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Opinii la dezbaterea pe tema

Școala superioară
și producția

ste foarte util și 
totodată necesar 
să discutăm, să ne 
împărtășim expe
riența în ceea ce 
privește pregătirea 
specialiștilor de 

mîine. Iată de ce mă bucur că 
am prilejul să-mi spun cuvin- 
tul în cadrul rubricii inițiate de 
ziar.

La necesitățile economie: 
noastre naționale trebuie se 
adăugăm și faptul, de importan
ță covîrșitoare, că noi sintem 
astăzi martori și participând 1» 
o adevărată revoluție în știir/.ă 
și tehnică. în unele domer. 
noi ritmul de dezvoltare ai 
științei este de-a dreptul ulc.- 
tor chiar pentru specialiști.

Dacă în 1944 se pregătea 
în țara noastră ingineri ir. sase 
specialități foarte largi, care 
reflectau slaba dezvoltare in
dustrială a țării și d:::c_?i::'- 
de a găsi un loc de muncă, 
astăzi pregătim inginer; 
peste 70 specialități c_ c . re
nii bine conturate, care acoperi 
toate necesitățile economiei 
naționale.

Satisfacerea acestei - - 
duble, in aparentă contradicto
rie — specializare protundt in
tr-un domeniu relativ restriai' 
și pregătire ge .erc . - - t
largă — este posibilă, deoarece 
regimul nostru de-r.? - < r -
Iar a asigurat școlii superioare 
condiții materia’.» c

Odată cu venirea 
retul participă cu

In regiunea
Maramureș

Duminică, în satele și orașele 
regiunii Maramureș, au avut loc 
importante acțiuni de muncă pa
triotică la care au participat 
peste 4 000 de tineri. Obiectivele 
au fost diferite : lucrări de plan
tare a pomilor fructiferi, săparea 
șanțurilor de scurgere a apei de 
pe terenurile joase, înfrumuseța
rea comunelor și orașelor, colec
tarea deșeurilor metalice etc. Pe 
terenurile în pantă și slab pro
ductive, pe care cooperatorii au 
hotărît să amplaseze în acest an 
peste 1 000 de hectare livezi de 
pomi fructiferi, au fost săpate 
pină acum de către tineri 10000 
de gropi. O suprafață de aproape 
100 de hectare a și fost plantată. 
La această lucrare s-au eviden
țiat în mod deosebit organizațiile 
U.T.M. din raioanele Lăpuș, Ce
ha Silvaniei, Cărei. 700 de tineri 
din orașul Baia Mare și satele
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primăverii, organizațiile U.T.M. inițiază acțiuni de muncă patriotică la care tine- 
entuziasm. Iată-i pe tinerii de la. Uzina de vagoane Arad, șăpînd gropi pentru 

amenajarea unei plantații de pomi pe malul 

aparținătoare, pe lingă lucrările 
de înfrumusețare a orașului (ni
velări de terenuri, amenajări de 
spații verzi etc.) au executat pe 
dealul Florilor, la Tăuți, Măghe- 
ruș și Groși, lucrări pregătitoare 
pentru plantarea de pomi fructi
feri pe o suprafață de aproape 
50 hectare.

O largă participare a tinerilbr 
s-ă înregistrat și la colectarea 
metalului vechi. Pînă acum, tine
rii din raioanele Maramureșului 
au expediat oțelăriilor patriei a- 
proape 1 000 tone de fier vechi. 
Pe primul loc în această acțiune 
se situează organizațiile U.T.M. 
de la Uzina „Unio“, Întreprinde
rea „1 Septembrie", Combinatul 
„1 Mai" și altele din orașul Satu- 
Mare.

In regiunea 
Galați

Ultimele zile călduroase ale 
acestei luni, au făcut ca în re
giunea Galați organizațiile 
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După recenta premieră a piesei 
„lntîlnire la Senlis' de Jean 
Anouilh, studentii-actori bucu- 
resteni repetă, în momentul de 
fată, piesa patima roșie" de Mi
hail Sorbu si pregătesc un specta
col de comedie clasică romaneas
că. alcătuit din lucrări ale lui 
A^ecsandri si Carogiale.

Concerte si spectacole In care 
viitorii interpret si compozitori 
Iji verifică aptitudinile artistice. 
In vederea cuniruntării de mai tir- 
zin cu pMal, prezintă si studen
tei conservatoarelor din Cluj, Iași
• ci Insizm-uiui de teatru din 
Tirga Mures.

(Agerpres)

comanda lui llarion 
Hripaciov. In condiții 
grele, pe o mare agi
tată, echipajul piloti- 
nei romlnești, cu a- 
jutoml altor marinari 
priceput! de la căpită
nia portului, printre 
rare Val Săvulescu și 
Gh. Popescu, a elec- 
tuat. intr-un timp 
scurt, operația de sal
vare a tuturor celor 
24 de membri ai echi
pajului navei străine.

(Agerpres)

munele și orașele regiunii Ar
ses au participat la numeroase 
aejiuni de muncă patriotică. 
In orașul Rm. Vîlcea, peste 
150 de tineri de la întreprin
derile „6 Martie", Fabrica de 
pielărie și încălțăminte, O.C.L. 
și I.R.T.A., împărțiți pe grupe, 
au amenajat spațiile verzi aflate 
in centrul orașului printre noile 
blocuri și de-a lungul numeroa
selor străzi, au curățat și săpat 
spațiile de pe marginea trotua
relor, pe care se vor semăna și 
planta flori, iar în parcul Zăvoi 
au curățat de frunziș aleile și 
rondurile.

In numeroase comune, tinerii 
au început lucrările de întreține
re și curățire a izlazurilor. In co
munele Dragoslavele, Boteni, 
Ctmpulung Muscel și Păușești- 
Rimnicu Vîlcea tinerii au curățat 
de mărăcinișuri pășunile pe cite 
4—5 hectare. In raionul Slatina,
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institutul sostru s-a rlasat în 
fruntea institutelor tehnice din 
tară, ohtinind cele mai multe

Mureșului
Foto: O. PLECAN

U.T.M. din întreprinderi și in
stituții să inițieze numeroase 
acțiuni de muncă patriotică, 
la care a participat un mare 
număr de tineri.

La Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, de 
pildă, tinerii au lucrat la a- 
menajarea și înfrumusețarea 
drumurilor și au colectat o 
cantitate de 120 tone metal 
vechi. Importante acțiuni pa
triotice au mai inițiat și tine
rii de la Uzina mecanică, 
Șantierul 1 construcții și al
te întreprinderi și instituții din 
orașul Galați care au strîns 
pînă acum aproape 380 tone 
fier vechi. Tinerii brăileni, 
care se situează pînă în pre
zent în fruntea acțiunilor de 
strîngere a metalului vechi, 
au colectat și trimis oțelăriilor 
patriei cantitatea de 620 tone 
metale vechi. La această acți
une o contribuție însemnată 
și-au adus-o tinerii de la Uzi
nele de utilaj greu „Progre
sul", „1 Mai", „Laminorul"

Muncitor
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ttroceselcr de product*.  Ia ca
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șz programarea c alcalat oarelor 
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Premiere in pregătirea 
studenților

La Conservatonii „Cițntji Po- 
rumbescu" si ia Institutul de arid 
teatrală si cinematografică ,J. L. 
Caragiale" din Capitală. viitorii 
clntireți ju actori pregătesc pre
miere care se arid foarte aproape 
de Boantul prunului gong. Ast
fel opera hii .Mascagni „Cavaleria 
nttkgjW*  32 fragxerde din opera 
iai Deibes. Jskse', vor vedea 

rampei In înzerpre'area 
î am an de studi:
ei Caaaervclorujui bocrrresleer*-.  
Aji^zri ce ei. vor nai apare ooi 

procedării for. .Mitei Sur
dei si Devjd Osanes^er- r.nd m 
:xeperee ses^rsri ee excme&? 
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Si •?» apere, printre care: JDs-

In ajutorul marinarilor străini
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ci c Mirri Negre au 
iapresBeaf wjpapa. 
In conduri ce vzzdHri- 
tale redusa. cava 
.Aîoutri' sub paviliost 
liberian, care se apro
pia de portul Cons tar 
ta. cu o încărcătură 
de minereu, a eșua: 
pe un platou de pia
tră. la o distantă ti
cnea o milă marină 
!n larg, Jn dreptul 

portujui atr-suc To
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ie bord*  au produs 
spinări sub linsa de 
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priorii Ha partea e- 
chipajubu noxei ava
riate cip.^nia portu
lui Constata a tri
mis la rata socului pi
lotăm _V<vodcri*,  sub

La muncă patriotică
Corespondenții noștri ne informează că, odată cu sosirea primăverii, organizațiile U.T.M 
inițiază acțiuni de muncă patriotică la care participă cu entuziasm zeci de mii de tineri.

etc. Pînă în prezent, tinerii 
din regiunea Galați au colec
tat și trimis oțelăriilor patriei 
aproape 1 250 tone metale 
vechi.

Pentru duminica următoare, 
peste 10 000 de tineri din ora
șul și regiunea Galați s-au an
gajat să ia parte la acțiunile 
de muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașelor. Astfel, 
3 000 de tineri gălățeni vor lu
cra la înfrumusețarea locurilor 
de agrement din pădurea Gîr- 
boavele, iar restul vor partici
pa la curățirea parcurilor Ana 
Ipătescu, 11 Iunie, cit și a spa
tiilor verzi din oraș. Acțiuni 
asemănătoare vor fi organiza
te în toată regiunea.

In regiunea 
Argeș

Deșt soarele primăverii nu 
a reușit să zvînte bine pă- 
mîntw, duminică, tinerii din co

Tintra Maria Radu, tetei- 
crand-pTOiectanîâ de *a  
Czina H.drosecanica dm 
Brapov — Ic piuspeta de

ro<o-V. STELOR1AS

Cu planul 
trimestrial 
îndeplinit

• INDUSTRIA CHIMICA ANORGANICĂ din cp 
drul Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei I 
realizat înainte de termen planul producției globale 
pe primul trimestru al anului. Chimiștii din acest 
sector au obținut succese însemnate în îmbunătăți
rea calității produselor. La Uzinele sodice Gov-ira, 
de exemplu, s-a pus la punct o metodă prin care se 
realizează, în prezent, sodă caustică la nivelul cali
tativ al celei obținute pe cale electrolitică. De ase
menea. prin unele modificări tehnologice, executate 
la coloanele de carbonatare, s-a reușit ca peste 90 la 
sută din totalul producției de sodă calcinată să fie 
de calitate superioară.

