
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor

4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 11 Iulie 1964

ÎN PAG. A II-A j

La hidrocentrala Sadu V

TELEGRAME momentul 
șuruburile 
în combi- 
asemenea

Vedere parțială a Combina
tului chlmic-Făgăraș

Foto: AGHRPRES

In ziua de 10 iulie a intrat 
In funcțiune un nou grup de 
10 MW la centrala hidroelec
trică Sadu V, a cărei putere 
instalată a ajuns astfel la 
25 MW.

Mărirea puterii hidrocen
tralei creează posibilitatea ca 
potențialul apei din lacul de 
acumulare de pe riul Sadu să 
fie folosit mai bine prin pro
ducerea 
mari de 
perioada 
energetic

unei cantități mai 
energie electrică în 
de vîrf a sistemului 
național.

(Agerpres)

Domnului
LYNDON B. JOHNSON 
Președintele Statelor 

Unite ale America
Washington — Casa Albă

Cu ocazia zilei Independen
tei Statelor Unite ale Ame- 
ricii, doresc să transmit po
porului american și dv. per
sonal, Domnule Președinte, 
cele „mai bune urări de pace 
șt prosperitate.

îmi exprim speranța că 
relațiile dintre Republica 
Populară Romînă și Statele 
Unite ale Americii vor conti
nua să cunoască și în viitor o 
dezvoltare favorabilă în inte
resul ambelor noastre țări și 
al colaborării pașnice între 
popoare.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale 
GHEORGHE 

GHEORGHIU DEJ, 
Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii 
Populare Romîne

în numele poporului ameri
can, vă mulțumesc pentru 
amabilul dv. mesaj de bune 
urări cu prilejul celei de-a 
188-a aniversări a indepen
denței națiunii noastre. îm
părtășesc împreună cu dv. 
speranța că relațiile dintre 
cele două țări ale noastre, 
bazate pe colaborare pașnică, 
vor continua să se dezvolte în 
mod favorabil.
Cu sinceritate,

LYNDON B. JOHNSON

La Olimpiada internațională de

cînteia 
tineretului
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• Ia seceriș. Folosim din plin 
combinele șl tractoarele

ÎN PAG. A III-A :
• Unde mergem să Învățăm ? 

VA prezentăm Institutul agro
nomic din Timișoara

In lumea . .. „ reacțiilor dirijate
Un cuvînt s-ar potrivi pentru 

toate: vastitate. întinderea com
binatului, drumurile sale de be
ton (peste 30 de kilometri), șiru
rile de copaci, rețeaua conduc
telor de oțel, halelor și instalațiile 
argintii de cracare, de distilare, 
de răcire etc. Vizitînd Combina
tul chimic-Făgâraș, dacă ai sta 
să afli rostul fiecărei instalații 
în parte ti-ar trebui poate cîteva 
săptămîni. Și nici atunci n-ai fi 
complect edificat căci între timp 
din urmă s-ar ridica noile con
strucții. Este o întrepătrundere a 
instalațiilor în funcțiune, cu cele 
în montaj. Alături de scările 
plafoanelor de la baterii și au
toclave sînt cele ale constructo
rilor care ridică grinzi, conducte, 
sudează și așteaptă 
oportun să strîngă 
racordurilor. Am sosit 
nat în preajma unui 
moment: este vorba de cuplarea 
unor noi capacități la fabrica de 
amoniac. Dar să începem cu 
prima secție vizitată — fenolul 
— unde ni s-a vorbit despre :

de operații. Un fel de sinteză 
scrisă a muncii cotidiene. Trans
criem din diferite pagini luate 
la întîmplare: „se colectează ben
zen la 34/2", „la 94/4, fenol li
chid final". Ultima însemnare se

cuit garnitura la intermediarul de 
plumb la 34/1", „s-au strîns bu
toanele de la sticla de observație 
la 11/1". Aceste notări se traduc 
și mai ușor. Mecanicii, la fiecare 
tur în jurul instalației, elimină
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productivitate, 
preț de cost, calitate

traduce astfel: un schimb a rea
lizat într-un timp record com
plicatul proces tehnologic al fe
nolului și produsul este gata. Cei 
care urmează la instalații — ope
ratorii din schimbul următor — 
trebuie să evacueze produsul și 
să reia un nou ciclu de fabrica
ție. Sau, cîteva însemnări 
echipelor de întreținere :

Maistrul care conduce instala
ția, tovarășul Septimiu Bucur, 
era la revizia unei autoclave și 
pînă să vină am răsfoit registrul

orice posibilitate de dereglare, 
string orice șurub pe unde s-ar 
putea pierde o picătură de mate
rie primă. O grijă gospodărească 
firească. De la această idee am 
pornit discuția cu tovarășul 
Bucur care venise între timp. 
Ne-a arătat situația îndeplinirii 
angajamentelor, care este „la zi", 
ne-a vorbit despre mai mulți ti
neri chimiști. Procesul tehnologic, 
este aici bine chibzuit. Totul este 
a-1 respecta cu strictețe și a in
terveni operativ atunci cînd se 
dereglează ceva. Neacșu Constan-

tin este șef de echipă la sulfo- 
nare. Aici, în acest punct al pro
cesului tehnologic, începe lanțul 
posibilităților de a consuma mai 
puțin material, sau de a scurta 
șarja. Trebuie să fii atent. Omul 
are în grijă 8 baterii. Cînd se 
combină acidul sulfuric încălzit 
cu benzenul poate să crească 
brusc temperatura, să ducă la o 
vaporizare a materialului. Dar 
operatorul veghează manevrînd 
apa rece și caldă pentru menți
nerea regimului constant. Și cu 
cît acest regim e mai constant, se 
reduc toleranțele, pierderile. Unul 
dintre operatori, Ion Zamfir, ară- 
tîndu-ne vasele de distilare a 
luat din conducte o probă.

— E un furfurol care coagu
lează la o temperatură ridicată — 
ne spune el. Pe piața internă și 
externă are mare căutare. Ne 
mîndrim cu aceasta și căutăm 
să-1 îmbunătățim mereu. Un lu
cru către care ne îndreptăm acum 
mai serios atenția este curățenia. 
Bateriile autoclavelor, toată in- 
instalația este neutralizată și cu
rățată cu mare grijă. Materiile 
prime sînt de calitate, nu ne ră- 
mîne decît să veghem ca reacțiile 
să fie corecte și în spații cît mal 
curate.

L-am cunoscut apoi pe Victor 
Manceru. E dintr-o comună din

VICTOR CONSTANTINESCU 
Ing. ARTUR IOAN

(Continuare In pag. a Il-a)

TELEGRAMA
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole 
Ulan-Bator

Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a Revoluției Populare 
Mongole, în numele Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, al poporului romîn și al nostru per
sonal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră 
Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole șl poporului mongol un căldu
ros salut și felicitări cordiale.

Fie ca prietenia frățească și colaborarea dintre țările și po
poarele noastre să se dezvolte și să se întărească continuu în 
interesul unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Vă adresăm urări de noi succese în activitatea dumneavoastră 
pentru prosperitatea Republicii Populare Mongole.

matematică de la Mascara 'exandra Vinea, unul din cei 
net premianți la Olimpiada 
'emoțională de matematică

Foto: N. STELORIAN

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tinerețe... - (In tabăra studențească de la Costlneștl)
Foto: EMIL COJOCARU1

LA MARE
Marea carte a vacanței și-a deschis, generoasă, iilele. Pînă Ia 

15 septembrie — cu elevii — și pînă la'l octombrie — cu studenții, 
— vom parcurge pînă la siîrșit iilele acestei cărți pe care o citim 
cu incîntare în iiecare vară, pentru că în iiecare vară se îmbogă
țește cu alte și alte imagini ale irumuseții și bucuriei zilelor de 
vacanță.

Un popas de cîteva zile pe litoral ne-a oierit posibilitatea să 
parcurgem unul din cele mai frumoase capitole ale vacanței, 
Iată-1 :

sport (volei, baschet, fotbal), fără să mai 
amintim plaja — toate te tentează, te în
deamnă să le guști satisfacțiile.

Căci pentru tinerii locuitori „sezo
nieri" se alocă anual 7—8 milioane lei.

VICTORIOȘII
un 

care

cu

Avionul aterizează 
lin. Primii pasageri 
care coboară — 
grup de băieți 
n-au depășit 18 ani 
— sînt asaltați
flori, îmbrățișați, fe
licitați, fotografiați. 
Este „echipa" de 
elevi romîni partici
pant la cea de a 6-a 
ediție a Olimpiadei 
internaționale de ma
tematică care s-a în
cheiat acum două zile 
la Moscova. Au venit 
în întîmpinarea lor 
reprezentanții Socie
tății de științe mate
matice din R.P.R., pă
rinții, profesori, co
legi. S-au întors vic
torioși ! Din 8 parti
cipant, 5 au fost pre- 
miați.

Băieții se uită în 
jur emoționați, string 
stîngaci florile în mi
nă și pe fețele lor 
ghicești nedumerirea.

- Nu este prea 
mult? Merităm chiar 
o asemenea atenție ?

Primul care își re
găsește stăpînirea de 
sine este Alexandru 
Vinea, elev al Școlii 
medii nr. 32 din Ca-

pitală. S-a desprins 
de lingă părinți și își 
sărută cu căldură pro
fesorul care din clasa 
a Vil-a l-a învățat cu 
migală această știință 
minunată

— V-am simțit a- 
lături, tovarășe pro
fesor...

Ar fi vrut să-i spu
nă poate mai mult — 
și-i va spune, cu si
guranță. îl solicităm 
și noi cîteva minute. 
Alexandru Vinea și-a 
învins „tracul", dar 
ideea că dă un inter
viu îl tulbură din 
nou.

— Am fost cea mai 
tînără echipă. Dar și 
cea mai omogenă, 
atît ca punctaj reali
zat, plasîndu-ne spre 
fruntea clasamentului, 
cît și ca atitudine. Nu 
știu dacă mă exprim 
destul de clar, dar 
înțelegeți...

II înțelegeam. Vi
nea este din Bucu
rești, iar colegul său 
Octavian Bîscă, care 
a luat ca și el, pre
miul II, din Craiova. 

Tiberiu Spircu din 
Arad, Mihai Cherciu

din Ploiești și Eeo- 
dor Popescu din Tur
na Severin au primit 
premial HL Sînt ab
solvenți ai claselor a 
X-a și a Xl-a. Dar, 
indiferent de școala 
Ia care au învățat, de 
localitatea in care 
trăiesc, i-a unit do
rința de a învinge, a- 
dadndu-și astfel mo
desta lor contribuție 
la prestigiul patriei. 
Aceasta a dat omo
genitate echipei.

— Ce am de gind 
în viitor? Evident, să 
continui 
matidi, 
zentului 
rulai.»

Stîngăcia de la în
ceput a dispărut. E 
volubil și dispus să-și 
depene impresiile nu 
numai de la Olimpia
dă ci și cele din Mos
cova, pe care au vi
zitat-o. Dar colegii nu 
mai au răbdare. îl trag 
în mijlocul lor, îl să
rută și-i admiră in
signa, îi transmit fe
licitările.

studiul mate- 
știința pre- 

și a viito-

MARIETA 
VIDRAȘCU

CRONICA ACTUALITĂȚII

AMENAJĂRI

DE DRUMURI
TURISTICE

Amatorii de drumeție găsesc în acest 
zon noi trasee tnristice în aproape toate 
giunile tării.
In Moldova de nord un nou drum tu

ristic leagă Cîmpulung Moldovenesc de 
Rădăuți Drumul șerpuiește prin pădurile 
de brad de pe Sadova, traversează rfurile 
Moldova și Suceava. El face mai accesi
bilă trecerea la monumentele istorice de 
la Sucevița și Vatra Moldoviței. Noi tra
see turistice au fost amenajate și în re
giunea Oltenia.

