ norvegiană compusă din 
cinci bărbați a plecat în Pa
kistan în vederea escaladării 
vîrfului Tirich Mir din Hima
laia a cărui înălțime . este de 
7 692 metri.

Conducătorul expediției este 
Arne Naess, profesor de filo
zofie la Universitatea din Oslo 
care în 1950 a condus o altă 
expediție, încununată de suc
ces, pentru escaladarea părții 
vestice a aceluiași pisc. Cei
lalți membri ai expediției sînt 
trei ingineri și un medic. De 
la Caraci expediția va pleca la 
Peshawar, iar de acolo în lo
calitatea Chitral, de unde va 
începe ascensiunea vîrfului. 
Se apreciază că la 25 mai ex
pediția va stabili prima sa 
bază la aproximativ 3 200 
metri altitudine. Asaltul final 
al piscului va avea loc in ju
rul datei de 1 iulie.

In

WASHINGTON. — Buletinul de știri al Casei Albe 
anunță că președintele Johnson a primit pe repre
zentanții țărilor membre ale Organizației statelor 
legătură cu planul „Alianța pentruamericane 

progres".
Cu acest prilej, Johnson a rostit un discurs anun- 

țînd semnarea a 12 noi acorduri privind furnizarea 
de împrumuturi și ajutor tehnic șl financiar pentru un 
număr de 13 țări latino-americane.

Președintele Johnson a declarat că va face tot po
sibilul pentru a obține din partea Congresului fon
durile necesare pentru ca Statele Unite să-și poată 
îndeplini angajamentele asumate în cadrul aplicării 
programului „Alianței pentru progres".

MOSCOVA. — Delegația guvernamentală a Ke- 
nyei, condusă de Oginga Odinga, președintele parti
dului de guvernămînt Uniunea Națională Africană și 
ministrul afacerilor interne al Kenyei, care s-a aflat 
la Moscova într-o vizită oficială, a plecat Ia 12 mai 
spre Londra.

SOFIA. — între 6 și 11 mai a avut loc la Sofia, 
conferința' internațională a oamenilor de știință eco- 
nomiști-marxiști. La lucrările conferinței au participat 
cunoscuți oameni de știință din R. P. Bulgaria, R. S. 
Gehoslovacă, R. D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară, Uniunea Sovie
tică, precum și economiști marxiști din Anglia, Fran
ța, R.F.G., Norvegia, Grecia și alte țări.

Următoarea conferință a economiștilor marxiști va 
avea loc-la Bratislava.

MOSCOVA. —Marți, din Moscova a plecat spre 
Tokio, o delegație a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
în frunte cu Anastas Mikoian, care, Ia invitația Par
lamentului japonez, va face o vizită în Japonia.

în declarația făcută înainte de plecare, Anastas 
Mikoian a arătat că relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Japonia se dezvoltă într-o direcție favorabilă 
și și-a exprimat speranța că vizita parlamentarilor 
sovietici în Japonia va contribui la întărirea conti
nuă a relațiilor de bună vecinătate dintre cele două 
țări.

ROMA. — La Începutul acestei săptămîni, activi
tatea vulcanului Etna a început să se intensifice. Ex
ploziile devin tot mai dese. Vlriul vulcanului, de 
peste 3 000 metri înălțime, este înconjurat de o vă
paie de'ioc. Lava a început să se scurgă încet pe 
panta muntelui. Pentru moment satele de la baza sa 
nu sînt amenințate.
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