A fost îmbunătățită totodată calitatea bicarbona
tului de sodiu, a stabilizatorilor pentru materiale 
plastice și a altor produse pe care le realizează a- 
ceastă industrie.

In aport prețios la îndeplinirea inainte de termen 
a planului pe primul trimestru I-au depus colecti
vele Uzinelor sodice Govora, Combinatului de în
grășăminte chimice Tumn Măgurele și Combinatului 
chimic Tirnăs eni.

Printre sectoarele care au raportat îndeplinirea 
inainte de termen a planului pe primul trimestru se 
numără și cel al INDUSTRIEI DE MEDICAMEN
TE. în fruntea întrecerii socialiste pentru realizarea 
sarcinilor de plan se află Fabrica de antibiotice din 
Iași, -Tableta". -Fiola" și „Reactivul" din Capitală.

întreprinderile din acest sector vor asimila anul 
acesta in producția industrială alte 40 de produse 
noi. în prezent, industria noastră de medicamente 
realizează circa 2160 de medicamente, produse de 
sinteză și reactivi, din care aproape 173 de medica
mente și biostimulatori pentru uz veterinar și zoo
tehnic.

• Planul pe primul trimestru al TRANSPORTU
RILOR MARITIME ȘI FLUVIALE a fost îndepli
nit inainte de termen. înzestrarea flotei noastre co
merciale in această perioadă cu cargoul „Deva" de 
4 500 de tone. cu două ceamuri de 1 009 de tone și 
două remorchere de 500 CP a dus la o creștere sim
țitoare a traficului de mărfuri.

în prezent, capacitatea flotei maritime este de 
pește S ori mai mare decit in 194S.

(Agerpres)

• ORADEA (De Ia corespondentul nostru). — U- 
zina constructoare de mașini-unelte „înfrățirea" din 
Oradea, Exploatarea minieră Sărmășag și Fabrica 
chimică „Sinteza' -Oradea. și-au realizat zilele aces
tea planul trimestrial. Harnicii mineri de la Săr
mășag vor da pină Ia sfirșitul trimestrului 6 000 tone 
lignit, față de aceeași perioadă a anului trecut pro. 
ducția crești nd cu 20 000 tone. In perioada scursă 
de la începutul anului, minerii de aici au reușit ca, 
printr-o mai bună organizare a lucrului in abataje 
și a transportului pe galerii, prin utilizarea rațională 
a utilajelor — in funcție de pozițiile și grosimile 
straturilor de cărbune etc. — să depășească cu 3 Ia 
sută sarcina de creștere a productivității muncii.

La Fabrica „Sinteza" s-a înregistrat în această pe
rioadă o creștere a productivității muncii cu 2 la 
sută peste sarcina planificată, în timp ce construc
torii de mașini-unelte au dat o producție cu 10 la 
sută mai mare față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut

• BAIA MARE (de la corespondentul nostru). — 
Entuziasmul în muncă al minerilor, chimiștilor și 
constructorilor de mașini din Maramureș se concre
tizează și în faptul că pînă ieri, 25 de întreprinderi 
și unități economice și-au realizat înainte de termen 
planul pe primul trimestru al anului. Printre colec
tivele de muncă cu cele mai importante realizări 
amintim pe cele aparținînd Trustului minier Baia 
Mare, întreprinderile de industrie locală, de trans
port și altele. Tot ieri a raportat îndeplinirea pla
nului trimestrial și D.R.E.F. Maramureș. Forestierii 
au dat peste plan 8 000 mc bușteni, 1 000 mc che
restea de bună calitate etc. Cele mai însemnate rea
lizări le-au obținut întreprinderile forestiere din Satu 
Mare, Vișeu și Borșa îndeplinindu-și planul de pro
ducție cu 6—8 zile înainte de termenul planificat.

Pag. a lila

Acum

se pregătește

baza furajeră !
— Consumuri mici, producții 

mari
— Cum organizăm pășunatul
— Dubla valoare a culturilor 

duble
— Pajiștile naturale vor pro

duce mai mult

numeroși tineri au participat la 
acțiunile de împădurire. Peste 400 
de tineri din orașul Slatina au 
amenajat și plantat cu salcîmi 3 
hectare de pe dealul Grădiștea 
aflat la marginea orașului. 1 n 
comunele Oporelu, Coteana, Ipo- 
tești tinerii au plantat prin mun
că patriotică pe terenurile în pan
tă 3 000 de puieți de salcîmi.

In regiunea

Banat

în Timișoara, comitetul oră
șenesc U.T.M., a organizat bine 
activitatea tinerilor pentru 
colectarea metalelor vechi a- 
flate pe terenurile virane și 
în vecinătatea șantierelor. La 
aceste acțiuni s-au evidențiat 
tinerii de la U.M.T., întreprin
derea „Tehnometal” și „6.Mar

tie". De remarcat că tinerii din 
orașul Timișoara, au colectat 
56 tone fier vechi și au expe
diat oțelăriilor patriei în a- 
cest an circa 450 de tone, în
deplinindu-și astfel angaja
mentul pe primul trimestru al 
anului.

La sate, o lucrare la or
dinea zilei este întreținerea 
pășunilor. Organizația U.T.M. 
de la cooperativa agricolă de 
producție Topolovăț, raionul 
Lugoj, a inițiat cu tinerii ță
rani cooperatori acțiuni de 
curățire de arborate, buruieni 
uscate, împrăștierea mușu
roaielor pe cele 600 de hectare 
pășune. Pînă acum, în cîteva 
zile, au fost curățate circa 500 
de hectare. Alte echipe de ti
neri lucrează în continuare la 
împrăștierea mustului de 
grajd pe parcelele mai slab 
productive. La cooperativa a- 
gricolă Chizătău tinerii lu
crează Ia curățirea șanțurilor 
pentru scurgerea apei de pe 
culturi.

în cartierul Balta Albă din 
Capitală

Foto : AGERPRES

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale 
Președintele Consiliului 

de Stat
al Republicii Populare 

Romine
București

Foarte mișcat de urările a- 
mabile pe care mi le-ați adre
sat cu ocazia sărbătorii națio
nale, rog Execelența Voastră 
să primească mulțumirile 
mele foarte călduroase.

CONSTANTIN 
rege

Atena

La Fabrica de celuloză 
de la Palas

La noua secție de hîrtie a 
Fabricii de celuloză din paie 
de la Palas—Constanța, care 
va intra parțial în producție 
încă în acest semestru, se lu
crează din plin. S-a terminat 
pînă acum construcția halei 
mașinilor de hîrtie și a ate
lierelor anexe, precum și 
montajul instalațiilor și utila
jelor de preparare, al valțuri- 
lor, pompelor, conductelor și 
panourilor de comandă. Echi
pele de montori lucrează, în 
prezent, la instalarea mașini
lor de finisat hîrtie și a apa
ratelor de măsură și control.

(Agerpres)



EU Șl FAMILIA MEA
0 interesantă emisiune a „ Clubului tinereții

la televiziune
în ultima emisiune a „Clubului 

tinereții" a fost dezbătută o pro
blemă de mare importanță pen
tru tineret: raporturile dintre soți 
în cadrul familiei. Cîteva fa
milii (muncitori, geologi, poeți) 
au susținut un colocviu în care 
schimbul viu de replici a dezvă
luit convingător cîteva experien
țe a căror trăinicie se întemeia
ză pe sentimentul comun al so
ților față de munca și idealurile 
lor. Am avut astfel prilejul să 
admirăm gravitatea și seriozitatea 
cu care cei invitați la acest co
locviu au vorbit despre munca 
lor, despre profesia „cea mai fru
moasă", niciodată „cea mai u- 
șoară" în care, cum au demons
trat toți, dăruirea de sine, pasi
unea pentru învingerea dificultă
ților proprii oricărei meserii pot 
ridica orice muncă la rangul înalt 
de creație 
îndeosebi 
întîmplări, 
cărora s-a
povestite cu un real farmec al 
autenticității de martorii și eroii 
lor. Ponderea „concretului", a 
faptului demonstrativ, a exem
plului viu a fost suficientă pen-

umană. Consemnăm 
„cantitatea" de fapte, 

împrejurări pe baza 
discutat, toate acestea

tiu ca 
sesizabil 
tal absent din emisiune, 
„fabule" 
zentate de tovarășa Ionela Cor- 
nescu, procuror șef locțiitor al o- 
rașului București s-au adăugat re
latărilor celorlalți colaboratori ai 
emisiunii, astfel incit latura teore
tică a colocviului a fost susținută 
intens de exemple și fapte eloc
vente, comentate și completate 
cu autoritate și competență de 
conf. univ. P. Pufan, ing. Ion și 
Camelia Teodoru, familia electri
cianului Răzvan Comănescu etc., 
cu colaborarea celor doi prezen
tatori ai emisiunii, actorii Maria
na Mihuț și Valentin Plătărea- 
nu. Aducerea faptului viu, au
tentic în această emisiune pentru 
tineret e, după părerea noastră, 
lucrul esențial. Modul în care e 
regizat 
rea" lui 
e spus, 
ocolească pe de-a 
tacolul, lucru pe 
aceasta, redactorii 
asigurat în bună măsură.

Spunem acestea pentru că este 
evident pentru oricine că emisi-

didacticismul — alteori
— să fie aproape to- 

Micile 
autentice ! — pre-

acesta, ori „îmbunătăți- 
formală -

povestit
- felul în care
— trebuie să 
întregul spec- 
care, de data 
emisiunii l-au

unile ce-și propun astfel dezba
terea unor teme care interesează 
îndeaproape tineretul nu pot fi 
niște spectacole, riguros regizate, 
cu totul dinainte previzibile. In 
fond, aceste cluburi ale tinereții 
implică, din partea redactorilor, 
o manieră de lucru reportericeas
că. De aflarea și alegerea colabo
ratorilor, oameni de diverse pro
fesii, cu preocupări multiple, de
pinde în mare măsură calitatea, 
substanța discuțiilor angajate, în 
fața telespectatorilor. De data a- 
ceasta tinerii care au apărut pe 
micul ecran au susținut, în con
diții neobișnuite pentru ei, o par
titură ce s-a impus prin firescul 
reacțiilor, spontaneitate, elocven
tă chiar și, înainte de toate aces
tea, ei au avut ce să spună. Chiar 
de nu au ilustrat fiecare frază cu 
„cazuri", întîmplări autentice, 
semnificative, ei au supus dez
baterii suficiente date din expe
riențe individuale concludente. E, 
desigur, bine că discuțiile au mar
cat mai ales importanta unoi 
idei cum sint responsabilitatea a- 
legerii. criteriile prieteniei, facto
rii care asigură în mare măsură 
trăinicia familiei, tratarea nuanța
tă a contradicțiilor (întîmplătoare, 
accidentale ori fundamentale) 
etc. Apelul insistent făcut la ex
periența concretă a avut în an
samblu meritul demonstrării ți
nui fapt: asemenea discuții n-ar 
avea nici o eficacitate în afara 
concretului lecției de viață.