Pentru vizitarea lacurilor glaciale și 
bogăția florei și faunei din munții Rete
zat și Paring din regiunea Hunedoara se 
amenajează un drum forestier și turistic, 
din care 8 km au fost terminați, între 
cabanele Gura Zlata și Gura Apei. Un alt 
drum turistic se amenajează de la Petro- 
șeni spre cabana Rusu. In munții Sebe
șului s-au dat în folosință peste 10 km 
de drumuri de acces spre cabanele Oașa, 
Obirșia, Lotrului și Surianu.

0 nouă promoție de muncitori

și tehnicieni constructori

Zilele acestea a- 
proape 1 300 de absol
venți ai școlilor pro
fesionale și tehnice 
de construcții au în
ceput lucrul pe ma
rile șantiere sau în 
întreprinderile pro
ducătoare de mate
riale de construcție. 
Ei s-au calificat în 
peste 15 meserii spe
cifice acestui sector 
de activitate printre

care: mecanici, mon- 
tori, instalatori, lu
crători în industria 
prefabricatelor etc. 
Tot în aceste școli au 
fost pregătiți un nu
măr important de 
specialiști necesari 
industrializării con
strucțiilor și mecani
zării lucrărilor pe 
șantiere. Pentru cu
noașterea cît mai bine

a profesiunii alese, O 
mare parte din tim
pul școlarizării a fost 
destinat aplicării cu
noștințelor teoretice 
în practică.

Peste 75 la sută din 
numărul de munci
tori și maiștri care 
lucrează pe șantie
rele de construcții ale 
țării au fost pregătiți 
în ultimii zece ani.Au terminat recoltatul orzului

în regiunea București 
s-a terminat recoltarea 
orzului de toamnă. Me
canizatorii și colecti
viștii au concentrat a- 
cum toate mijloacele 
pentru intensificarea 
strîngerii recoltei de 
grîu și a efectuării ce
lorlalte lucrări /gricole

de vară. Folosind întrea
ga capacitate a mașini
lor, ei au recoltat pînă 
în prezent griul de pe 
40 la sută din suprafața 
cultivată. în raioanele 
Giurgiu si Fetești, recol
ta de griu a fost strinsă 
în proporție de peste 50 
la sută.

ralel cn aceste li
strinsul paielor și 
arăturile de vară. Au 
fost efectuate pînă acum 
arături pe 35 000 ha. 
din care 23 000 ha au și 
lost însămințate cu plan
te de nutreț.

(Agerpres)

ăzut de sus, din avion, de la 
2 000 de metri înălțime, lito
ralul romînesc este un uriaș 
colier tivit pe margini cu ar
gint, operă a unui talentat 
bijutier, care de data aceas
ta s-a întrecut pe sine.

Pe plajele însorite ale litoralului își 
petrec vacanța o parte din cei aproape 
20 000 de elevi și studenți, cit va găzdui 
în acest an țărmul Mării Negre.

De la un capăt la celălalt, taberele 
stațiunile se înșiră una după alta 

lată-ne mai întîi la

Orășelul 
celor 2000 de „matrozi**
...situat la ctțiva kilometri de Mamaia, 

spre capul Midia. Dispuse pe 'cîteva zeci 
de hectare de teren, cele 40 de cabane și 
7 pavilioane, înotînd în valuri de ver
deață ce concurează cu ale mării, alcătu
iesc un adevărat orășel ancorat pe malul 
mării, ca o uriașă navă la țărm. „Ma
trozii" — cîte 2 000 în fiecare din cele 
cinci serii — pionierii se bucură de un 
regim reconfortant, întrecîndu-se în com
petiții sportive și învățarea de cîntece 
pionierești sau odihnindu-se pe nisipul 
încins al plajei, sub razele unui soare ce 
le colorează trupurile în arămiu.

„Orășelul" le oferă toate condițiile unei 
odihne plăcute, active. Adeseori nu mai 
știi pentru ce să optezi. Tenis, televizor, 
radio, șah, remi, bibliotecă, teatru de 
vară cu 1800 de locuri, patru terenuri de

Să facem cunoștință
Ajunsesem la Năvodari tocmai cînd tre

buia să sosească a doua serie.
Un fluviu multicolor se revarsă pe alei

le taberei.
Curiozitate... Impresii... Încep cunoștin

țele, se leagă de pe acum prieteniile. 
Două fete se îmbrățișează zgomotos. Să le 
cunoaștem: Corina Romaneț din clasa a 
X-a a Școlii medii din Huedin și Stela 
Urcan, de la Școala medie din Baia de 
Arieș. Sînt prietene vechi, dar de doi ani 
nu se mai văzuseră. Tabăra le-a întîlnit 
din nou, așa cum, cu doi ani în urmă, 
le-a împrietenit.

Facem cunoștință și cu alți elevi: Enoiu 
Cornelia, clasa a Xl-a, vine la mare pen
tru prima oară. Ochii ei verzi, adînci, 
aduc ceva din freamătul pădurilor de 
brad, din mireasma munților; de 9 ani 
locuiește la Bicaz. Tatăl ei, maistru la 
atelierele centrale I.C.H., sosise la Bi
caz din momentul cînd hidrocentrala 
„cobora" din planuri pe șantier. Cornelia 
e una din martorele înfăptuirii acestui 
obiectiv. Povestește frumos și cunoaște 
pînă la amănunt istoria hidrocentralei. 
Din primele clipe a îndrăgit și marea.

I. ANDREIȚĂ 
(Continuare în pag. a Il-a)

„Bine te-am găsit tabără I" (O nouă serie de elevi sosește la Năvodari)



LA MCLRIȘ
Folosim din plin 

combinele și tractoarele

■
m I rigada de tractoa- 
D re pe care o con- 
r duc lucrează pe 
| ogoarele gospodă
ri riei agricole colec- 
ill • tive din Boră- 

nești, raionul Ur- 
ziceni. Tn această gospodărie 
urmează să se strîngă recolta 
de grîu de pe mai bine de 600 
de hectare. Cele 6 combine 

care sînt în dotarea brigăzii 
lucrează în aceste zile din plin. 
Este o urmare firească a bu
nei organizări a muncii, a 
pregătirii temeinice pe care 
am făcut-o cu multe zile 
înainte de începerea recolta
tului.

Gospodăria și-a planificat 
ca în 7 zile să se încheie re
coltatul. Există toate condițiile 
ca strînsul griului să se facă 
în 6 zile lucrătoare. Spunem 
aceasta bazîndu-ne pe faptul 
că viteza planificată de lucru 
este de fiecare dată depășită, 
că toți membrii brigăzii lu
crează cu însuflețire.

Cea mai mare atenție o 
acordăm evitării pierderilor 
de recoltă. Pentru aceasta, la 
combine, în spatele meselor 
de tăiere, pe toată lungimea 
lor, s-au asigurat paravane 
din pînză de doc la înălțimea 
de 40—50 cm. Spicele -aruncate 
de rabotor, lovindu-se de pa
ravan, cad pe masa de tăiere, 
fiind apoi transportate la tobă 
și treierate.

Dar, desigur, numai atît nu 
ar fi deajuns. Noi sîntem con
vinși că evitarea risipei depin
de înainte de toate de felul 
cum sînt mînuite mașinile. în 
brigada noastră este vrednic 
de menționat exemplul frați
lor Alexandru și Constantin 
Florea. Pentru a evita ne
ajunsurile manifestate în anii 
trecuți, la propunerea lor, s-a 
luat măsura de a se regla vi
teza de înaintare a combinelor 
în funcție de masa vegetativă 
(boabe, paie, buruieni, pleavă 
etc) și de terenurile pe care se 
lucrează. Chibzuind din timp, 
am stabilit precis cu ce viteză 
să se meargă pe o tarla și cu 
ce viteză pe alta.

Totodată, ne îngrijim ca 
mașinile și în special combi
nele să fie folosite la întreaga 
capacitate de lucru. Rezolva
rea acestei chestiuni o dă cel 
mai bine organizarea temeini
că a activității zilnice la locul 
de recoltare și a schemei de 
deplasare a agregatului pe 
teren. La noi, în brigadă, a- 
ceasta se face în mod obișnuit 
— de la stînga spre dreapta 
— cu executarea obligatorie a 
buclelor pe stînga, la colțul 
parcelei. Pentru a se realiza 
un randament sporit al com
binelor, mecanizatorii lucrează 
cu toată lățimea hederului,

chiar dacă trebuie să reducă 
viteza de înaintare. Experien
ța mai multor ani ne-a dove
dit că este mai bine să se pro
cedeze astfel decît să se mic
șoreze lățimea de lucru, pen
tru a se merge cu viteza nor
mală, deoarece luarea unei 
brazde înguste sporește numă
rul întoarcerilor, mărind ast
fel timpul de funcționare în 
gol a combinei.

Trebuie spus apoi că la noi, 
în brigadă, îngrijirea zilnică a 
combinelor este literă de lege, 
în fiecare dimineață, timp de 
o oră, mecanizatorii verifică 
mașinile pînă la cel din urmă 
șurub. Iar dacă pînă acum nu 
am avut nici o defecțiune la 
combine, aceasta își are ex
plicația tocmai în felul în care 
sînt întreținute la noi mași
nile.

Odată cu recoltatul, se des
fășoară și alte lucrări. Noap
tea, toate cele 11 tractoare 
ară. Pe 200 de hectare de te
ren, care menține mai bine 
umezeala, s-a însămînțat po
rumb furajer. Schimbul pe 
tractor este asigurat de elevii 
Școlii de tractoriști din Urzi- 
ceni, veniți în practică, briga
da fiind în aceste zile și o 
școală de ridicare a calificării. 
Stan Baltac, bunăoară, care a 
terminat de trei luni școala, 
ajutat de întregul colectiv, a 
reușit să devină în scurt timp 
un bun mecanizator.

Organizînd și pe mai depar
te la fel de bine munca, dez- 
voltînd întrecerea mecaniza
torilor, sperăm că toate lucră
rile din această perioadă să 
fie făcute la timp și de bună 
calitate. Vrem să ne menți
nem și de acum înainte titlul 
de brigadă evidențiată în în
trecerea socialistă.

DUMITRU ȘERBĂNESCU 
șeful brigăzii a 6-a de la 

S.M.T. Eliza-Stoieneșli, 
raionul Urziceni

Încă citeva zile de lucru și noile peisaje realizate de Pranițchi Viorel. Balia Francisc și Flo
rian Iosif, elevi în clasa a Vil-a la Școala medie de mu2ică și artă plastică din Oradea se vor 

adăuga la albumul orașului lor
Foto : IOAN OSMULIKEVICI

Din poșta de ieri
SE SCHIMBA FAȚA SATULUI

Comuna Mărgi
neni este o așezare 
de oameni harnici 
din apropierea ora
șului Bacău. Astăzi, 
colectiviștii din a- 
ceastă comună, ca 
și cei din satele 
Munteni, Rădești, 
Trecătoarea Barați 
se mindresc, pe bu
nă dreptate cu noile

clădiri social-cultu- 
rale ridicate în anii 
regimului democrat 
popular: cămine
culturale, 2 școli 
noi cu 16 clase, ma
gazin universal, o 
sală de citit în ca
drul bibliotecii etc.

în ultimii ani, co
lectiviștii din Măr
gineni și-au ridicat

86 de case noi, iar 
în cadrul gospodă
riei au mai con
struit pentru ani
male 6 noi grajduri. 
Mulți dintre copiii 
țăranilor de aici au 
urmat în anii socia
lismului școli supe
rioare

ION AR HIRE 
Coresp. voluntar

Fier vechi
Tinerii din orașul Reșița au 

colectat, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, peste 
8 500 tone fier vechi.

Cele mai mari cantități au 
fost colectate de tineri de la

oțelăriilor
oțelărie și laminoare a C-SJL. 
secția de mecanică mijlocie și 

ușoară de la U.CMJL ș-a.

VALERIU MIHAILESCT 
corespondent voluntar

la isanos

„V E R S U R 1“

Printre tinerii evidenfiați în 
întrecerea socialistă de la 
Uzinele de strunguri Arad, 
se află și frezorul Ion Cior
ba. Buna pregătire profesio
nală îl ajută sâ dea piese de 

cea mai bună calitate

In excursie

Pentru vacanța din această 
vară, conducerea școlii medii 
din Panciu a alcătuit un bogat 
plan de activitate pentru elevi.

De curînd 80 de elevi, sub 
conducerea profesorului de 
geografie Iosif Mihai au făcut 
o frumoasă și instructivă ex
cursie cu itinerariul Adj ud, 
Onești. Slănic.

Cu acest prilej au vizitat o- 
biective industriale și renumi
ta stațiune Slănic. Mulți din
tre ei și-au completat colec
țiile cu vederi.

Asemenea excursii se vor 
mai organiza la București și 
Constanța.

N. POPOVICI 
corespondent voluntar

întâlnire

cu cineaștii

în sala clubului Uzinei me
canice din Cirrxpulung Mușcel, 
300 de tineri metalurgiști s-au 
întîlnit cu creatorii filmului 
„Titanic-vals“ după comedia 
lui Tudor Mușatescu, a cărui 
acțiune ee referă la vechiul 
oraș Câmpulung Mușcel. Regi
zorul Paul Călinescu și opera
torul șef Ștefan Horvath au 
răspuns la numeroasele între
bări ale celor prezenți. Tine
rii s-au interesat îndeaproape 
despre regia filmului „Titanic 
vals“, și despre aspectele mul
tiple ale artei cinematogra
fice.

ION MITU 
corespondent

Reapariția versurilor Magdei 
Isanos înseamnă mai mult decît 
obișnuitele reeditări. Magda Isanos 
a avut neșansa să scrie într-o e- 
pocă agitată de convulsiile celui 
de-al doilea război mondial, și în 
haosul general glasul poetei n-a 
putut căpăta răsunetul meritat. 
Din cele trei volume de poezii 
plănuite de autoare unul singur 
i-a apărut în timpul vieții (Poezii 
Iași 1943), celelalte două („Gnta- 

rea munților" 1945 
și „Țara luminii** 
1946) fiind postu
me. Actualul volum 
al Editurii pentru 
literatură este un 
omagiu adus poetei, 
atît prin caracterul 
cuprinzător (conține 
cele trei volume ci
tate precum și poe
zii din periodice și 
inedite) dt și prin 
ținuta grafică a vo
lumului.

Față de lirica fe
minină intimistă, li
rica Magdei Isanos 
aducea atunci un 
suflu nou, o altă vi
ziune asupra vieții. 
Poeta e solicitată de 
cele din jur mai a- 
les sub aspectul lor 
etern și dinamic. Ea 
urmărește trecerea 
timpului, anotimpu
rile, moartea și în
vierea vegetației, 
munții și riurile. 
Bucuria de a trăi 
poezia ei precum și 
acordurile dureroase 
izvorâte din conștiin
ța că va muri prea 
devreme. Primul vo
lum, „Poezii**, e de
finitoriu. Multipli
cată, în fiecare poe
zie aproape, se va 
afla această nouă 
atitudine a poetei în 
fața vieții : „Mă 
scald în zi ca un co
pil în rîu / N-am 
ieri, niă mîine, și 
voioasă-n uliți / pri
vesc cum trece soa
rele cu suliți, / și mă 

gîndesc la vară și la grîu / / Voi 
scrie despre — acea necruțătoare / 
bucurie de-a fi tînăr sub soare" 
(Mă scald în zi). Sînt poezii de 
destăinuiri, de confesie a credin

țelor și viziunilor poetei și capti
vează prin sinceritate și optimism. 
„Dreaptă luci tinerețea mea, ca o 
sabie, / și fiece vis păzit de din- 
sa-nflori; buzele mele spuneau u- 
neori: „voi muri...** / însă pe 
toate mările-aveam o corabie" 
(Lampa). Vitalismul și cufundarea 
în natură, oferite ca soluții coti
diene, alcătuiau un mod aparte de 
a trăi viața și era un confuz pro
gram etic, care se va clarifica mai 
tîrziu într-o poezie cu accente so
ciale umanitariste. Ideea intransi
genței („tinerețea mea luci ca o 
sabie**), a dăruirii totale pentru 
un scop propus, se va cristaliza 
într-o mică artă poetică reprezen
tativă Magdei Isanos : „Trebuie 
să preamăresc ceva și să mor / 
.../ Trebuie să scriu, cu puține cu
vinte / De țarini și oamenii lor". 
Un astfel de om este „Ion“ : „Aș 
cinta liniștea din ograda mea. / 
Seara — cînd crește în cireș o 
stea — mă mai uit odată la cu- 
rechi și bostani, / că sînt plugar 
de-atit amar de ani.". Versurile 
cuprind un adevărat cult ?61ar. 
Soarele este forța germinatoare, 
dominantă, un părinte al plante
lor. Ascensiunea vegetalelor spre 
cer este unul din simbolurile cele 
mai apropiate poetei căci îl vom 
întîlni adesea, el prefigurând o 
ascensiune omenească către lumi
nă în plin contact cu elementele 
naturii.

Se mai află în paginile acestei 
prime plachete de poezii, în afară 
de conștiința unei vieți dinamice, 
în lumină, și conștiința unei morți 
iminente. Dar moartea nu e în
tâmpinată cu spaimă ci, firesc, ca 
o trecere dintr-un regn în altul, 
într-un obișnuit circuit natural. 
Dureroasă aici, ca și în folclor, e 
numai venirea ei pretimpurie, 
care nu lasă individului timpul 
împlinirii, timpul unei dezvoltări 
finite : „Uneori, în diminețile cla
re, / mă uit drept în soare rîzîndl 
și nu pot crede c-am să mor în 
curînd; / viața mea sună înalt, 
fără întristare. / / Cred în ea, cred 
în numele ei / și-n colorile-ano- 
timpului meu, / zveltă ca meste
cenii, mereu, ( să freamăt aș vrea 
în soarele-acesta dintâi" (în dimi
nețile clare.) Magda Isanos a în
vins atavica frică de moarte, și 
versul sună înalt, optimist, intran
sigent, fără lamentări.

Cu „Cîntarea munților" (1945) 
orizontul poetei se lărgește. In el 
apar pe lîngă peisajul natural al 
pomilor și apelor în continuă ro

tație peisajul social al unei ome
niri tîrîte în război. „Am fost de
parte de oameni și eu. / Intr-o 
insulă secetoasă / lîncezeam / 
... / Dar nu puteam pricepe ni
mic. / Sufletul meu era mic / și 
orb. Atunci au venit / suferințele 
omenești și-au vorbit / înaintea 
mea." (Am fost departe de oa
meni). Și atunci descoperă poeta 
că oamenii nu sînt ca pomii cei 
tineri și o cuprinde mirarea și apoi 
tristețea : „Ei cresc lîngă mestece
nii albi, / împreună cu gorunii, cu 
brazii, / și totuși se gîrbovesc așa 
repede. / Nu pot înțelege de ce / 
țin privirile-n pămînt, / la fel cu 
vitele / / Oameni, înălțați-vă I" 
Și poeta! devine vizionară, profe
tică cerînd pacea lumii. „Aștept 
anul unu. / Anul păcii între po
poare. / Ale istoriei mari abatoa
re / vor fi dărîmate. / Inima mea 
de pe acum murmură : „frate, / 
iartă-mă pentru urile strămoșești 
/ și-n numele suferințelor ome
nești, / dă-mi mîna". Un umani
tarism larg își face loc în versu
rile de-acum. Diferențele se șterg 
și nu mai există decît oameni care 
suferă : „Intre cele două cercuri 
polare / e patria mea. / Ecuatorul 
nu e decît un drum / care, o stră

bate fără s-o despartă". In 
„Țara luminii" 1947, (dar căruia în 
actuala culegere i s-a redat titlul 
fixat de Magda Isanos „Imnuri 
pentru pămînt") vom întîlni re
luate mai intens, sau mai puțin 
intens, motive din volume ante
rioare ca în „Cineva trebuia să iu
bească** : „Cineva trebuia să iu
bească '/ armonia lumii, ascunsa 
lege-a cadențelor ; / cineva trebuia 
să fie singur / să asculte înde
lung. / / Acuma, din nou creată, 
lumea scînteie, arborii, iată, / suie 
în cer, mișcă crengile, / fără să 
scuture stelele." ori „Nuntă** : 
„Acum pămîntu-ntreg putea / 
mărturisi pentru noi; / ca unele 
văratece, luminoase ploi, / plînsul 
și rîsul între noi plutea. / / Eu 
eram principiul neschimbat, / țari
na, întunericul roditor, / luna, 
spre care mareele tuturor / ocea
nelor adinei au urcat**. Ele sună 
ca niște concluzii, ca înregistrarea 
unor momente finale ale unui 
ciclu de viață, așa cum au și fost 
de fapt.

Poezia Magdei Isanos conține, 
convertită în gesturi și atitudini, o 
poetică de un înalt umanism.

MIHAI UNGHEANU

Expoziție

a cercului plastic
Cu cîțiva ani în urmă un 

grup de tineri muncitori, ingi
neri și funcționari au pus ba
zele cercului de pictură de pe 
lingă clubul Fabricii de rul
menți din Bîrlad. Aproape în 
fiecare an, privind tablourile 
realizate de ei, iubitorii de 
pictură au putut constata cu 
satisfacție evoluția realizată de 
cei care în urmă cu cîțiva ani 
erau la începutul alfabetului 
acestei arte. Și iată acum s-a 
deschis o nouă expoziție.

Printre exponate se numără 
tabloul „Primăvara” cu flori 
multe și copii veseli, realizat 
de I. Medeleanu sau „Cazan
giii** a lui L. Gheorghiu și N. 
Rotaru”, „Zece ani de la fa
bricarea primului rulment” de 
V. Dulcescu. Fiecare dintre ele 
oglindește munca însuflețită a 
oamenilor muncii din patria 
noastră, viața fericită pe care 
o trăiesc.

ANDREI TOCAN 
funcționar Lacul și cabana Bîlea din munții Făgărașului

URM
în lumea 
reacțiilor 
dirijate 

apropiere. L-a atras combina
tul chimic cu instalațiile sale 
argintii și a venit, după cum 
spune el, să-și încerce noro
cul: „Poate s-o prinde ceva 
de mine**. A început munca ca 
om necalificat la manipularea 
materiei prime. Maistrul l-a 
remarcat inventiv și harnic și 
l-a propus la un curs de ca
lificare. A urcat treptele in
stalației la propriu și la figu
rat și acum e operator chimist 
la dizolvator.

O adunare U.T.M.

tocmai se desfășura la sec
ția 10 aminoplast și presare. 
S-a analizat situația tinerilor 
aflați în întrecerea socialistă. 
Ce angajamente s-au luat 
cum și le îndeplinesc, ce mai 
au de făcut.

Ion Stoica din secția prese 
a povestit despre ajutorul pe 
care-1 acordă celor nou ve
niți.