în acest spirit și cele cîteva 
fragmente dramatice („Nu sînt 
turnul Eiffel" de Ecaterina O- 
proiu) susținute cu multă natu
ralețe de cîțiva studenți și actori, 
s-au integrat firesc în evoluția 
colocviului amintit. în același fel 
am fi dorit să intervină mai sub
stanțial în cursul discuțiilor poe
zia, nu însă ceea ce îndeobște se 
intitulează „moment poetic" ca 
un punct mai mult ori mai puțin 
independent de program, dar ca 
un comentator a cărui prezență 
și a cărui semnificație sînt orga
nice 
eroilor 
lirice
Adrian Păunescu au deschis foar
te firesc, natural poarta acestui 
comentator care, spre regretul 
nostru, a fost, în continuarea co
locviului, neglijat. Concepută fără 
deosebite artificii regizorale, fără 
efecte surprinzătoare, emisiunea 
acestui club pare să fie și o pro
misiune pentru abordarea viitoa
relor teme dintr-un unghi mai a- 
propiat de dinamica faptului de 
viață.

în 
ai

Numeroși vizitatori 
Cîmpina să vadă casa 
care a trăit ultimii ani 
vieții, marele nostru pictor 

N. Grigorescu

Declarația Ligii romîne
de prietenie cu popoarele

din Asia și Africa

vîrstei și romantismului 
emisiunii. „Intervențiile" 
ale Constanței Buzea și

Colectivul laboratorului de încercări pe modele de la Insti
tutul de cercetări în construcții și economia construcțiilor din 
Capitală a realizat un nou model de structură de rezistentă 
pentru acoperișuri de hale industriale. In fotografie : o sec

vență de la încercările cu noul tip de acoperiș
Foto : AGERPRES

La Ministerul Afacerilor Ex
terne a avut loc marți. 30 mar
tie, semnarea Programului de 
schimburi culturale și științi
fice între Republica Populară 
Romînă și Republica Algeria
nă Democratică și Populară, 
pentru anul 1965.

Programul prevede schim
buri de 
științei, 
culturii, 
miterea
R. P. Romînă, pentru a preda 
în instituțiile de învățămînt 
din Republica Algeriană De
mocratică și Populară, acorda-

delegați în domeniile 
învățămîntului, agri
culturii și presei, tri- 
de cadre didactice din

rea de burse pentru tineri al
gerieni, organizarea de expo
ziții, schimburi înt re 
leviziuni, turnee de 
sportive etc.

Din partea romînă, 
mul a fost semnat de 
Ghenea, directorul relațiilor 
culturale din M.A.E., iar din 
partea algeriană de Kesri Ab- 
delgani, șeful secției culturale 
din M.A.E. algerian.

★
Cu acest prilej Pompiliu 

Macovei. adjunct al ministru
lui afacerilor externe a oferit 
un dejun.

Informații

C. STĂNESCU

ȘCOALA SUPERIOARĂ
Șl PRODUCȚIA

(Urmare din pag. 1)
1962 (sîntem primul institut 
tehnic din țară ' unde s-a con
struit un calculator electronic 
numeric ; în prezent se con
struiește un al doilea calcula
tor cu performanțe mult mai 
mari). Cu începere din acest 
an universitar s-a înființat la 
noi și prima grupă de specia
lizare în mașini electronice de 
calcul, care va da producției, 
peste doi ani, primii ingineri 
specializați în acest domeniu 
al tehnicii. Unii studenți au 
folosit calculatorul electronic 
la elaborarea proiectelor de 
an și de diplomă, iar un stu
dent și-a programat singur cal
culele pentru proiectul de an. 
Această inițiativă a avut mare 
răsunet în rîndul studenților 
noștri.

O altă condiție pentru for
marea multilaterală a specia
listului la nivelul progresului 
științei și tehnicii mondiale 
este cunoașterea limbilor stră
ine, care permite accesul di
rect la bibliografia străină, 
contactul nemijlocit și imediat 
cu realizările din alte 
Studenții înțeleg tot mai 
fund 
bilor

Un 
denți
sînt antrenați 
cercetare științifică organizată 
în cadrul cercurilor științifice 
studențești de pe lingă cate
dre ; aceasta constituie o altă 
formă superioară de ridicare a 
pregătirii profesionale a stu
denților. Majoritatea temelor 
sînt luate din producție cu 
ocazia practicii de vară a stu
denților, iar unele din ele se 
aplică, după rezolvare, în pro
ducție (ex. : facultățile Meca
nică agricolă, Construcții, Elec
trotehnică etc.) sau ajută auto- 
utilarea laboratoarelor. In anul 
universitar trecut au activat în 
institutul nostru 28
științifice studențești cu 
total de 146 teme și 452 stu
denți din anii II—V. Valorifi
carea temelor realizate se face 
prin comunicări în cadrul se
siunilor anuale pe institut și al 
conferințelor naționale ; cele 
mai valoroase lucrări se pu
blică în revistele de speciali
tate. In prezent, organizăm se
siunea anuală (care va avea 
loc în luna aprilie a.c.) și vom 
participa, în toamnă, la seml- 
nariile naționale de electroteh
nică (în cadrul institutului nos
tru) și construcții (la Bucu
rești).

Temele proiectelor de diplo
mă sînt, de asemenea, în ma
joritate legate de necesitățile 
imediate ' • •
studenții își adună datele ne
cesare elaborării proiectelor di
rect de la întreprinderi la în
ceputul yltimului semestru (în 
timpul practicii de diplomă) ;

țări, 
pro- 
lim-

unele din ele comportă chiar o 
execuție practică la întreprin
derile respective-

Forma cea mai directă de 
legare a teoriei de practică, 
care ajută tînărului inginer să 
poată lucra imediat în produc
ție, o constituie practica în 
producție. în întreprinderi, pe 
șantiere studenții iau contact 
nemijlocit cu practica construi
rii socialismului în patria noas
tră, pot cunoaște cele mai mo
derne utilaje și tehnologii, în
vață de la școala producției 
unde au ca profesori muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Din nefe
ricire sint încă studenți care 
nu dau atenția cuvenită prac
ticii, o consideră ca o prelun
gire a vacanței de vară sau o 
folosesc pentru pregătirea exa
menelor restante din toamnă 
(de obicei studenții codași la 
învățătură se comportă nesatis
făcător și la practică). Opinia 
colectivului nu trebuie să tole
reze asemenea comportări.

Experiența noastră ne-a con
vins că excursiile de studii sint 
o completare utilă a practicii 
în producție. Excursiile stat 
organizate de anii mari pe iti-

nerarii lungi, așa incit studen
ții să poată cunoaște toate 
întreprinderile mari, moderne, 
din tară, dintr-o anumită ramu
ră. La acestea se adaugă si 
excursiile organizate de cercu
rile științifice studențești la 
întreprinderile din junii cen
trului universitar (Combinatul 
de alumină Oradea. Combinatul 
chimic Craiova. Poligonul de 
prefabricate Reșița. Combina
tul siderurgic Hunedoara 
U.C.M. Reșița. Fabrica de 

Uzina de va-

ricate Reș 
siderurgic 

Reșița.
strunguri-Arad. 1 
goane Arad etc.)

Am relatat cîteva aspecte ale 
activității pe care o desfășurăm 
in institut pentru pregătirea vii
torilor ingineri Socotesc utilă 
participarea la această discuție 
a șefilor de catedre, a specialiș
tilor din întreprinderile care 
primesc studenții la practică si 
absolvenți. Părerile lor. expe
riența pe care o pot relata, ob
servațiile critice și propunerile 
acestora ne pot fi de un real 
folos pentru perfecționarea pro
cesului de pregătire teoretică și 
practică a viitorilor specialiști.

radiote- 
echipe

progra- 
Nicolae

Luni și marți s-au desfășu
rat în Capitală lucrările unei 
sesiuni tehnico-științifice lăr
gite a Institutului de cercetări 
forestiere 
probleme privind cultura și 
refacerea

care a dezbătut

Cu prilejul sărbătorii
Ambasadorul Greciei în 

R. P. Romînă, Alexandre Ci- 
mon Argyropoulo. a oferit 
marți dupâ-amiază o recepție 
cu prilejul sărbătorii națio
nale a Greciei.

Au participat acad. St. S 
Nicoiau. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. 
Gogu Rădulescu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri. Grigore Geamănu. se
cretarul Consiliului de Stat, 
Mihail Petri, ministrul co-

naționale a Greciei
merțului exterior, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat, deputați ai 
M-A-N-. conducători ai unor 
instituții centrale, generai 
ofițeri superiori, oameni 
știință și cultură.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

pădurilor.
★

Marți seara Teatrul romîn de 
stat din Timișoara a prezentat în 
premieră pe țară piesa „Răzbu
narea suflerului", comedie în 
trei acte de Victor Ion Popa. Re
gia artistică a spectacolului apar
ține lui Dan Radu Ionescu, iar 
scenografia este semnată de 
Doina Almășan Pop. Din distri
buție fac parte actorii Gheorghe 
Leabu, Ștefan Iordănescu, artist 
emerit, Dora Chertes, Daniel Pe
trescu, Ștefan Sasu, Lulu Popes- 
cu-Pop și alții.

(Agerpres)

SPOR
• Numai trei aer-.

joc m < 
rundă a 
terna lion

fi

d

fost

nian

laeslru so-I*
vietic Leonid Stein, li
nul din fruntașii clasa-

meatului. Arbitrii 
consemnat remiza 
partidele Bolbochan 
Bielicki si Sanguinetti 
— Benko. Florin 
Gheorghiu a întrerupt 
intr-o poziție compli
cată partida susținută

au 
în

cu marele maestru so
vietic Iuri Averbach.

în clasament con
duce Miguel Najdori 
(Argentina), cu 5,5 
puncte și o partidă în
treruptă, urmat de 
Benko (S.U.A.), 4,5
puncte. Averbach 
(U.R.S.S.) și Panno 
(Argentina) cu 4 punc
te și o partidă între
ruptă fiecare. Florin 
Gheorghiu are 3 punc
te și o partidă între
ruptă.