„Noi n-am fost la fel ? 
Mi-aduc aminte că mă uitam 
lung la presa mare și aproape 
că nu-mi venea să cred că 
așa. într-o clipă, dintr-o pasti
lă albă iese o cutie cu toarte 
și flori. M-a ajutat maistrul, 
m-au ajutat cei care azi îmi 
sînt tovarăși de muncă și am 
ajuns să stăpînesc bine mași-

Ă R I DIN PAG. I
na. Cînd au venit de la școala 
profesională Ludu Iosif și Gâ- 
bos Iosif m-am dus la mașini
le lor și le-am arătat tot ce 
știu. Apoi i-am urmărit zile 
in șir pînă au căpătat deprin
derea să așeze corect mate
rialul și matrița, să regleze 
presiunea".

S-a discutat apoi problema 
matrițelor. Nu de mult matri- 
țerii au scris tinerilor de la 
uzinele .-Electromagnetica* din 
București și independența* — 
Sibiu, rugindu-i să le împăr
tășească din experiența lor. 
Au primit răspunsuri detalia
te precum și invitația de a-i 
vizita. Cîțiva matrițeri au ple
cat la București la „Electro
magnetica**. Vizita a fost pli
nă de învățăminte. Au apă
rut în secție matrițe mai 
îngrijit lucrate, cu o dura
tă mai mare de funcționare.

„Foarte bine ! — le-a spus 
matrițerilor în adunare, unul 
dintre presatori. Ne bucurăm 
de rezultatele voastre dar do
rim să ne ajutați și mai mult. 
Să reduceți termenele de exe
cuție !“.

Un apel, de data aceasta cu 
privire la calitate, a fost făcut 
și către sectorul aminoplast.

„Avem angajament să redu
cem rebuturile sub limita ad
misă, și de la aminoplast ne 
sosesc șarje cu diferite impu
rități. Cînd presăm, pe obiec
tele finite, în special la cele 
de culori deschise, apar pete**.

Din mers

Plecînd de la secția nr. 10 
am vizitat, în continuare, o 
parte din cele mai noi insta

lații Ne-am oprit la Fabrica 
de amoniac.

Din orificiile unor cuptoare 
deschise răzbea licărul violet 
al aparatelor de sudat. Fa
brica era în revizie. Tovarășul 
inginer șef al combinatului 
r.e-a condus la locul de mun
că al echipelor de reparații 
Sus, pe platforma superioară 
a cuptoarelor unde se introduc 
retortele, se lucra intens. E- 
chipa condusă de Andrei Taie! 
așeza noile legături Se lucra 
prin acoperiș cu macaraua, se 
lucra jos in bolta de cărămi
dă iar sudorii parcă erau pre
tutindeni Toate piesele de
montate erau așezate pe o sin
gură parte lăsindu-se loc pen
tru trecere, un culoar. Era un 
semn al bunei organizări

..-Părăsisem de citeva minu
te cuptoarele cînd ne-a ajuns 
din urmă Alexandru Doca. 
unul dintre tinerii sudori care 
ne-a vorbit de angajamentul 
lor:

„Tinerii de la cuptorul fabri
cii de amoniac însuflețiți de 
recenta Hotărîre a partidului 
și a guvernului se angajează 
să termine lucrarea cu două 
zile înainte de termen”.

După ce s-a convins că am 
notat totul ne-a salutat și a 
dispărut grăbit. Inginerul Ma- 
lanca a completat acest anga
jament.

— Știam de hotărîrea tine
rilor. Lucrează acolo trei echi
pe : Sasu Miron, Stroe Gheor- 
ghe, Stef Augustin, Radu Pa- 
raschiv sînt cîțiva dintre a- 
cești tineri harnici. își vor

respecta angajamentul. Repa
rata pe care o execută este 
o lucrare cheie pentru întrea
ga fabrică. Cuptorul, conform 
procesului tehnologic, trebuie 
să fie gata cu patru zile înain
tea celorlalte instalații pentru 
a putea fi încălzit treptat pînă 
la temperatura de regim. Cum 
și celelalte lucrări sînt într-un 
stadiu avansat, angajamentul 
tinerilor va permite intrarea 
in funcțiune mai devreme a 
întregii fabrici. Aceasta în
seamnă (și-a scos rigla de 
calcul) o producție peste plan 
în valoare de circa 500 000 lei.

★

Rezultatele cresc de la o zi 
la alta. Planul producției glo
bale pe 6 luni a fost îndeplinit 
încă din ziua de 22 iunie. La 
prețul de cost, numai în 5 luni 
au fost realizate economii su
plimentare de peste 8 125 000, 
ceea ce reprezenta depășirea 
angajamentului inițial pînă la 
23 August.

Pe baza rezultatelor din ce 
în ce mai bune, obținute de 
colectivul de aici și datorită 
sporirii capacității de produc
ție, planul a fost suplimentat 
în luna iunie la producția 
globală cu încă 8 500 000 lei, 
iar sarcina de reducere a pre
țului de cost a fost sporită cu 
încă 5 milioane. Și nu încape 
nici o îndoială că și aceste 
noi sarcini vor fi îndeplinite 
cu succes de harnicul colectiv 
al Combinatului chimic Făgă
raș.

Vacanță 
la mare

Auzise atîtea lucruri despre ea, o încân
taseră atît de mult povestirile celorlalți, 
incit acum trăiește emoția întîlnirii cu o 
prietenă cunoscuta. Emoții asemănătoare, 
impresii minunate au la întilnirea cu 
marea și Hogea Ionel și Asăvoaie Ale
xandru, elevi în anul II la Școala profe
sională din Buhuși și Ghincea Doina și 
Dinu Ion, de la Școala medie din Giur
giu — ca de altfel toți cei 2 000 de noi 
prieteni ai mării.

★

Abia sosiți, elevii se interesează de 
programul zilei, de acțiunile ce-i așteap
tă. Spicuim citeva din plan (multe se vor 
inspira, bineînțeles, din propunerile lor): 
activități de club, concursuri pentru cel 
mai bun solist vocal și instrumentist, re
citator, dansator și povestitor, competiții 
sportive în cadrul „Spartachiadei tabe
rei”. Pentru fiecare serie e prevăzut un 
concurs închinat realizărilor de după 23 
August, o întîlnire cu tovarășul profesor 
Vasile Canarache, directorul Muzeului re
gional Dobrogea, care le va vorbi despre 
istoricul regiunii. Va urma, apoi, un sim
pozion, sub forma unei „călătorii pe har
tă” cu tema „Dobrogea înainte și după 23 
August". Noul oraș Năvodari, Uzina de 
superfosfați și acid sulfuric de aici, Fa
brica de ciment de la Medgidia și Termo
centrala Ovidiu II, Fabrica de celuloză 
de la Palas și bogatele gospodării de stat 
și colective — sînt tot atîtea puncte noi 
pe harta regiunii. Pentru întregirea cu
noașterii acestor realizări, toate aceste 
obiective sînt trecute și pe itinerariile 
excursiilor ce se vor organiza.

De la Năvodari am pornit spre Ma
maia.

Pe plajă, undeva, lîngă un boschet de 
verdeață, am făcut cunoștință cu un grup 
de elevi de la școlile medii din Oltenița 
și Urziceni. Veniseră într-o excursie de 
1 zile să viziteze litoralul. Erau numai 
o parte din cei aproximativ 5 000 de elevi 
din toate regiunile patriei care vor vizita 
vara aceasta litoralul. La Mamaia, po
posiseră de numai citeva ceasuri. Am stat 
de vorbă cu ei îndelung. Erau atît de 
impresionați, că abia-și găseau cuvintele.

„E fermecător — ni se adresează Pa- 
raschivescu Paul din Oltenița. Eu și cei
lalți colegi ai mei, Stan Ion, Jalea Mihai, 
Tudor Ștefania și Mîndroiu Veronica nu 
știm ce să admirăm mai înțîi. La fel și 
colegii din Urziceni, cu care ne-am și îm
prietenit. Intrebați-i pe Crusnea Gheor- 
ghe, Rotam Aurelia, Metaxa Gheor- 
ghe sau Stancu Viorica și vă vor spune 
la fel. Vom pleca acum cu vaporul la 
Mangalia, apoi la Eforie Nord și Sud.

Clipe de rămas bun
Când am ajuns la Schitu se însera. 

Tocmai avea loc ceremonia de închidere 
a taberei pentru prima serie de pionieri 
și școlari.

...Mulțumim din inimă conducerii ta
berei, tovarășilor profesori și instructori, 
tuturor celor care s-au îngrijit să ne 
ofere posibilitatea de a trăi zile pline de 
bucurie pe malul mării. Acum, după două 
săptămîni de vacanță plăcută, reconfor
tantă, gindurile noastre se îndreaptă cu 
recunoștință către partidul nostru iubit, 
care ne poartă o grijă părintească".

Cuvintele lui Catincescu Paul, pre
ședintele unității de pionieri răsunau lim
pede. Prima serie, formată din pionieri 
din regiunea Brașov, își lua rămas bun 
de la tabără, de la litoral. Petrecuseră la 
Schitu zile însorite de vacanță, clipe de 
neuitat. în memoria fiecăruia se derula 
filmul impresiilor, faptelor trăite în ta
bără. Sasu Georgeta de la Școala de 8 ani 
nr. 3 din Făgăraș va purta cu ea la mun
te farmecul mării, zborul pescărușilor. 
Va povesti celorlalți colegi despre viața 
frumoasă din tabără, îi va învăța cînte- 
cele și jocurile de aici. Szakacs Gizela și 
Boros Judith, colege de clasă la Școala de 
8 ani nr. 1 din Sf. Gheorghe vor povesti 
despre excursiile făcute la Mangalia și 
Mamaia, despre construcțiile litoralului. 
,Jar eu, eu voi povesti despre tot" — ne 
răspunde Orghidan Dan, din clasa a IV-a, 
la Școala de 8 ani nr. 6 Brașov.

...La carnavalul care a urmat, 150 de 
eroi legendri, de ursuleți și iepurași s-au 
avîntat în „dansul prieteniei". Și gîndu- 
rile multora făceau atunci un legămînt 
tainic cu viitorul: aceea de-a mai reveni 
în tabără.

Un farmec inedit
Cuvîntul are o uimitoare rezonanță 

pentru miile de studenți care și-au pe
trecut aici, ani de-a rîndul, zile neuitate 
de vacanță. De el se leagă numeroase

amintiri, prietenii cimentate pentru tot
deauna. Căci de fiecare dată Costineștiul 
are un farmec inedit, care te captivează 
de la primul contact.

Din avion ne venea greu să mai recu
noaștem tabăra. Descopeream atîtea lu
cruri care ne uimeau privirile. La citeva 
ore după aceea, într-o discuție cu tova
rășul Alexandru Mureșanu, directorul ta
berei, aflam cheia uimirii noastre. În
treaga „ambarcațiune" formată din 197 
de corturi cu o capacitate de peste 1 000 
de locuri fusese mutată în alt loc, mai 
bun, mai optim pentru odihnă. Două 
complexe sociale cu dușuri, vestiare, la- 
voare și alte încăperi utilitare, precum și 
un teatru în aer liber de 500 locuri, pe 
lîngă terasa și moderna cantină date în 
folosință anul trecut, veneau să se alăture 
noii așezări studențești.

...Am pornit-o prin stațiune. Pe plaja 
însorită se odihneau peste 900 de stu
denți. Veselia și buna dispoziție stăpîneau 
plaja.

Cintecele se înfiripau ad-hoc și melo
diile pluteau purtate de briză. Ne-am a- 
propiat de un asemenea grup. Nu ne-a 
fost greu să-i recunoaștem pe studenții 
fruntași Roșea Nicolae, Tudor Manole, 
Radu Dumitru, Truia Radu, Cățoi Ion și 
Bugoi Ion — toți în anul IV al Facultă
ții de mecanică, Institutul politehnic 
București. Care mai de care era nerăb
dător să-și spună impresiile. „La facul
tate, colegi de an, aici colegi de... cort; 
peste tot sîntem nedespărțiți" — ne spu
ne, în numele tuturor, Tudor Manole. 
„In tabără am cunoscut studenți și stu
dente, am legat prietenii. Să vă prezint 
pe Niculescu Romanița, Hudiță Florica, 
Gagiu Nicoleta, Dumitru Laurenția de la 
Facultatea de limbi slave și pe Huțupaș 
Elena, de la romînă. Sînt noile noastre 
prietene. Pe toți ne-a impresionat la fel 
de mult litoralul. Ne place marea, soa
rele, plaja. Locuim confortabil, avem la 
dispoziție club, bibliotecă și... o masă co
pioasă. Pentru tot ceea ce se face pen
tru noi, ne putem exprima doar așa : 
„Nota 10!".

★

Iată-ne în punctul terminus al călăto
riei noastre. Fără să vrem ne venise în 
memorie imaginea litoralului văzut din 
avion — un uriaș colier de argint înnobi- 
lînd țărmul Mării Negre, operă a unui 
neîntrecut bijutier care s-a depășit pe 
sine — operă a harnicului nostru popor.



Dintre sutele
de activități

îndrăgite de tineri
Tinerii din orașul 

nostru parcurg în a- 
ceste zile, și încă de 
aici înainte cîteva 
săptămîni, numeroase 
itinerarii ale regiunii, 

străduindu-se să o 
cunoască foarte bine, 
oprindu-se, de aceea, 
îndelung în fața unor 
obiective economice 
ale anilor noștri, cer- 
cetîndu-le, sau stra- 
bătînd locurile ei pi
torești, de o recunos
cută frumusețe.

Toată această acti
vitate are, ca să spun 
așa, o temeinică 
„bază teoretică" și 
documentară. Acesta 
este rolul pe care 
urmărim să-l îndepli
nească concursul pe 
oraș „Dezvoltarea so
cial-culturală și eco
nomică 
Suceava 
ani de la Eliberare".
concurs

a regiunii 
în cei 20 de

gen „Cine

• EXCURSII
Șl DRUMEȚII

• CĂLĂTORII 
PE HARTĂ

• ÎNTÎLNIRI
CU SCRIITORI

știe, cîștigă" la care 
participă 64 de orga
nizații de bază din 
oraș. Aceluiași scop 
îi răspunde și con
cursul pe tema: „Lite
ratura noastră nouă". 
De un deosebit in
teres s-au bucurat în 
rîndul tinerilor fil
mele documentare, 
care ilustrează rea
lizările obținute de 
poporul nostru, sau 
conferințele din ci
clul „R.P.R., patria 
noastră" (prima ex
punere, „Tradiții de 
luptă ale poporului 
pentru libertate" a 
fost urmată de vizio
narea impresionantu
lui film „Lupeni 29").

în cadrul unei că
lătorii pe hartă, „Fru
moasă ești patria 
mea" (organizată de 
comitetul orășenesc 
U.T.M. în colaborare 
cu biblioteca orășe
nească), numeroși ti
neri au vorbit, căpă- 
tînd în același timp 
noi și prețioase cuno
ștințe, despre impor
tantele construcții ale 
anilor XX, evocînd 
locurile de neasemui
tă frumusețe cunoscu
te de ei din 
din pagini 
Numeroase 
au fost 
te pentru 
te 500 de tineri 
orașul Suceava, năs- 
cuți în anul Eliberării. 
De curînd tinerii 
ce împlinesc în acest 
an 20 de ani au ascuL 
tat expunerea: „R.P.R, 
patria noastră socia
listă". Și membrii 
Cercului literar „Nico- 
lae Labiș" din Su
ceava se pregătesc 
pentru o întîlnire cu 
tinerii de 20 de ani. 
Cu acest prilej crea
torii de proză și ver
suri vor citi din lu
crările lor dedicate 
actului istoric de la 
23 August. împreună 
cu Casa orășenească 
de cultură s-a organi
zat o brigadă artis
tică de agitație, a ce
lor de 20 de ani.

drumeții, 
literare, 
acțiuni 

organiza- 
cei pes- 

din

GHEORGHE 
PARASCAN 

secretar al Comite
tului orășenesc 

U.T.M.-Suceava

Ziarele consemnează zilnic succesele obținute în producție, re
zultatele remarcabile în întrecerea socialistă — realizări cu care 
oamenii muncii din întreaga țară întîmpină ziua de 23 August. Ti
nerii din întreprinderi și instituții, de pe șantierele și ogoarele 
țării, contribuie cu succes la îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de producție. în același timp ei organizează și participă la mani
festări cultural-educative închinate celei de a 20-a aniversări a 
Eliberării. Cluburile, casele de cultură, găzduiesc numeroase acti
vități, întîlniri cu activiști de partid și de stat, spectacole ale ar
tiștilor amatori, simpozioane. în relatările care urmează vă prezen
tăm cîteva :

• File din cronica
anului XX

La casele de cultură ale tineretului din Capitală, în agenda manifestă
rilor cultural-educative, organizate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării, se înscriu în aceste zile teme care suscită interesul larg, atît prin 
conținutul lor cît și prin realizarea atractivă, tinerească. Iată cîteva :

La Casa de cultură a tineretului din raionul Grivița roșie — lectoratul 
„Cronica anului XX", pentru tinerii din raionul T. Vladimirescu — ciclul 
de conferințe ,,23 August, moment hotărîtor în istoria poporului romîn în 
lupta pentru libertate și progres social", la Casa de cultură a tineretului 
din raionul 16 Februarie — ciclul „Să fii un om înaintat al epocii tale". în 
cadrul acestor cicluri se va înfățișa tinerilor lupta dusă de clasa munci
toare sub conducerea partidului pentru crearea regimului democrat-popular, 
precum și marile realizări ale poporului nostru în desăvîrșirea construirii 
socialismului. Expunerile, însoțite totdeauna de exemplificări vii, atrag un 
mare număr de participanți. în urmă cu cîteva zile peste 200 tineri din raio
nul Grivița roșie, l-au ascultat cu interes pe asistentul universitar de la Fa
cultatea de geologie-geografie Gh. Ciumpileac, care le-a vorbit despre „Rea
lizări pe litoralul romînesc". Mulți văzuseră ei înșiși litoralul ; alții îl cu
noșteau din lecturi. Expunerea, ca și programul de filme documentare care 
i-a urmat, le-au împrospătat cunoștințele. In alte după amiezi, tot aici, alte 
cîteva sute de tineri au ascultat expunerea „Imagini ale culturii muzicale 
în Romînia socialistă". Ea a fost întregită de exemplificări pe bandă de 
magnetofon și de un program de filme documentare („Festival de folclor", 
„Izvoare veșnic vii", „Talente tinere").

în cadrul „Zilei proiectantului", la Casa de cultură a tineretului din ra
ionul „30 Decembrie" s-a prezentat simpozionul „Dezvoltarea industriei con
strucției navale în R.P.R." ; 120 de tineri i-au ascultat pe tovarășii Traian 
Buzescu, inginer șef la I.P.C.M. și inginerul Dan Prundeanu. O machetă a 
Șantierului Naval Galați, a ajutat urmărirea firului expunerii, iar filmele do

cumentare i-au ajutat pe tineri să cunoască prin mijloacele expresive ale 
cinematografiei, atmosfera de muncă a acestui important obiectiv dezvoltat 
în anii XX.

Prin expuneri, jurnale vorbite, întîlniri cu activiști de partid și de stat, 
oameni de cultură și știință, tinerilor Capitalei, la casele lor de cultură, li 
se înfățișează o cronică a anilor socialismului.

Tinerii artiști amatori care activează în formațiile caselor de cultură își 
aduc contribuția pregătind programe speciale în cinstea importantului eve
niment. Spicuim din agenda repertoriilor : echipa de dansuri a Casei de 
cultură a tinerilor din raionul T. Vladimirescu pregătește dansul cu temă 
„Noaptea lui 23 August" ; brigada de agitație a Casei de cultură a tineretu
lui din raionul 16 Februarie pregătește un nou program cu tema : „20 de 
ani de viață nouă", iar brigada Casei de cultură a tineretului din raionul 
N. Bălcescu, își îmbogățește programul cu tema „Tinerețea".

IOANA GIRARDI

Tema concursului

experiența înaintatăV

La clubul filaturii „Dacia" a avut loc de curînd o manifestare 
închinată celei de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei. în ca
drul acestei manifestări, tinerilor prezenți în sala clubului li 
s-a vorbit despre realizările regimului democrat-popular, suc
cesele obținute de țara noastră în industrie și agricultură, în 
domeniul relațiilor internaționale. în continuare spectatorii au 
participat la desfășurarea unui concurs „Cine știe meserie, cîș- 
tigă“. Acest concurs a avut loc anterior la nivelul schimbului 
în toate organizațiile, iar acum s-a desfășurat la nivelul secției 
„țesătorie“, urmînd ca după aceea cele trei cîștigătoare să par
ticipe la concursul ce se va organiza pe întreaga fabrică.

în fața juriului s-au prezentat cele șase concurente : Mariana 
Covrigeanu, Ileana Viorica, Dinu Elena, Apostol Marina, An- 
ghel Elena și Ivan Mariana. Concurentele reprezintă o secție 
nouă a fabricii, în întregime automatizată.

Bine pregătite, ele au dat răspunsuri exacte și amănunțite, 
astfel că în momentul in care întrebările au fost epuizate, cinci 
dintre concurente se aflau la egalitate de puncte. întrebările 
de baraj au desemnat-o pe câștigătoarea locului întîi, munci
toarea Ivan Mariana — cea mai tînără dintre concurente.

După terminarea concursului a urmat un program de muzică 
de dans.

S. UNGUREANU I

Baschetul se bucură printre întrecerile Spartachiadei republi
cane de o largă popularitate.

Lucrările
Plenarei lărgite 

a Consiliului muzicii
din Comitetul de Stat
pentru Cultură și Artă

Joi și vineri au avut loc lu
crările Plenarei lărgite a Con
siliului muzicii din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă. 
Au participat, hr afara mem
brilor consiliului, directorii 
teatrelor muzicale și filarmo
nicilor, dirijori ai orchestrelor 
simfonice din Capitală și din 
tară, secretari ai comitetelor 
regionale de cultură și artă, 
compozitori, regizori, critici și 
secretari muzicali. Plenara a 
fost condusă de tov. Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Dirijorul Mircea 
Basarab, vicepreședinte al Con
siliului muzicii, a prezentat 
referatul cu privire la reali
zarea repertoriului teatrelor 
muzicale, filarmonicilor și or
chestrelor simfonice în stagiu
nea 1963—1964 și la proiectele 
de repertoriu pentru stagiunea 
viitoare. Dirijorul Marin Con
stantin, secretar al Consiliului 
muzicii, a expus referatul pri
vind unele aspecte actuale ale 
teatrului de estradă.

Plenara a aprobat un pro
iect de măsuri și recomandări 
în vederea îmbunătățirii acti
vității artistice în teatrele și 
secțiile de estradă.

Ambasadorul R. P. Mongole 
în R. P. Romînă, Togoociin 
Ghenden, a oferit vineri după- 
amiază o recepție la Restau
rantul „Pescăruș", cu prilejul 
celei de a 43-a aniversări a 
revoluției Populare Mongole.