• în cadrul pregă
tirilor pentru campio
natele europene 
box, 
22 și 
(R.D. 
liștii 
ne în cursul lunii vii
toare cîteva intîlniri 
de verificare. Astfel, 
Ia 8 și 10 aprilie, la 
București și Galați, se 
vor întîlni echipele 
secunde ale R.P. “ 
mine și R.D. Germane, 
în zilele de 9 și 11
aprilie, la Berlin și

de
programate între 
29 mai la Berlin 
Germană), pugi- 

noștri vor susți-

Ro-

necesitatea însușirii 
străine.
număr însemnat de 
fruntași la învățătură 

în munca de

stu-

cercuri
un

ale producției, iar

Opinia publică din R. P. 
Romînă, alături de oamenii 
iubitori de pace de pretutin
deni, constată cu legitimă in
dignare că cercurile imperia
liste nord-americane continuă 
să intensifice acțiunile lor a- 
gresive în Vietnamul de sud și 
caută să extindă flăcările 
războiului în R.D. Vietnam și 
mai departe în Asia de 
est.

Declarația subliniază 
trupele intervenționiste 
S.U.A., trecînd la folosirea 
substanțelor și gazelor toxice, 
a bombelor cu napalm și fos
for alb împotriva patrioților 
și populației pașnice din Viet
namul de sud, au săvîrșit un 
nou act împotriva conștiinței 
umanității, sfidînd protestele 
opiniei publice mondiale și 
violînd în mod flagrant cele 
mai elementare norme ale 
dreptului și practicii interna
ționale.

sud-

că 
ale

Liga romînă de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa 
se alătură tuturor acelora care ț 
își ridică glasul în sprijinul 
poporului vietnamez, își ex
primă totala sa solidaritate cu 
lupta dreaptă a acestuia, con
damnă cu hotărîre intervenția 
războinică în Vietnamul de 
sud și extinderea ei împotriva 
R.D. Vietnam, cere retragerea 
tuturor trupelor străine din 
Indochina și asigurarea drep
tului legitim al poporului 
vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta.

Ne exprimăm convingerea 
că bravul popor vietnamez, 
încercat într-o îndelungată și 
eroică luptă pentru libertate 
și independență, va obține 
pînă la urmă victoria cauzei 
sale drepte : reunificarea paș
nică și democratică a patriei 
sale, construirea unei vieți - . 
pașnice și prospere. V

Sărbătorirea acad. Duiliu Marcu
Cu prilejul împlinirii a 80 de 

ani de viață a academicianului 
profesor arhitect Duiliu Marcu, 
Uniunea arhitecților din R. P.. 
Romînă a organizat o expoziție 
retrospectivă a lucrărilor acestuia. 
Vernisajul expoziției a avut 
marți la Casa Arhitectului din 
București.

Cuvîntul de deschidere a 
rostit de Ascanio. Damian, mem
bru în Biroul Uniunii arhitecților, 
rectorul Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu", care a subli
niat aportul deosebit al acad. 
Duiliu Marcu în arhitectura și 
activitatea urbanistică din țara 
noastră. Asistența a vizitat apoi 
expoziția care cuprinde peste 200 
de lucrări de arhitectură și gra
fică. Printre proiectele expuse 
se numără cele ale clădirilor 
Consiliului de Miniștri, Acade
miei Militare Generale, Ministe
rului Industriei Alimentare, Co-

loc

fost

mitetului de Stat al Planificării, 
pentru extinderea hotelului At- 
henee Palace și Teatrului de Stat 
din Timișoara, precum și proiec
tele unor complexe de locuințe 
din București și alte centre ale 
țării.

k
Cu același prilej, la Casa oa

menilor de știință a avut loc o 
reuniune. Au participat acade
micieni, profesori universitari, ar- 
hitecți și alți oameni de știință, 
cultură și artă. Participanții care 
au luat cuvîntul au relevat mun
ca și opera sărbătoritului. Feli- 
citînd călduros pe sărbătorit, arh. 
Pompiliu Macovei, președintele 
Uniunii arhitecților, i-a înmînat o 
efigie. Răspunzînd, acad. Duiliu 
Marcu și-a exprimat recunoștința 
pentru înalta apreciere dată acti
vității sale.

(Agerpres)

Noi construcții de locuințe
Aproape toate orașele și cen

trele muncitorești din regiunea 
Hunedoara se îmbogățesc anul 
acesta cu noi construcții de locu
ințe și social-culturale. La Alba 
Iulia, pe „Platoul romanilor", a 
început construcția unui microra- 
ion. Primele două blocuri vor a- 
vea cite 80. de apartamente. In 
Petroșeni se lucrează intens

construcția a 9 blocuri, a unei 
case de cultură și a unui cămin 
studențesc. în centrele miniere 
din Valea Jiului au început să se 
contureze noile blocuri turn.

Pentru anul acesta este pre
văzută darea în folosința oame
nilor muncii din regiune a circa 
4 000 apartamente.

(Agerpres)

4 apri-

repre- 
celor

o Duminică, 
lie, sala Floreasca din 
Capitală va găzdui

apoi la Halle, vor 
volua echipele 
zentative ale 
două țări.

(Agerpres)

meciul masculin 
volei dintre echipele 
Rapid București și 
Ț. S. K. A. Moscova, 
contînd pentru sfertu
rile de finală ale „Cu
pei campionilor euro
peni”. După cum se 
știe, prima întîlnire, 
desfășurată la Mosco
va, s-a încheiat cu 
victoria voleibaliștilor 
sovietici la scorul de 
3—1. întîlnirea va în
cepe la ora 19

Studioul 
Teatrului 
prezintă 
,,Prietenii 
mental"
Osvaldo Dragun, în traduce
rea lui Romulus Vulpescu. 
în fotografie: scenă din 
„Omul care s-a transformat 

în cline"
Foto: AGERPRES

experimental
„C- 1- Nottara" 

în cadrul ciclului 
Studioului Experi- 
trei povestiri de CINEMATOGRAFE

Videomagnetofortul
Se poate afirma ci ideea 

creării unui aparat capabil să 
înregistreze și să redea ima
gini a preocupat pe cercetători 
încă de la apariția magnetofo
nului obișnuit. Căci, dacă ban
da acestuia poate transforma 
în oscilații electrice — traduse 
mecanic prin vibrația unei 
membrane de difuzor — „ur
mele" magnetice lăsate de ac
țiunea sunetelor asupra lor. de 
ce nu ar fi posibil ca și cu ima
ginile să se procedeze într-un 
chip asemănător 1 S-a contu
rat astfel ideea conservării 
imaginilor electronice pe ace
lași suport magnetic care ser
vește la înregistrarea mesaje
lor sonore.

Pentru televiziune, fixarea 
imaginii sub formă magnetică 
prezintă mari avantaje față de 
procedeul fotografic folosit în 
mod obișnuit. Căci — înregi
strată pe banda magneto- 
scopului — imaginea poate fi 
transmisă imediat după înre
gistrare exact ca și în cazul 
benzii unui magnetofon, nu 

mai necesită operația develo
pării sau a tratării chimice a 
filmului sau prezența unui la
borator special.

Principiul înregistrării și al 
redării imaginilor este simplu 
de înțeles. Pe un suport mag
netic — o „bandă" obișnuită

sau un fir special confecțio
nat — sint înregistrate sem
nalele electrice lansate de ca
mera de luat vederi. Apoi, su
portul este derulat in fața 
unui „cap" de lectură al mag- 
netoscopiilui — pus în legătu
ră cu un televizor pe al cărui 
ecran este redată imaginea.

Fără îndoială, mai există și 
alte metode în acest sens.

In afară de procedeul des-

realizîndu-se — astfel — fil
mul colorat la... domiciliu.

Operația de înregistrare- 
redare a imaginilor cu ajuto
rul unui magnetoscop pus în 
legătură cu un televizor, mai 
prezintă și alte numeroase a- 
vantaje. Căci banda audio-vi- 
zuală — care înregistrează, 
concomitent, și sunetele și 
imaginile — autorizează efec-

In primul rind, mai înainte 
de a putea fi înregistrată pe 
bandă, imaginea trebuie să fie, 
în prealabil, analizată, ceea ce 
presupune descompunerea ei 
de către camera de luat vederi 
in tot atitea puncte și linii cite 
sint necesare pentru a putea 
fi reconstituită pe tubul cato
dic al receptorului. Iar acea
sta presupune folosirea unei 
tehnici destul de complicate,

de minut. Această dificultate a 
putut fi învinsă miniaturizîn- 

fanta de lectură a 
magnetofonului, 

semnalele au

Noi realizări tehnico-științifice
cris, cu ajutorul căruia pot fi 
efectuate proiecțiuni care nu 
necesită aparatură de proiec
ție optică, imaginile mai pot fi 
înregistrate prin intermediul 
unei metode electrooptice. In 
acest caz, este folosită o ban
dă fotosensibilă, avînd o lă
țime de doar cîteva sutimi de 
milimetru, acoperită cu o pă
tură de aur groasă de zece 
microni (un micron = a mia 
parte dintr-un milimetru). Mai 
este demn de semnalat proce
deul descoperit in ultimul 
timp, de înregistrare - redare 
a imaginilor în culori, care 

poate fi conexat la un aparat 
de televiziune corespunzător,

tuarea oricărui retuș. Cu aju
torul „radierei" magnetice ea 
poate fi — pe porțiuni — 
ștearsă, reîncepută, tăiată sau 
lipită. Iar manipularea mag- 
netoscopului este extrem de 
simplă : banda poate fi deru
lată în plină zi, aparatul poa
te fi încărcat în numai cîteva 
secunde, iar mersul său reglat 
— pentru înregistrare sau re
producere — cu ajutorul unor 
clape, ca și în cazul unui mag
netofon obișnuit.

Așa cum era de așteptat, 
mai există unele greutăți care 
sint, treptat, învinse, în ceea 
ce privește înregistrarea ima
ginii de către videomagneto- 
fon.

care nu este la îndemîna ori
cui.

In al doilea rind, înregi
strarea oscilațiilor electrice — 
care reprezintă tot atitea sem
nale optice — este departe de 
a fi la fel de simplă ca în cazul 
semnalelor sonore ale magne
tofonului. Ea cere frecvențe de 
sute de mii de ori mai ridi
cate decît în acest din urmă 
caz (de mai multe milioane de 
cicli pe secundă). Pentru ca 
un magnetofon obișnuit să 
poată „citi" o asemenea ima
gine, banda sa ar trebui să se 
deruleze cu o viteză foarte 
mare. La un astfel de ritm, 
bobina sa s-ar desfășura în 
întregime în numai jumătate

du-se 
„capului" 
Concomitent, 
fost înregistrate pe bandă în 
mod transversal, iar capul de 
lectură făcut să se deplaseze. 
In acest fel, mișcarea capului 
— însumîndu-se cu cea o bobi
nei — „absoarbe" o parte din 
viteza necesară „citirii" imagi
nilor, banda putînd fi deru
lată astfel mai încet.