Au luat parte tovarășii Ale
xandru Drăghici, Leontin Să
laj an, Mihai Dalea, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

★
Cu prilejul celei de-a 43-a 

aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, Togoociin Ghen
den, ambasadorul R. P. Mon
gole în R. P. Romînă, a depus 
vineri dimineața o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și ai Ministerului 
Forțelor Armate ale R.-P. Ro
mine.

★
în aceeași dimineață, amba

sadorul R. P. Mongole în R.P. 
Romînă a depus o coroana de 
flori și la Monumentul Eroilor 
Sovietici.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mine. precum și membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 43-a 

aniversări a zilei naționale a 
Republicii Populare Mongole, 
tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Ro
mîne, a trimis o telegramă de 
felicitare tovarășului Mangalîn 
Dughersuren, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Populare Mongole.

(Agerpres)

Semnarea convenției și planului de colaborare
(Agerpres) științifică pe anii 1964 și 1965 între Academia
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Activitafea la fotbal 

continuă duminică cu 
disputarea semifinalelor 
popularei competiții 
„Cupa R. P. Romîne". La 
Constanța se întîlnesc 
echipele Dinamo Bucu
rești și Crișul Oradea, 
iar la Pitești Steaua cu 
C.S.M. Sibiu. Ambele 
partide încep la ora

p

O T B A
17,15. Repriza a doua a 
meciului de la Constan-

ța va fi transmisă la ra
dio pe programul I în-

s

L
cepînd din jurul orei 
18,15.

în Capitală, pe stadio
nul Republicii, se desfă
șoară semifinalele cam
pionatului republican de 
juniori : Știința Timi
șoara — C.S.M. Cluj ; 
Știința Galați — Știința 
București. Primul joc în
cepe la ora 15,30.

T

R.P.Romîne și Consiliul federativ pentru coordonarea
cercetărilor științifice al R. S. F. Iugoslavia

• In localitatea Kislo
vodsk s-a deschis tur
neul internațional de 
șah la care participă 11 
mari maeștri și maeștri 
internaționali din R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. S. F. Iugosla
via, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S. In 
urma tragerii la sorți, 
ordinea jucătorilor pe 
tabelul concursului este 
următoarea: 1. Victor
Ciocîltea (R.P.R.); 2. A-

Mihail Tal (U.R.S.S.); 10. 
Jiri Fichtl (R. S. Ceho
slovacă) ; 11. Gyula Klu- 
ger (R. P. Ungară). In 
prima rundă se joacă 
partidele : Hasin — Klu- 
ger ; Fuchs — Fichtl; 
Stein — Tal; Lieberson
— Averbach; Bîkovski
— Bradvarevici.

R. D. Germane și Aus
triei a revenit jucători
lor germani cu scorul de 
26—12 (13—4). Cele mai

în cadrul Acordului de co
laborare culturală, dintre gu
vernele R. P. Romîne și R.S.F. 
Iugoslavia, vineri au fost sem
nate la București convenția și 
planul de colaborare științifi
că pe anii 1964 și 1965 între 
Academia R. P. Romîne și 
Consiliul federativ pentru 
coordonarea cercetărilor știin
țifice al R.S.F. Iugoslavia. 
Convenția și planul prevăd 
efectuarea de cercetări în co
laborare, în diferite domenii, 
schimburi reciproce de colabo
ratori, de informații și rezul
tate ale cercetărilor științifice.

Cele două documente au fost 
semnate de acad. Dumitru Du
mitrescu, secretar-prim al A- 
cademiei R. P. Romîne, și de 
dr. Ivița Marinici, secretar

general al Consiliului federativ 
pentru coordonarea cercetări
lor științifice.

La semnare au asistat acad. 
Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne, Pom- 
piliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
membri ai Prezidiului Acade
miei, academicieni, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Ante Ciu- 
dina, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.S.F. Iugoslavia la 
București.

•Ar
Seara, delegația R. S. F. Iu

goslavia a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

bram Hasin (U.R.S.S.); 
3. Reinhardt Fuchs 
(R.D.G.); 4. Leonid Stein 

_ Vladimir 
(U. R. S. S.); 

Bikovski

(U.R.S.S.); 5. 
Lieberson
6. Anatoli 
(U.R.S.S.); 7. Alexandr 
Bradvarevici (R. S. F. 
Iugoslavia) ; 8. Iuri A- 
verbach (U.R.S.S.); 9.

• Meciul internațional 
de gimnastică dintre e- 
chipele olimpice femini
ne ale R. S. Cehoslovace 
și R. D. Germane, des
fășurat la Karlovy Vary, 
s-a încheiat cu scorul de 
377,50—375,50 puncte în 
favoarea sportivelor ce
hoslovace. La individual 
a ieșit învingătoare Vera 
Caslavska cu 76,95 punc
te urmată de Erika 
Barth (R. D. G.) 75,85
puncte, Hana Ruzickova 
75,65 puncte.

• Disputat în portul 
Rostok meciul interna
țional masculin de hand
bal dintre selecționatele

multe puncte pentru în
vingători au fost mar
cate de Haberhauff. (5) 
și Tiedeman (4).

• Cicliștii din lotul 0- 
limpic al R. S. Cehos
lovace au participat la 
un concurs de verifica
re în orașul Trebov. 
Proba a măsurat 132 km 
(un circuit de 22 km 
parcurs de 6 ori) și a 
scos în evidență forma 
excelentă a cîștigătoru- 
lui „Cursei Păcii" Jan 
Smolik. El i-a învins 
detașat pe ceilalți con- 
curenți, realizînd timpul 
de 3 h 30'40",

Informații
Vineri după-amiază, a avut 

loc în sala Teatrului C.C.S. 
din Capitală o adunare consa
crată celei de-a 42-a aniver
sări a Zilei internaționale a 
cooperației.

Au participat membri ai 
conducerii Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, U- 
niunii Centrale a Cooperative
lor Meșteșugărești, lucrători 
din cooperație și membri 
cooperatori. Tov. Ilie Alexe, 
vicepreședinte al U.C.E.C.O.M. 
a vorbit cu acest prilej despre 
importanța Zilei internaționale 
a coop.erației și a trecut în 
revistă realizările cooperato
rilor din țara noastră.

★
Vineri seara s-a reîntors în 

Capitală tovarășa Elena Po- 
parad Mantho, secretar al C.C.

al U.T.M., care a participat la 
Seminarul Internațional al ti
nerelor fete, organizat la Pra- 
ga între 5—9 iulie a.c. de că
tre F.M.T.D. în colaborare cu 
Uniunea Tineretului Cehoslo
vac.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tov. 
Ocțavian Nistor, secretar al 

U.T.M., membri ai Bi- 
Și

C.C. al 
roului 
U.T.M.

activiști ai C.C. al

ir
trei zile
Capitală 

tehnico-științifice a

18;
SKUzada

Facultatea de medicină veterinară din cadrul Institutului agronomic din Timișoara

15: 1X39:

OCOLUL PĂMINTULUI TN 80 
DE ZTLF. — cinemascop (ambele 
serii) rulează la Republica, orele 
9.30; 13; 1630; 20,15, București 
orele 830; 11; 15,30; 19.15, Fero
viar orele 10; 13.30; 17; 2030, Gri
vița orele 9; 12.30; 16; 19,30, Doi- 
M. grădină, orele 21 — MA
DAME SANS-GENE film pentru 
ecran panoramic rulează la Patria 
orele K45; 12; 1415; 1630; 19;
2145 — KOZARA rulează la Car- 
pati orele l<h 1X30: 15; 17,30; 20. 
Aurora orele IO; 1X30; 15; 17,30; 
Modera orele 19: 1X30, 15;
173»; 20 — COMISARUL rulează 
la Capefai. oreăe 930; 11,45; 14;
MO5« IMS' 2X15 — LUMEA
MARE A (Tint Mia rulează la 

ceose 16; 1X15; 16-, 18,15;

9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 — 
AM AJUNS ȘI REGE rulează la 
Central orele 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, Arta orele 16; 
18; 20 — DOMNIȘOARA... BARBA 
ALBASTRĂ rulează la Lumina orele -------10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30

Unde mergem să învățăm?

R rin așezarea geogra
fică și specificul con
dițiilor sale naturale, 
partea de vest a ță
rii noastre reprezin
tă — din punct de 
vedere agrozootehnic 
distinctă, cu posibili-— o unitate -----  ....

tăți variate și multiple de pro- 
ducție agricolă. Cu toate că agri
cultura a avut un rol precumpă
nitor în economia regiunilor din 
vest, cererea, pe deplin îndreptăți
tă, de a se crea o școală superi
oară de agricultură în această par
te a țării s-a lovit, decenii de-a 
rîndul, de împotrivirea regimurilor 
trecute. Abia în anii puterii popu
lare, această cerere legitimă și-a a- 
flat răspunsul prin crearea — în 
anul 1945 — a Facultății de a- 
gronomie, ca facultate a Institutu
lui politehnic din Timișoara. Mai 
tîrziu, adăugîndu-i-se Facultatea 
de zootehnie care funcționa la 
Arad, s-a creat Institutul agrono
mic din Timișoara. El funcționează 
în prezent cu două facultăți: a- 
gronomie și medicină veterinară 
pregătind ingineri agronomi și res
pectiv medici veterinari. De a- 
tunci — biruind greutățile ine
rente începutului — învățămîntul 
superior agricol din Timișoara s-a 
dezvoltat continuu, pe măsura lar
gului sprijin acordat de stat, în- 
cercînd să răspundă necesităților 
mereu sporite de cadre cu pregă-

tire superioară pentru agricultura 
noastră socialistă.

De la înființarea sa și pînă în 
prezent, Institutul agronomic din 
Timișoara a dat producției peste 
2 200 de specialiști cu o înaltă 
pregătire profesională. Mulți din
tre absolvenții noștri, datorită 
muncii rodnice desfășurate pe 
baza pregătirii primită în institut,

orelor afectate disciplinelor de 
specialitate in comparație cu dis
ciplinele de pregătire generali, 
precum și volumul pregătirii prac
ticii premergătoare și de produc
ție. Concomitent cu îmbunătățirea 
planului de învățămînt, pentru 
majoritatea disciplinelor s-au e- 
laborat programe analitice noi, ba
zate pe cuceririle actuale ale știin-

VĂ PREZENTĂM:

tenți, săli de lucrări practice, s&c 
pentru păstrarea și prepararea ma
terialului didactic demonstrata. 
Ad a fost amenajată o bibaotecâ 
fi cărei sală de lectură are o opa
citate de zoo locuri pentru stu
denții biblioteca mai dispune fi & 
o sală de lectură pentru personalul 
didactic. In incinta aceleiași clă
diri se găsesc 3 amfiteatre mo
deme cu o capacitate de âte 500 
locuri, încăperi pentru administra
ție, precum și diferite dependințe.

Facultatea de medicină veteri
nară funcționează în Piața Unirii 
nr. 1, intr-un local spațios. Ea este 
înzestrată cu 10 laboratoare, două 
săli de curs, precum și sediul rec
toratului și al direcției adminis
trative. Facultatea de medicină 
veterinară mai dispune și de o 
clinică modernă.

Studenții institutului agronomic

â VfOOtlL

n fad

Televiziune
SÎMBĂTA 11 IULIE 1964

—e cacreior 
au contribuit La 
situații concrete d. 
unităților agricole ‘ 
giunile Banat, Cri 
ăoara, și-ou adus ape. 
ducerea și folosirea ț 
a unor procedee moae-ne ae sno- 
rm a producției agricole animale 
șt vegetale.