Numeroase sînt utilizările 
care se întrevăd în ceea ce 
privește magnetoscopul. De 
pe acum, asemenea aparate au 
fost folosite pe bordul sateli
ților artificiali ai Pămîntului, 
la fotografierea părților invi
zibile ale lunii și retransmi
terea imaginilor obținute pe 
ecranele unor televizoare te
restre sau în Roentgen-diag
nostic. De asemenea, ele pot fi 
folosite în toate cazurile în 
care se urmărește perfecțio
narea pe „viu" a unei inter
pretări dramatice, a unor de
ficiențe de mimică sau chiar 
îmbunătățirea unor perfor
manțe sportive. Ca să nu mai 
vorbim despre dorința arză
toare a nenumărați cinefili de 
a poseda o bogată filmotecă 
la domiciliu.

A. SERGHIE

Pădurea spînzuraților — 
cinemascop (ambele serii) ru
lează la Patria (orele 10; 13,30; 
17; 20,30), București (orele 
9,30; 13; 16,30; 20), Excelsior 
(orele 9,30; 13; 16,30; 20). Pa
risul vesel rulează la Republi
ca (orele 9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 19; 21,15), Modern (ore
le 9,45; 12; 14,15;
21). Spărgătorul 
scop, rulează la 
(orele 9,15; 11,30;
18,30; 20,30), Festival (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19,15; 21,30) 
Grivița (orele 9,45; 12; 14,15,
16,30; 18,30; 21), Tomis (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15;
20,45), Melodia (orele 
12; 14,15; 16,30; 18,45;
Soții în oraș rulează la Capi
tol (orele 9,15; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), înfrățirea între 
popoare (orele 10,30; 15,45; 18;

16,30; 18,45; 
— cinema-
Luceafărul
13,45; 16 ;

14,15;

18,30 ;
9,45 ; 

21)

21,15), 
20,30), 
14,15; 
bește, 
la Victoria (orele 10; 12; 14 ; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) 
Roșu și negru (ambele serii) 
rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16,30; 20) Clopoțel rulează 
la Lumina (orele 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30). Paula captivă 
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Viitorul (ore
le 15,30; 18; 20,30). Bunica
Sabella rulează la Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii rulea
ză la Doina (ora 10). Regina 
cîntecelor rulează la Giu- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15), Bucegi (orele

Arta (orele 16; 18,15; 
Volga (orele 10; 12; 

16,30, 18,45; 21). Mă iu- 
nu mă iubește rulează

9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
21), Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). Madame 
Sans-Gene — cinemascop — 
rulează la Feroviar 
9,15; 11,30;
20,30). Djura 
rulează la Dacia (orele 9,30 ; 
11,45; 14; 15,15; 18,45; 21),
Miorița (orele 10; 12; 14; 16 ; 
18,15; 20,30). Strigătul Cor
lei rulează la Buzești (orele 
10,30; 15; 17,30; 20), Flacăra 
(orele 10; 15,39; 18; 20,30).
Diavolul deșertului rulează 
la Crîngași (orele 16; 18,15; 
20,30). Ziua fericirii — cine
mascop — rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15; 20,30). Cîn- 
tînd în ploaie rulează la Vi- 
tan (orele 16; 18,15; 20,30).
Călătorie în centrul Pămîntu- 
lui — cinemascop — (ambele 
serii) rulează la Carpați (ore
le 9; 12; 15), Floreasca (orele 
10,30; 16; 19,30). O stea cade 
din cer — cinemascop — ru
lează la Munca (orele 10,30 ; 
14,30; 16,30; 18,45; 21). Hatari 
(ambele serii) rulează la Popu
lar (orele 10; 16;
Mofturi 1900 rulează la 
lor (orele 15,30; 18;
Drumul Sării (orele 
17,45; 20). Titanic vals 
ză la Colentina (orele 16; 
18,15; 20,30). Nevasta nr. 13 
rulează la Rahova (orele 15,30, 
18; 20,30). Ghinionistul rulea
ză la Progresul (orele 15; 
17; 19; 21). Cine-i criminalul? 
— cinemascop — rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
Ah, Eva ! rulează la Ferentari 
(orele 14 ; 16; 18,15; 20,30).
Sărutul rulează la Cotroceni 
(orele 16; 18,15; 20,30), Cultu
ral (orele 15; 17; 19; 21). 
gea și forța rulează la 
cea (orele 16;
na 
lor 
am crescut sănătoși rulează 
la Timpuri Noi (orele 10—15 
în continuare, 17; 19; 21).

(orele
13,45; 16; 18,15;
— cinemascop —

19.30) . 
Moși-
20.30) , 
15,30; 
rulea-

Le-
Pa-

18 ; 20). Pa- 
aîbă — Meciul giganți- 
— Oaspeți doriți — Cum



*

um se pregătește baza furajeră!
agrijitorii de ani
male din coopera
tivele agricole de 
producție Tufești 
și Movila Miresii, 
din raionul Brăila, 
Ghersăseni și Sme-

eni, raionul Buzău, Mogoșani si 
Cuparu, raionul Găiești, Draga- 
lina și Solești, raionul Vaslui, 
Beli nț și Chizătău, raionul Lu
goj, Cornățel, raionul Costesti si 
din multe alte unități acordă o

rumb cu sroturi de floarea- 
soarelui și altele Interesant 
este faptul că, deși in prima 
perioadă a iernii s-au obținut 
peste prevederile planului 72 
de hectolitri de lapte si 2000 
kg de carne, din resursele de 
nutrețuri s-au consumat mai

posib.hta'.ea ca pmdcrce exi- 
maiteră eu z-j—a: să se mecri- 
nă constantă, la m turei ni.- 
cat d să marcheze chiar o 
creștere simțitoare.

O buaă experiență au eca- 
auiat ia pregătirea si econo
misirea EctrețunJor p rineru

deosebită atenție folosirii cu 
chibzuință a nutrețurilor, pen
tru ca hrana animalelor pină 
la ieșirea la pășunat să fie la 
fel de consistentă, iar produc
țiile să se mențină constante.

Consumuri mici.
La Tufești cele 63 de bovine 

puse la îngrășat au fost livra
te statului la o greutate mai 
mare decît cea planificată și 
cu aproape o lună mai devre
me. Acest fapt a dus la eco

producții mari
nomisirea a peste 50 de tone 
de concentrate și suculente 
în rațiile animalelor se admi
nistrează sortimente variate de
nutrețuri : amestecuri de sfe
clă furajeră, coceni tocațl și 
pleavă de griu, uruială de po

mult finuri și grosiere, iar con
centratele si suculentele s-ac 
păstrat pentru această perioadă 
cind sint multe fătări la fer
mele de vaci, oi și scroafe. 
Iată, prin urmare, cum cu un 
consum mai mic de furaje, dar 
administrate in rații echilibra
te și judicios întocmite, există

îngrijitori de animale de la 
Movila Miresu Cei 5 tineri 
care se ceapă de prepararea 
furajelor la moara cu ciocăne.e. 
Ia tocători si In camerele spe
cial amenajate, au gr.jâ ca să 
nu se piardă nici un gram de 
nutreț. De Ia gropile de sflez 
se scoate porumbul pină la ui

te tcnsrm De exemșl— tr_s 
cind oile fată, lucerna se dă 
locam in amestec ca păstăi de 

ară re p fasole. Apc-_ la 15 
kg de porumb suez re ac aegă

Si 10 kg de cocea: tocau si 
saramurați si 3 kg de pleavă 
de grtn.

în tata! atesta tanjete ca 
zz-tăti naturi se mai redxse se

'codată o rezervă de IW to®e 
de silce care se va atac >r» 
ia tana na. ta 50 de jtt_run 
ce vor intra ta iactaxae

Expenexu acestor «miăti 
care pna toJosre*  ca ctahza- 
intă a resurselor de tsra;-e. o- 
sugură ixaaMx o taaoi :a- 
destalătoare ar ir tău. extinsă 
și ia arie aartătr Ân tatQmt 
cu ocazia raid*  ta- noszn sa 
cooperative agncoâe de pro
ducție nade ratuie o*  stat je- 
ditros întocmite k aaaz sint 
ăesch re canale pentru ns.pă. 
La cooperativele agr.coîe U- 
dati si Maxecc — rasccal B-- 
zău. Topoiovem — raăoaxl Gă
iești oiarja — raxxrzl Pitești 
nu se calculează stocxuiie de 
furaje și firește, aa se soe 
care este sitsația reală a aa- 
treturJor Ajung sas os pini 
Ia noua recoltă î Soraler tele

Dubla valoare
a culturilor duble

defectivele de animale ale cooperativei agricole 
producție din comuna Recaș. raionul Timișoara, vor 
ajunge la siîrșitul anului la aproape 800 taurine. 
1 600 de ovine și 1 500 de porci. Pentru hrana, iura- 
jarea lor în tot timpul perioadei de vară, numai cele 
338 hectare de pășune nu pot asigura întreaga canti
tate de masă verde necesară. Ar trebui să recoltăm

cel puțin 8 777 tone masă verde, dar pajiștea de care dispunem, 
chiar în condiții de fertilizare, nu oferă din această cantitate decît 
1 200 fone pe vară. Or, numai pentru hrana taurinelor sint nece
sare 5 127 tone de furaje masă verde. Această diferență o com
pletăm cu producția de nutrețuri obținută din culturile duble si 
intercalate. Pentru completarea resurselor de furaje, in toamnă 
am însămînțat pe 50 de hectare orz timpuriu și secară furajeră, 
pe care le distribuim animalelor în această primăvară înainte de 
începerea pășunatului. După aceea, cele 50 de hectare vor fi se
mănate cu iarbă de sudan, în amestec cu porumb și soia iuraje- 
ră care, bine întreținute, vor asigura o producție de 20 000—25 000 
kg masă verde la hectar. Nutrețul obținut din acest amestec de 
furaje este bogat în proteine și, administrat in doze echilibrate, 
înlocuiește cu succes o parte din concentrate (porumbul, orzul 
și tărîțele) pe care le folosim la îngrășarea unui număr mai mare 
de porci.