Cadrele didactice au ținut tn 
permanență legătura cu gospodara

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, pro
gram pentru copii Ia ora 10 —
DOI COLONEI rulează la Giulești 
Volga orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, 
20,30 — ÎNDRĂGOSTITUL rulează 
la Cultural orele 15; 17; 19; 21 — 
ÎMBLÎNZTTORIÎ DE BICICLETE, 
cinemascop rulează la Dacia, orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — ASA
SINUL DIN CARTEA DE TELE
FON rulează Ia Buzești orele 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15, Melodia orele 
9; 11; 15; 17; 19; 21,15, Floreasca 
orele 1030; 16. 18.15; 20,30, CE
RUL Șl MOCIRLA rulează la Bu- 
cegi orele 10; 12; 16: 18; 20. gră- 

orele 2030. Viitorul orele 
16; 18,15; 2030, Drumul Serii
orele 16: 18; 20 — FRAȚII
CORSICANI — cinemascop ru
lează la Unirea, orele 11; 16;
18,15. înfrățire* intre popoare 
orele 10; 15; 17.15; 1930 — FATA 
DIN CASA ROȘIE rulează la To- 
eLs orele 10, 12; 14; 1630; 1830 
— CUBA 58 rulează la Flacăra, 
orele 1630; 1830; 2030 — FERI
GA DE AUR — cinemascop ru

tă la Cosmos orele 16; 18; 20 
ROSITA rulează la Vitan orele 
18; 20 — LUMEA COMICĂ A 

| HAROLD LLOYD rulează la 
Munca orele 16; 18,15; 2030, Co- 
len^na orele 1530; 17,45; 20 — 
FRUMOASA AMERICANĂ rulează 
la Moților orele 15; 17; 19 — TO
TUL DESPRE EV A rulează la Pro
gresul orele 15; 17; 19; 21, APAR
TAMENTUL rulează la Lira orele 
15; 17: 19 — ANACONDA rulează 
la Ferentari orele 1630; 18,30;
2030 — DEZRĂDACINATII rulea
ză la Cotroceni orele 16; 18; 20.

Timp 
fășurat 
sesiunii 
Institutului de cercetări tex
tile.

Cele peste 70 de comunicări 
și referate științifice prezen
tate, precum și dezbaterile 
care au avut loc au scos în 
evidență preocuparea cercetă
torilor institutului și specialiș
tilor din întreprinderile indus
triei ușoare, în extinderea și 
introducerea tehnicii noi, va
lorificarea superioară a mate
riilor prime și folosirea altora 
noi, utilizarea rațională a fi
brelor și firelor sintetice, crea
rea de noi sortimente și îmbu
nătățirea calității produselor.

de 
în

s-au des- 
lucrările

(Agerpres)

Institutul agronomic din Jimișoara
au fost evidențiați și promovați în 
munci de răspundere, de condu
cere în sectorul agricol.

In primii ani de funcționare a 
Institutului durata învățămîntului 
a fost de 3 ani la Facultatea de 
zootehnie și patru ani la Faculta
tea de agricultură, iar 
durata învățămîntului 
ajungîndu-se în etapa 
5 ani.

Paralel cu mărirea 
școlarizare s-a mărit și volumul

mai tîrziu 
s-a mărit, 
actuală la

duratei de

ței, asigurîndu-se astfel o temeini
că pregătire profesională studen
ților.

Institutul funcționează în două 
localuri mari, amenajate astfel in
cit să corespundă desfășurării op
time a procesului de învățămînt. 
Facultatea de agronomie funcțio
nează de la înființarea sa, în loca
lul din Splaiul T. Vladimirescu nr. 
14, în incinta căreia au fost ame
najate peste io de laboratoare, cu 
cabinete pentru profesori și asis-

sînt cazați în două cămine con
fortabile, repartizate institutului în 
cadrul noului complex de cămine 
studențești, precum și într-un că
min de fete. De asemenea, institu
tul dispune de o cantină cu o ca
pacitate de 600 locuri.

Ambele facultăți au fost și sînt 
continuu înzestrate cu aparatură 
modernă pentru procesul didactic 
și pentru activitatea de cercetare 
științifică, atît a cadrelor didactice 
cit și a studenților.

agricole de stat și colective, pre
cum și stațiuni de mașini și trac
toare. Majoritatea dintre ele au 
devenit unități fruntașe. Unitățile 
agricole din împrejurimile Timi
șoarei formează și cadrul în care-și 
desfășoară studenții practica, în 
care aplică cele însușite la 
cursuri.

Bogata activitate științifică a ca
drelor didactice stimulează multi
lateral studenții, trezindu-le inte
resul pentru aprofundarea cunoș-

anwersttar, carein- 
i, s* fac noi ame

najări fi modernizări de naturi să 
asigure studenților condiții tot mai 
bune de învățătură și de trai. Ast
fel, în codrul Facultății de medici
nă veterinară se construiește un 
nou amfiteatru, se modernizează 
clinicile veterinare. De asemenea, 
se creează condiții mai bjine în 
cămine, întregul institut va fi re
novat. Sub semnul acestei griji 
permanente de a crea condiții op
time de studiu și trai așteptăm, la 
începutul noului an universitar, pe 
cei care au îndrăgit frumoasele 
profesiuni de inginer agronom și 
medic veterinar să pășească, ca 
studenți, pe porțile institutului 
nostru.

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19.10 Pentru copii: Viața unui 
cățeluș. 19.40 Muzică populară 
rominească. 20.15 In fața hăr
ții. 20.25 Muzică distractivă... 
21.15 Filmul „Hotel Nord*. în 
încheiere: Buletin de știri, 
Sport Buletin meteorologic.

Pregătirile pentru recolta anu
lui viitor începe încă de pe 
acum. în imagine : mecanizato
rii de la Fundulea execută ară
turi adinei de vară pe suprafe
țele de pe care s-a recoltat 

mazărea

Foto : AGERPRES

Conf. univ. 
IULIAN DRĂCEA 

rector al Institutului agronomic 
din Timișoara

FABRICA DE GEAMURI SCAENI

Angajează urgent:
1 Inginer principal electronist cu trei ani stagiu în pro

ducție ;
sau

Inginer electrotehnic cu practică în exploatarea și întreți
nerea aparatelor de măsură și control.

Informații suplimentare, la serviciul Cadre și Personal, te 
lefon : 11832—11833 Ploiești.



Vizita tovarașulai
Cheorghe Apostol in Austria

COMPONENTA NOULUI GUVERN

CONGOLEZ
LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres).

— Vineri la Leopoldville, Moise 
Chombe a dat publicității compo
nența guvernului congolez. Din el 
fac parte 11 miniștri reprezentînd 
cele trei mari grupări politice de 
dreapta — Uniunea democratică 
din Congo, Comitetul democratic 
african și Frontul comun național
— și Comitetul național de elibe
rare cu sediul la Brazzaville (par
tid de stînga). Componența noului 
guvern, nu include nici un repre
zentant al sindicatelor din Congo. 
Moise Chombe deține postul de 
prim-ministru, fiind în același timp 
însărcinat cu problemele privind 
comerțul exterior, informații și 
plan. Ministru de interne și al 
funcțiilor publice este G. Munon- 
go, fostul ministru de interne a'. 
Katangăi. Albert Kalonjî, fostul 
„împărat* al Kasaiului de sud. a 
fost numit ministru al agricultu
rii, iar A. Lubaya, din partea Co
mitetului național de eliberare ca

sediul la Brazzaville, a fost numit 
ministrul sănătății publice. S-a a- 
nunțat, de asemenea, că la Minis
terul Apărării va fi creată o co
misie specială condusă de președin
tele Kasavubu.

Ziarele și agențiile de presă 
remarcă tot mai des în ultima 
vreme o afirmare a forțelor națio
nale democratice din Congo, o în
tărire a influenței oamenilor poli
tici de stînga, așa cum arăta zia
rul conservator englez „Daily Te
legraph'.

La Praga a avut loc zilele 
trecute seminarul internațio
nal al tinerelor fete, organi
zat de către Federația Mon
dială a Tineretului Demo
crat. în cadrul acestui semi
nar au fost tratate probleme 
specifice ale tineretului. An 
participat delegate din 41 de 
țări, printre care și din R.P. 
Romînă. In fotografie: as
pect de la o ședință a semi

narului.

Foto : C.T.K.-PRAGA

Delegația II. .1 \.

in R. P. Bulgaria

însemnări

Recompensă
I •

• ••

Recompensa părea atrăgătez-e. 
Inițial, se anunțase, prin inter
mediul obișnuitei rețele ds puei:- 
citate, un premiu de 2ooc-o mi-.-. 
vest-germane. Suma destul âe 
frumușică, și, deci, generatca-e z: 
tentații, urma să intre în lnaum- 
rul celui capabil să descopere ;■ 
să faciliteze capturarea 
lui doctor Mengele, pored:! -~. 
cumplitul lagăr de la Au- 
„îngerul morții“. Minister' 
tiției din landul Essen a zștesixt 
fără succes, apariția perscane: 
care să merite recompensa. Cu—, 
așteptarea s-a prelungit, aut:-.â- 
țile vest-germane au decis sz ”.z- 
rească premiul: 
donator ce și-a 
tul a rotunjit 
mărci.

Dar unde se 
Două decenii ce 
dispariția lui oficială au 
multe urme. Existența lui r.-a 
însă dată uitării. Căutarea a con
tinuat. Insistent, s-a semnalai 

.prezența lui în Paraguay. Td.zr-. 
„BILD ZEITUNG" afirma că s-a- 
găsi la Asuncion. Prevăză::-. 
Mengele ar dispune de dnd pașa
poarte. Cu ajutorul lor își pc::: 
schimba cu repeziciune aszunzz::- 
rile, mai ales că inaccesibildaiez 
junglei îl ocrotește de vizita!:-.: 
nedoriți. Uneori, daca se simte 
primejduit, se retrage în rtzerzt- 
țiile indiene din Brazilia. Om a 
năravuri de fiară, Mengele se 
simte în largul lui în sălbăddu- 
nea junglei. Mai ales câ nu duze 
lipsă de bani spre a-și asigura de
plasările.

Joseph Mengele își spune azu-n 
]os& Mengele și posedă cetățenia 
paraguayană. în tovărășia lui » 
fost văzut, la Asuncion, și Mar
tin Bormann, unul din cei mai a- 
propiați colaboratori ai lui Hitler. 
Bormann, se spune, s-a sabat âzn 
bunkerul lui Hitler în agitatele 
zile ale lui mai 1945. La Asuncion, 
știrile privind Mengele și Bor
mann au găsit o promptă fi con
tinuă dezmințire oficiali. Ca o 
insistență ce poate provoca oare
care suspiciune, autoritățile neagi 
prezența lui Mengele în Psraguay. 
Despre Bormann s-a afirmat 
ar fi murit în trupa,
fiind îngropat în junglă. C 
adevărul ? Interesant. «aîCTu ■*- 
timei declarații ofiăale in cazai 
Mengele a cerut sâ nu i se srcui- 
ge numele — anunță agenția ^AS
SOCIATED PRESS".

Deocamdată, să notăm un fapt 
grăitor: actualul ambasador 
Paraguayului în Argentina 
lăudat pe seama 
sale la acțiunea de refugiere 
unor căpetenii naziste 
cion. în acest caz, nu-i 
printre ei să se afle și 
Dezmințirile oficiale nu 
tardive tentative de a 
urme compromițătoare ?

S-ar putea ca recompensa de 
60 000 mărci să nu-și găsească 
ciștigător...