In cultura mare, după orzul boabe și griul din soiuri precoce, 
semănăm în miriște pe 1 500 de hectare, porumb furajer. Miriștea 
■este atunci proaspătă, iar în sol există cantități suficiente de apă 
care permit încolțirea și dezvoltarea rapidă a plantelor. Alte 
100 de hectare de miriște vor fi însămlnțate foarte des, tot cu 
porumb. Această suprafață va constitui pășunea suplimentară 
pentru ovine.

Lucrările de asigurare a bazei furajere continuă cu intensitate 
Zilele acestea. Am și semănat 200 de hectare de trifoi in cul
tură ascunsă — în griul de toamnă. Asigurăm astfel pe o perioa
dă de doi ani un furaj valoros. După trei ani, cind recolta de masă 
verde scade, suprafața se reînsămînțează cu griu. care, avind c 
bună plantă premergătoare, dă o producție mare la hectar. Am 
constatat că de pe loturile acestea se obține un spor de recoltă de 
400—500 kg de griu la hectar. Prin rotație, din trei Jn trei ani, 
cele 800 de hectare cultivate cu griu sint insămințate pe rînd cu 
trifoi sau lucernă în cultură ascunsă.

Porumbul pentru boabe îl semănăm în cultură intercalată cu 
dovleci și bostani furajeri. La semănătoarea 2 S.P.C.-2 se fixează 
o țeavă care trece pe rîndurile de porumb și depune sămînța cul
turii intercalate. Pentru că vrejul se extinde — dovlecii și bosta
nii îi semănăm din patru în patru rînduri.

Importanța culturilor duble și intercalate nu se reduce numai 
la faptul că balanța furajeră se completează cu încă 5 000 tone 
masă verde și zeci de vagoane porumb siloz. Trebuie avut în 
vedere faptul esențial că vom dispune de aceste furaje tocmai 
în perioada critică, în lunile iulie—august. Este tocmai perioada 
cind ferma de vaci are aproape tot efectivul în lactație. Subali- 
mentarea lor ar însemna, zilnic, sute de litri de lapte pierdut. 
Avind, însă, posibilitatea de a introduce în tainul vacilor cite 
3 kg de masă verde pentru fiecare litru de lapte în plus, ridicăm 
producția cu 4—5 litri zilnic. Important este, de asemenea, faptul 

. că la maternitatea de scroafe, purceii hrăniți cu masă verde ca- 
pată zilnic un spor mediu în greutate de 600 grame, păstrînd un 
raport optim intre perioada de creștere și greutatea normală 
livrare.

Pentru a produce întregul necesar de masă verde (8 777 
tone), dacă nu am recurge la culturile duble și intercalate — 
trebui să luăm de la cultura griului și porumbului cel puțin 500 
de hectare, ceea ce n-ar fi economic. Prin această prismă trebuie 
apreciată valoarea incontestabilă a culturilor duble și intercalate.

timul strat și, prin punerea de 
adausuri de scindări la căruțe, 
se înlătură orice risipă. îm
preună cu inginerul agronom 
Viorel Preda și brigadierul zo
otehnic ei fac stocul bazei fu
rajere in fiecare decadă. Si 
astfel gospodărite nutrețurile 
aduc importante sporuri de 
producție. La 20 martie rezulta 
că producția medie de lapte e 
in creștere cu aproape 50 de 
litri pe cap de vacă furajată 
fată de cea planificată, in con
dițiile economisirii a 400 toce 
de porumb siloz, care va com
pleta tainul de seară al vaci
lor de lapte, pînă la începutul 
lunii august.

Tinerii îngrijitori de animale 
de la Recea și Giiganu. raionul 
Costești. pentru o mai bună 
gospodărire a furajelor întoc
mesc rații decadal, in funcție 
de noile nutrețuri care intră

se adm --<t-pară fără aee-:- 
teccn. La Giigaza. îs raicni: 
Costesti cocenii se pa» ta tas
te netocati Annotate cocsc- 
miad numai frunzele. peste 70 
ia sută die acest nutreț se pier
de Risipă de boabe se face la 
cooperative agricolă drn U- 
dati Acolo unoe a fost depozi
tat porumbul pentru musul 
animalelor, s-au lăsat straturi 
de stfuleti care s-au amestecat 
cu pămint. La păsări boabele 
se aruncă direct pe pămint S’, 
se amestecă cu noroiul Fireș
te, cu puțină gnjă. aceste defi
ciențe pot fi remediate. Tinerii 
care lucrează in echipele de 
deservire a fermelor au dato
ria să acorde mai multi aten
ție păstrării și economisirii nu
trețurilor. In feiul acesta fura
jele vor ajunge pină la noua 
recoltă, iar producția animale
lor nu va înregistra scăderi.

C« ta fseeaz» prttadMr*.  taiMă ce Baqui a-a tacilzft și a-a zvintat pSmiatul. tinerii au început acțiunile de muncă patriotică pentru 
întreținerea pășunilor naturale

Cum organizăm pășunatul

de

de 
ar

in cele 400 de hec
tare de pășune na
turală de care dîs-

I
aune unitatea noa
stră. circa 150 de 
hectare sînt situate 
la șes. cuprinzind

terenuri sărăturoase. Producția de 
iarbă din flora spontană este mică, 
în lunile iulie — septembrie ani
malele nu au ce minca aici.

Și totuși numărul animalelor 
crește de la an la an. Posibilită
țile de sporire a suprafețelor re
partizate culturilor furajere sînt 
reduse. Trebuia ridicată producția 
pe terenurile existente. Am în
ceput aceste acțiuni în primul 
rînd pe pășuni. Anul trecut, nu 
ne-arti rezumat doar la curățirea 
terenului de mușuroaie, pietre și 
mărăcini. O treime din suprafață 
am grăpat-o, după ce în mustul 
zăpezii am aplicat amendamente 
calcaroase. Lucrările de întreți
nere au continuat apoi în tot 
cursul anului După fiecare ploa
ie. pe suprafața uode am aplicat 
amendamentele. iarba și-a re
venit Organizația U.T.M. ne-a 
cerut să încredințăm tinerilor, 
pentru experiență, in vederea cer
cetării pori’rnhtăților de creștere 
a producției o porțiune de 30 de 
hectare pășune, aflată in apro
piere de sat. Pe această supra
față tneru au aplicat in plus 
must de grajd in amestec cu zn- 
grtaâmmte proaspete, diluate cu 
apă. Imțabva a fost bună- Pe 
suprafața tmde s-au aplicat doar 
xmeodșaMnte. s-a obținut un 
spee de peste 1 3» kg iarbă la 
hectar. Pe cese 30 hectare unde

Ing. ION NICHITA 
cooperativa agricolă de producție 

Recaș, raionul Timișoara

O lucrare la ordinea zilei, pe care o e.ectuează acum re
torii de la G.A.S. Văceni, raionul Drăgănești-Vlașcc este = dis

cuitul lucernierei

depă care au efectuat o grt- 
pare ușoară producția de iarbă 
a sporit cu aproape 2 500—3 000 
k^ ta medăe. la hectar. Trebuie 
U că deși nucă, acea
stă suprafață a uautituit anul 
trecut pășunea de bază pentru

vacile cu producții de lapte mai 
mari.

în primăvara acestui an, expe
riența a fost generalizată. Și a- 
cum tinerii noștri au adus o con
tribuție valoroasă la lucrările de 
întreținere a pășunii. Vreo 50 
au lucrat mai multe zile în 
șir la distrugerea mușuroaielor, a 
scaieților și mărăcinilor, au nive
lat terenul. Mărăcinii și scaieții 
au fost strinși și arși la marginea 
pășunii. Alți 65—70 de tineri au 
colectat must de grajd din bazi
ne, l-au amestecat bine cu gunoi 
proaspăt și l-au transportat și 
împrăștiat pe 70 de hectare pă
șune. La 2—3 zile, suprafața a 
fost grăpată. Deși sîntem abia Ia 
sfîrșitul lunii martie, pășunea se 
prezintă bine. Datorită lucrărilor 
făcute și măsurilor ce le vom a- 
plica în continuare, ne bazăm în 
acest an pe un spor de produc
ție de 2500—3000 kg la hectar 
pe întreaga suprafață.

Chiar din aceste zile am în
ceput jalonarea pajiștii în par
cele, in vederea organizării pățu- 
natuiui rațional. Nu vom scurma 
ca găina în grămadă. Am stabilit 
ca pe 100 hectare aflate în apro
pierea satului să pască vacile cu 
lapte care trebuie să se întoarcă 
seara ia grajd, unde li se adminis
trează tainuri suplimentare de 
hrană in funcție de producție și 
greutatea corporală. Pe restul su- 
praiețes, aflată la distanța de 7—8 
km, instalăm stina de oi. Aceste 
terenuri. Ia riadul lor, sînt și ele 
Impăițiie. Pășunea destinată va
cilor cu lapte va cuprinde trei 
parcele, iar cea pentru oi cinci. 
Primele animale care vor fi 
scoase la pășunat la începutul 
lunii mai vor fi vacile cu produc
ții mari de lapte și oile cu mieii 
tineri. Timp de 5—6 zile, ele vor 
pășuna prima parcelă. Cînd a- 
cestea vor trece la pășunatul ce

lei de a doua parcele, vor fi 
scoase la pășunat în cea dinții 
parcelă, vacile cu producții mai 
mici de lapte și respectiv tinere
tul ovin. Acest procedeu va fi 
folosit și in continuare. Astfel, 
asigurăm o pauză de două săp- 
tămîni pe fiecare solă din pășu
nea vacilor și 20 de zile pe par
celele din pășunea oilor, timp în 
care iarba crește din nou. Pentru 
ca îngrășarea pajiștii prin tîrlire 
să fie uniformă, pe pășunea oilor 
au fost instalate perdele de stuf 
mobile. Ele vor fi zilnic mutate 
din loc în loc, constituind și un 
fel de umbrar pentru zilele căl
duroase, iar pe timp ploios un 
bun adăpost.