50 000 mărci. Un 
păstrat anezima- 

suma : 60 oco

află Mengeu 
s-au scurs de

fh

colaborării 
~ s 
la Asun- 
exclus ca 
Mengele. 
sînt oare 
înlătura

E. O

VIENA 10 — Coresponden
tul Agerpres Șt. Deju, trans
mite : In cursul celei de-a cin- 
cea zi a vizitei pe care o fac 
în Austria tovarășii Gheorgbe 
Apostol și Constantin Tuzu. 
oaspeții romîni au vizitat 
Combinatul metalurgic Voest 
din Linz, cea mai mare urină 
metalurgică etatizază cm .Au
stria. Numeroși muncitori in 
tradiționala uniformă de 
Iar, au salutat pe oaspeții ro
mîni.

In sala festivă împodob *ă 
cu drapelele de stat ale R P 
Romîne și Republicii Federale 
Austria, președintele Ccns.- 
liului administrativ dr. Orunar 
Seefelner, și directorul general 
al uzinelor Voest. dr. Herter: 
Koller, au rostit cuvinzăr-. de 
salut, iar directorul tefaaic 
Helmuth Weitzer a vorbit des
pre specificul uzinei șl pro
ducția sa. A urmat apoi vizi
tarea unor secții, printre care 
oțelăria L. D. unde mernem 
delegației au asistat la elabo
rarea unei șarje după prac- 
piul L. D. Apoi delegata ro- 
mînă a vizitat secțiile m
de tablă, lamiDor de tafr’â 
subțire și hala de cmstrorț- 
mașini -.ele

La masa oferită de coodoce- 
rea combinatului, v.reeanee- 
larul Austriei, dr. Brune ’Prz- 
tennami și prim-vîcepreședte- 
tele ConaBuM de Ifloiștzi al 
R. P- Rcnzm-e. Gbecrghe Apos
tol au rostit toasturi.

I
(omiiclului :

ClCCltif dl r .M.I.D. |

Sesiunea Sărbătoarea 
poporului mongol

A
Frjrf Fj

■_ece *

sc
s-e deactes Js Bodc-

* 9> pa

In Consiliul
de Securitate

• Declarație a președin 
telai Makarios difuzată 
cc docamed oficial.

pur. poporul mongol sărbătorește a 43-a aniversare de la 
J victoria revoluției populare mongole.

~ '. .-‘o.’.-a revoluției a dus la instaurarea puterii populare și
r :rez: condițiile necesare ca la 26 noiembrie 1924, Marele Hural 
r>zulz: sd proclame Mongolia Republică Populară, adoptînd pri- 
r: constituție a țării. Prin aceasta au fost consfințite marile cu- 

ne poporului mongol ca urmare a revoluției populare din 
noul 1921.

z~ puterii populare, poporul mongol — sub conducerea 
z- Popular Revoluționar — a obținut însemnate succese

- zz-ez înapoierii feudale, în dezvoltarea industriei, agricul-
asigurînd victoria relațiilor de producție socialiste

- - ezzz economie. Noi perspective în dezvoltarea pe mai de- 
:. z e:zr.cmiei a deschis Congresul al XlV-lea al Partidului

:■ o'.uționar Mongol. Însuflețit de hotărîrile Congresului, 
: -z-.co'.. stăpîn pe soarta sa, muncește cu abnegație si
r -• -or.s.‘.ritindu-5i o viață nouă, fericită. Îndeplinirea cu succes 
: _ ce z. ::e:lea plan cincinal a creat premize pentru indus-
tncLzsrec țării.

Ir. z:.v . cn: ai cincinalului au fost date în exploatare 81 
:*e ce.ros: dezvoltată industria minieră, energetică și 

c ver:z:z- Succese au iost obținute și în agricultură. Mare aten
ție s-a acordat sporirii șepteluiui care din 1924 a crescut cu peste 
.?■ Z z

Iz fiecare an se ridică noi școli, spitale și alte construcții cu 
caracter eodat-cultural. Măsurile luate de partid și guvern pe 
Bato creșterii bunăstării materiale si îmbunătățirii asistenței sa- 
r-îare au dus Ia creșterea longevității populației.

czărtu mar:: rnmilii a țărilor socialiste, între popoarele ro- 
mia ff mongol s-an statornicit și se dezvoltă relațiile reciproce 
de prietenie si colaborare frățească.

Cu prilejul celei de a 43-a aniversări a victoriei revoluției 
populare mongole, tineretul patriei noastre alături de întregul 
popor romin. urează poporului si tineretului mongol noi succese 
în construirea 
rarea păcii în

omunîcatul comun 
f ra nco-suedez
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LONDRA. — La 22 iulie se 
va deschide la Londra confe-
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tn Europa oeci- 
csupra necesității 

de a se evita grevele divergențe

ATEXA. — Aprtțiz &T-A. 
ci la 9 ojc Ivtn Bz- 

șev, vuwsml cfzcc-Zor exse-- 
r.e al R. P. z—jzmz p Stx- 
vroi Casîopcnlcx, uăxizoml •- 
facerilor externe ci Greoex. 
au semnat aeordorite grae»- 
bulgare parafeze Ia Scrie. Am 
fost semnate unsprezece ecor- 
duri și un plan de colaborare 
științifică fi culturală.
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NICOSIA. — Cerneai Reprezen- 
tanhlor dâz Cipru a adoptat o ho- 
tirire, pmn care cele două 
sZxzîe *xdezito^ești supreme 
•moiznz se uniheă tntr-o 
nri Cxrir ir

’roiâerl ie « rg

zxzszenxe z xcxl instanțe sera- 
-xea « fost p^ezixaiă tn aeordu- 
-Ze ie Ie Zurich și Londra, care 
creau, totodată ca dprioții greci 
r. rr~zo.i turti să fie judecați de 
riz'zunale eparțirănd fiecărei eo- 
ma-mtiți H parte. Un purtător de 
exvont el guvernului a declarat ci 
no-a lege este o măsură tempo- 
•ri. :mousă de situația când era 
.mvcsird ce justiția si funcțio-

socialismului și în eforturile îndreptate spre apă-

R. P. Mongolia : Pe o stradă din Ulan-Bator

Acord de colaborare culturală 
romîno-algerian

ALGER 10 — Coresponden
tul Agerpres C. Benga, trans
mite : La 10 iulie la Alger, la 
sediul Ministerului Orientării 
Naționale a avut loc semnarea 
unui acord de colaborare cul
turală între R. P- Romînă și 
Republica Algeriană Democra
tică și Populară. Acordul a 
fost semnat de Ion Georgescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Alger și de Cherif Belkasem, 
ministrul orientării naționale.

Acordul prevede printre al-

tele întărirea și sprijinirea de 
către cele două părți a colabo
rării în domeniile științei, în- 
vățămîntului, educației, lite
raturii, muzicii, artelor plasti
ce, culturii fizice și sportului, 
precum și colaborarea în do
meniile presei, radio-televizi- 
unii, schimburi de filme și de 
turiști.

Sesiunea Consiliului
ministerial al A. E. L. S.

EDINBURGH 10 (Agerpres). 
— Vmeri au luat sfîrșit la 
Edinburgh lucrările sesiunii 
Ctmzfiâdai ministerial al Aso- 
ăariei europene a liberului 
schimb (ATJ^S.), la care au 
participat reprezentanții ce- 
'.z^ șapte state membre ale a- 
cestei organizațiL

în comunicatul dat publici
tății la sfîrșitul dezbaterilor 
se precizează că miniștrii „ce- 
lo- șapte" au abordat o serie 
de probleme pricind dezvol- 
mna iuuarârii tn cadru! 
A E î~S- Comunicatul preci
zează d miniștri au insistat 
sxsp^a importanței eforturilor 
bs vederea minimalizării con- 
secințeîo^ nefavorabile ale 
ez-jteaței celor două grupări 
comerciale
zeatali fi

de vederi asupra problemelor 
comerciale și de procedură 
tehnică, cum ar fi standardi
zarea și brevetele industriale. 

Comunicatul subliniază în 
continuare că miniștri au 
examinat perspectivele ac
tuale ale „rundei Kennedy", 
reafirmindu-și dorința de a 
se realiza o reducere tarifară 
liniara de 50 la sută, așa cum 
prevedea inițial propunerea 
americană, cu un minimum 

-de excepții. Se precizează în 
această direcție că miniștrii 
au subliniat importanța. pe 
care ar avea-o ajungerea la o 
bază acceptabilă de negocieri 
pentru produsele agricole. Ei 
au afirmat că „runda Ken
nedy* ar constitui un prilej 
pentru reducerea 
vamale între Piața 
A£LS.

In ce privește 
Națiunilor Unite pentru 
merț fi dezvoltare de la Ge
neva. comunicatul arată că 
..miniștrii au subliniat impor
tanța continuării eforturilor 
de c se ajunge la o soluție 
pozitivă in problemele ridica
te de țările fn curs de dezvol
tare".

barierelor 
comună fi
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Lucrările Conferinței 
generale a O.l.M.

GENEVA 10 (Agerpres). — 
La Geneva și-a încheiat lucră
rile Conferința generală a Or
ganizației Internaționale a 
Muncii (O.l.M.), la care au 
participat reprezentanți din 
peste 100 de țări ale lumii. 
Conferința generală, care este 
organul suprem al O.I.M., a 
dezbătut raportul directorului 
general al O.l.M., David Mor
se, bugetul organizației, pre
cum și probleme ca situația 
femeilor muncitoare, munca a- 
dolescenților în întreprinde
rile subterane și altele.

Participanta la conferința 
generala a O.l.M. au condam
nat politica rasistă a autorită
ților din Republica Sud-Afri
cană. In „declarația referitoa
re la politica de apartheid pro
movata de R.S.A.", adoptată 
în unanimitate, este condam
nată „politica criminală rasia
lă a guvernului din R.S.A. 
care este incompatibilă cu țe
lurile și sarcinile Organizației 
Internaționale a Muncii". Tot
odată, conferința generală a 
OJ.M. a aprobat un amenda
ment adus statutului acestei 
organizații, amendament care 
conferă conferinței dreptul să 
excludă din O.l.M. orice țară 
in cazul cînd O.N.U. hotărăște 
că guvernul acesteia promo
vează o politică de discrimi
nare rasială.

Declarația lui
WASHINGTON 10 (Ager

pres — Intr-un discurs pro- 
nunțai In fața consiliului Or
ganizației Statelor Americane, 
cunoscutul expert economic. 
Râul Prebisch, fost secretar 
general al Conferinței națiu
nilor unite pentru comerț și 
dezvoltare. a declarat că unul 
i-n principalele obstacole în 
rslea dezvoltării Americii la- 
tine n constituie disproporția 
dintre exporturi și importuri.

-Exporturile cresc încet în 
timp ce necesitatea importuri
lor crește rapid", a spus Pre- 
bisch.

Analizînd rezultatele confe
rinței de la Geneva, Prebisch 
a spus că ea a scos în eviden
tă necesitatea unor măsuri im
portante pentru realizarea ba
lanței comerciale echilibrate
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R. Prebisch
a țărilor în curs de dezvoltare, 
nu numai în America latină, 
dar și în întreaga lume. Aces
te măsuri sînt: crearea posi
bilităților unui mai bun acces 
financiar la piețele mondiale, 
încheierea de acorduri comer
ciale preferențiale și stimula
rea fabricării produselor de 
export în țările nedezvoltate.

Prebisch a subliniat că mă
surile preconizate la Geneva 
au constituit începutul unei 
concepții mai ample asupra 
principiilor comerțului mon
dial „eliberat de multe din ac
tualele bariere vamale restric
tive".

Prebisch și-a exprimat do
rința ca O.S.A. și organismele 
ei tehnice să colaboreze din 
plin la aplicarea măsurilor 
preconizate la Geneva.