Am luat măsuri și pentru spo
rirea producției de iarbă pe pă
șunea montană, unde vom urca 
350 de capete taurine tinere. 
Acolo lucrează acum la extinde
rea capacității de adăpostim pen
tru încă 100 capete vite, la re
pararea cabanei îngrijitorilor, a 
șoproanelor-adăpost, a unui mic

elub-bibliotecă, echipa de mese
riași a cooperativei agricole. Cei 
8 tineri îngrijitori, printre care: 
Ion Zota, Vasile Constantin și 
Zamfir Vasile, au fost și ei pre- 
zenți; au curățat de pietre și 
mărăcini pășunea, au amenajat 
padocul și au lucrat la fasonarea 
lemnului necesar construcțiilor. 
Pentru a pășuna rațional, și aici 
au fost luate măsuri asemănătoa
re cu cele pentru pajiștea de Ungă 
sat. Aceasta a fost împărțită în 
patru părți egale. Prima porțiune 
o pășunează junincile ajunse în 
stadiul de montă. Apoi, în săptă- 
mîna următoare, celelalte anima
le. în felul acesta vom asigura 
sporirea producției de iarbă de la 
2 500 kg la hectar la 3 500—4 000 
kg-

ION PARASCHIV 
președintele cooperativei agricole 
de producție „Zori Noiu, comuna

Pogoanele, raionul Buzău

Citiți aceste cărți
„Folosirea ureei 

in hrana animalelor"
„GhMd tehnicianului 
de bază furajeră"

Pajiștile naturale vor produce mai mult

Cercetările fi practica multor 
unități agricole de stat sau 
cooperative de producție a- 

rată că substanțele proteice, atit 
de necesare dezvoltării animalelor, 
pot li substituite partial In hrana 
rumegătoarelor prin anumite sub
stanțe sintetice ce conțin azot, 
între care cea mal răsplndită uti
lizare o are ureea. Folosirea aces
tui produs in hrana animalelor 
tace posibilă economisirea unor 
cantități însemnate de nutrețuri 
bogate in proteină, care în mu/te 
unităfi se obțin In cantități mici.

Utilizarea ureei cu maximum de 
eiicientă economică cere, insă.

Țn dezvoltarea creșterii ani-
/ male Lor, asigurarea nutrețu-
* rilor in cantități suficiente 

Si de bună calitate, care să cu
prindă totalitatea elementelor ne
cesare unei hrăniri optime, este 
una din cerințele cele mai impor
tante. Îndelungata experiență a 
crescătorilor de animale și rezul
tatele bune obținute de unele uni
tăți agricole din tara noastră de
monstrează că producerea unor 
cantități Îndestulătoare de nutre
țuri, de cea mai bună calitate, re
prezintă cheia de care depinde^ în 
primul rînd, creșterea numărului 
de animale și a producției de car
ne, lapte, unt etc.

Lucrarea, semnată de inginerii 
V. Vasiu, M. Pop și D. Marinică, 
prezintă, intr-o lormă sugestiva.

ituat la poalele 
Carpaților răsări- 
teni, unde pășu
nile și fînețele se 
întind pe mari 
suprafețe, raionul 
Piatra Neamț dis

pune de condiții prielnice 
pentru creșterea animalelor. 
Șeptelul a și ajuns acum la 
circa 12 000 de taurine și a- 
proape 19 000 de oi, la care se 
mai adaugă porcine, păsări. 
Principala sursă de hrană 
pentru ele o constituie aceste 
pășuni și finețe, iar preocupa
rea pentru sporirea producti
vității lor este prima problemă 
căreia țăranii cooperatori ii 
caută in fiecare an rezolvarea 
cea mai bună. Acum, în prag 
de primăvară, cînd urmea
ză să înceapă lucrările de 
îmbunătățire a pajiștei, am a- 
vut o convorbire cu tovarășii 
Mircea Ghiță, președintele 
consiliului agricol raional și 
Neculai Băltog, prim secretar 
al comitetului raional U.T.M. 
Piatra Neamț în legătură cu 
acțiunile inițiate și măsurile 
stabilite pentru creșterea pro
ducției de masă verde pe pă
șunile și fînețele naturale din 
raion.

Tovarășul Mircea Ghiță : 
Pășunile și fînețele din raio
nul nostru ocupă terenuri di
ferite : 6 000 de hectare în zo

na de șes, 18 000 de hectare la 
munte, din care 7 000 hectare 
sînt situate în golurile de pă
dure. Varietatea terenului im
pune efectuarea unui complex 
de lucrări pentru îmbunătăți
rea calității pajiștilor. Experi
ența arată că dacă am lăsa 
lucrurile numai pe seama na
turii, cantitatea de masă ver
de obținută la hectar ar fi 
mică, iar marile posibilități de 
creștere a producției de iarbă 
n-ar fi valorificate.

Așa, de pildă, cea mai mare 
parte a pășunilor de șes pe 
care nu se execută lucrări de 
întreținere dau o producție de 
numai 3 500 kg iarbă la hectar. 
In comunele Negrești, Bîrgă- 
oani, Ștefan cel Mare și altele 
unde s-au făcut mai multe 
lucrări de întreținere (admi
nistrarea de îngrășăminte, 
stîrpirea mărăcinilor, afînarea 
solului prin grăpare) produc
ția medie de iarbă pe pășune 
a fost anul trecut de 8 000 
kg la hectar. Prin lucrări sim
ple cantitatea de masă verde 
obținută la hectar poate fi, 
deci, dublată sau chiar tripla
tă. Cit de importante sînt re
zervele de care dispunem re
zultă și din următorul calcul 
sumar. Dacă pe toată supra
fața se obținea în 1964 o pro
ducție ca la Negrești sau Bir-

găoani, însemna un plus de 
aproape 2 200 de vagoane de 
nutreț. Aceste mari posibili
tăți au hotărît țăranii coope
ratori să le pună în 1965 în 
valoare. Fiecare unitate și-a 
întocmit un plan complex de 
lucrări. Pe pășunile de șes se 
vor executa curățiri pe tot 
timpul anului, se vor aplica 
îngrășăminte chimice, must de 
grajd, se vor face reinsămin- 
țări. Pe întreaga suprafață fâ
nul trecut a fost numai pe 50 
la sută) se va organiza pășu
natul rațional pe grupe și spe
cii de animale.

Și în zonele de munte se vor 
face multe lucrări. Avem re
partizate fonduri însemnate 
pentru noi defrișări, de la lăs
tărișuri și pînă la pădure ma
sivă de peste 80 de ani, pe o 
suprafață de 400 de hectare. 
Specialiștii au și efectuat un 
studiu de transformare și au 
întocmit planurile de acțiune.

Pentru organizarea pășuna
tului rațional pe toată supra
fața de șes, acum izlazurile se 
jalonează în parcele de cite 
20—25 de hectare. De ase
menea. se ca organiza con- 
veierul verde pe 1 800 de hec
tare, cu 70 la sută mai mult 
ca anul trecut. Ne așteaptă, 
prin urmare, o perioadă în
cărcată de munci, dar lucru

rile fiind bine precizau ie le 
început, sîntem conmnf. d 
planurile noastre vor fi întoc
mai îndeplinite.

Tov. Neculai Băltog : Pen
tru tinerii din satele ratoet- 
lui nostru participarea la lu
crările de întreținere a pășu
nilor pe care le-a aminat to
varășul Mircea Ghiță este tra
dițională. In adunările gene
rale ale organizațiilor V.TJă. 
ei s-au angajat si contribuie ta 
întreținerea tuturor pășnnuo'. 
din care 3 000 de hectare prm 
muncă patriotică. în vedere*  
extinderii experienței bnne 
din comunele Grror. Dodua. 
Podoleni. Zănești și altele, co
mitetul raional V.TJt. r« or
ganiza in curtnd consfctni—. c« 
tinerii in două centre de co
muni. Pentru zona de țes ta 
Girov, iar pentru ce*  de men
te ta Negrești. Aia, secretari 
ai organizațiilOT V.TJt. di*  
comunele amintite vor îm
părtăși experiența lor și, îm
preună cu specialiștii taritap. 
se vor alcătui planuri concre
te, pe fel de lucrări, pentru tot 
timpul anului. La Bodesti. Bă- 
lănești. Girov și ta aite părți 
s-a făcut o nouă repartizare a 
pășunilor, pe brigăzi de dmp. 
Tinerii au și început munca. 
La Girov. tinerii antrenați de 
organizația V.TJA., au grapa' 
400 de hectare din cele 500.

-ar pe 100 hectare au trans
portat must de grajd. Conti
nuă defrișarea mărăcinilor și 
amenajarea unor viituri de-a 
lungul a 3 km. pe marginea 
rintai Cracau. La Bodești, 
s-*«  curățat 100 de hectare, 
continuă defrișarea ți arderea 
mărăcinilor și buruienilor de 
pe alte 120 de hectare.

La executarea lucrărilor pre
văzute pe pășunile montane 
vor participa în săptămînile 
-rmitoare peste 1 000 de tineri.

La fel ca și anul trecut, fi
ner:: vor participa la construi
rea noilor adăposturi. Cei de la 
Negrești au ajutat la construi
re*  unui adăpost pentru îngri
ji-.ori, a citorva umbrare pen
tru ovine, au amenajat cursul 
unor izvoare pentru adăparea a- 
nimalelor. Acum la Bălănești 
și Zănești tinerii lucrează la 
fasonatul materialului lemnos 
necesar construirii unor adă
posturi pentru îngrijitori.

Pentru că in cele 22 de coo
perative agricole de producție 
din raion lucrează peste 250 
de tineri ca îngrijitori de ani
male, am prevăzut și alte ac
țiuni. In consfătuiri pe centre 
de comune vom tr.vita specia
liști care să arate tinerilor im

portanța pășunatului rațional 
și cum trebuie el organizat.

Loturile semincere se vor 
extinde în acest an pe aproape 
200 de hectare. Tinerii vor 
participa la întreținerea lor. 
Vom organiza excursii cu ti
nerii, pionierii și școlarii pen
tru stringerea semințelor din 
flora spontană, pentru ca în 
primăvara viitoare să putem 
face reinsămînțări pe 5 000 de 
hectare. La Dochia, tinerii au 
făcut această lucrare anul tre
cut și acum iarba e aproape 
bună de pășunat.

★

Pentru completarea rezerve
lor de nutrețuri se prevăd ac
țiuni la fel de importante. Lu- 
cernierele se vor extinde pe 
1 000 de hectare pe cele mai 
neproductive porțiuni din pă
șunea de șes. La Dochia, Bir- 
găoani, Bălănești și in alte 
părți se vor extinde irigațiile 
pe lucerniere, in vederea spo
ririi producției de masă ver
de. La toate aceste lucrări vor 
participa peste 3 000 de tineri 
care au și început lucrările 
prevăzute pentru primăvara 
aceasta. Cu cit acțiunile vor 
fi mai bine organizate, cu atit 
va spori aportul tineretului la 
obținerea unor cantități însem
nate da nutrețuri pentru ani
malele proprietate obștească.

din partea îngrijitorilor de anima
le cunoașterea perfectă a tuturor 
regulilor ce se impun respectate 
în cazul administrării ei. Cunoștin
țele necesare, legate de modul de 
administrare a ureei, sînt pre
zentate amplu în această broșuri 
intr-o formă interesantă, fapt care 
o face accesibilă oricărei categorii 
de cititori. Sint, de asemenea, ex
puse simptomele care se manifes
tă in cazul intoxicațiilor precum 
și măsurile ce trebuie luate cînd 
acestea se produc. Dată fiind im
portanta practică deosebită a re
comandărilor pe care le cuprinde, 
este bine ca această broșură să 
fie nelipsită din biblioteca perso
nală a îngrijitorilor, brigadierilor 
și medicilor veterinari.

un interesant ghid în organizarea, 
producerea, stringerea și conser
varea furajelor. Cartea face o 
descriere a plantelor de nutreț, 
cu cerințele fiecăreia față de cli
mă, sol și îngrășăminte; prezintă 
agrotehnica însămînțiirii, întreți
nerii și recoltării ; sînt descrise, 
de asemenea, tipurile de pajiști 
naturale, precum și modul de 
îmbunătățire a pășunilor și finețe- 
lor, organizarea pășunatului rațio
nal, pregătirea și conservarea fînu- 
rilor, cultura Ierburilor pentru să- 
mînfă etc.

Pagină organizată de: 
N. BARBU. I. MARCOVICI, 

I. TEOHARIDE



Să înceteze acțiunile agresive
ale S.U.A. în Vietnam!

• O mare mulțime, în ma
joritate tineri, a participat 
luni seara la marele miting 
organizat în sala „Mutualite" 
din Paris de Mișcarea france
ză pentru pace. Mitingul a 
fost prezidat de profesorul 
Jacques Madaule, membru al 
Biroului național al mișcării 
pentru pace.

Rezoluția adoptată în una
nimitate condamnă agresiu
nea imperialistă, exprimă so
lidaritatea cu poporul vietna
mez și cheamă populația să 
depună toate eforturile pen
tru pregătirea „Zilei naționa
le de acțiuni pentru pace în 
Vietnam", care va avea loc la 
6 aprilie.

Acțiuni care periclitează 
pacea lumii

■
1 m primit cu adincd 
I indignare vestea că 

forțele armate ame
ricane, concomitent 
cu lansarea de bom
be cu napalm și 
fosfor asupra unor 

puncte populate din R.D. Viet
nam, au început să recurgă îm
potriva forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud, la folosirea 
gazelor toxice. Această acțiune 
este cea mai recentă expresie a 
politicii agresive a S.U.A. în 
Vietnam. Încâlcind acordurile de 
la Geneva din 1954, cercurile 
imperialiste poartă de ani de zile 
un război nedeclarat împotriva 
populației sud-vietnameze. Ele 
au comis acte de agresiune fă
țișă împotriva R.D. Vietnam, stat 
independent și suveran.

Utilizarea gazelor toxice în 
războiul din Vietnam reprezintă 
un nou act de o deosebită gravi
tate. După cum se știe, utilizarea 
gazelor toxice încalcă în mod 
flagrant convențiile și tratatele 
internaționale care interzic folo
sirea, în cursul războiului, a ga
zelor asfixiante, otrăvitoare, a li
chidelor toxice și a altor sub
stanțe similare.

Împreună cu forțele iubitoare 
de pace din întreaga lume, po
porul nostru condamnă acțiunile 
agresive ale S.U.A. în Vietnam. 
Ca om de știință consider folosi
rea gazelor toxice în războiul din 
Vietnam ca un act inuman, con
trar tuturor normelor în vigoare 
și care pune în pericol pacea pe 
pămînt. Cer curmarea agresiunii 
S.U.A. în Vietnam, îndeplinirea 
acordurilor de la Geneva din 
1954, respectarea dreptului viet
namezilor de a-și hotărî singuri 
viitorul.

Acad. prof. G. VRĂNCEANU

Puternică explozie in fața 

ambasadei S. U. A» din Saigon
SAIGON 30 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile 
de presă, marți dimineața o 
puternică bombă a explodat 
în fața clădirii ambasadei 
Statelor Unite din Vietnamul 
de sud, zguduind din temelii 
clădirea de cinci etaje a am
basadei. Potrivit primelor ra
poarte, cîteva persoane au 
murit, iar zeci de persoane au 
fost rănite. Parterul clădirii, 
unde se afla Consulatul ame
rican, a fost complet distrus.

Un nou atac aerian al S. U. A. 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 30 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția V.N.A., 
la 30 martie, orele 13,00 nume
roase grupuri de avioane de lup
tă cu reacție americane, decolînd 
de pe portavioanele flotei a 7-a, 
au bombardat numeroase puncte 
din apropierea orașului Dong 
Hoi și vase de pescuit în largul 
coastei regiunii Vinh Linh, din
R. D. Vietnam. Primele rapoarte 
informează că cinci avioane duș
mane au fost doborîte și nume
roase altele avariate.

în mesajul de protest adresat 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control, misiunea de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei Populare Vietnameze 
arată că „repetatele acte de răz
boi comise în ultimele zile de
S. U.A. constituie o extrem de 
gravă încălcare a suveranității și 
teritoriului R. D. Vietnam și o 
violare flagrantă a acordurilor de

Continuă criza de
HAGA 30 (Agerpres). — De

putatul Joseph Cais, însărcinat 
de regina Juliana a Olandei să 
constituie un nou guvern, a de
clarat marți că este posibil ca 
guvernul său să se prezinte în 
fața Parlamentului în cursul lunii 
viitoare. Cele trei partide care 
ar urma să participe Ia coaliția 
guvernamentală — catolic, socia
list și antirevoluționar-protestant 
— au căzut de acord asupra unei

• La Teatrul Hagihristu 
din Atena a avut loc un mi
ting de protest împotriva ac
țiunilor agresive ale Statelor 
Unite contra R.D. Vietnam. 
Participanții la mitingul or
ganizat de Comitetul grec 
pentru pace și destindere in
ternațională au adoptat o mo
țiune prin care protestează 
cu hotărîre împotriva bom
bardamentelor avioanelor mi
litare americane asupra unor 
localități ale R.D. Vietnam.

• Agenția V.N.A. transmite 
că Societatea de Cruce Roșie 
din teritoriile eliberate ale 
Vietnamului de sud a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă faptul că S.U.A. și 
agenții lor sud-vietnamezi folo
sesc gazele toxice în războiul 
lor agresiv din Vietnamul de 
sud. Declarația adresează So
cietății Internaționale de Cruce 
Roșie și societăților de Cruce 
Roșie din diferite țări, precum 
și organizațiilor democratice și 
progresiste din lumea întreagă 
apelul de a contribui la împie
dicarea agresorilor de a folosi 
gazele toxice ca mijloc de 
război în Vietnamul de sud.

• James Endicott, președin
tele Congresului canadian pen
tru apărarea păcii, a făcut o 
declarație în care a arătat că 
în prezent speranțele agresori
lor americani în Vietnam sînt 
sortite eșecului. S.U.A. nu 
sînt în măsură să obțină vic
toria și au început să vorbeas
că deschis despre necesitatea 
războiului chimic și bacteriolo
gic. Acest lucru îl atestă in 
mod elocvent articolul semnat 
în revista „Saturday Evening 
Post" de fostul președinte al 
Societății chimice americane, 
în care el militează pentru fo
losirea armelor biologice si 
chimice. Noi, a spus James 
Endicott, trebuie să dăm un 
avertisment maniacilor mili
tari.

• După cum anunfa agenția 
guvernamentală de presă bir- 
maneză, „Consiliul revoluționar 
al Uniunii Birmane" arată că 
Birmania se pronunță împotri
va oricăror măsuri care ar pu
tea duce la extinderea acțiuni
lor militare în Vietnam și 
împotriva folosirii gazelor în 
timpul acțiunilor militare des
fășurate în Vietnam. Totodată, 
se arată că nu poate exista 
„o soluție militară a acestei 
probleme".

• La un spital din Detroit, 
a încetat din viață cetățeana 
americană Helga Hertz, în 
vîrstă de 82 de ani, despre care 
s-a anunțat că la 17 martie și-a 
dat foc în semn de protest 
împotriva acțiunilor S.U.A. în 
Vietnam. în scrisoarea găsită 
în geanta acestei femei se ara
tă că ea protestează împotriva

Printre cei răniți se află 
și adjunctul ambasadorului 
S.UA, Alexis Johnson.

Explozia a provocat impor
tante pagube materiale, clădi
rea fiind serios deteriorată. 
Numeroase mașini care sta
ționau în fața ambasadei au 
fost complet distruse, iar une
le au ars. Clădirile din apro
piere au fost, de asemenea, 
atinse de suflul exploziei. Ră- 
niții au fost imediat transpor
tați la diferite spitale, unii 
aflîndu-se în stare gravă.

la Geneva. Ele amenință în mod 
grav pacea în Indochina și Asia 
de sud-est*.  în mesaj se cere ca 
„Statele Unite să înceteze imediat 
toate actele de război și agresiu
ne împotriva Vietnamului de 
nord, să pună capăt războiului a- 
gresiv din Vietnamul de sud, să 
retragă toate trupele americane, 
armele și materialele de război și 
să aplice în mod corect acordu
rile din 1954 de la Geneva cu 
privire Ia Vietnam".

*
PEKIN 30 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China 
Nouă, la 29 martie, două avioa
ne de luptă americane cu reacție 
au atacat de trei ori un vas de 
pescuit chinez, în apele interna
ționale, la vest de Inkoțui, insula 
Hainan. Avioanele americane l-au 
urmărit și în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze.

guvern din Olanda
politici comune în spinoasa pro
blemă a publicității comerciale 
prin radio și televiziune, dar mai 
rămîn de soluționat alte proble
me. Se prevede ca interdicția de 
a transmite reclame publicitare 
la radio și televiziune să fie ridi
cată în octombrie, urmînd ca trei 
rețele să capete permisiunea de 
a transmite între 15 și 24 de mi
nute zilnic reclame comerciale. 

acțiunilor S.U.A. „care vor să 
șteargă de pe suprafața pămin- 
tului popoarele mici".

• La Tokio a avut loc o șe
dință a conducerii Partidului 
Socialist din Japonia — ce! 
mai mare partid de opoziție 
din țară — în cadrul căreia a 
fost examinată situația din 
Vietnam și căile de rezolvare 
a problemei vietnameze. Comi
tetul Central Executiv al par
tidului cere încetarea imediată 
a acțiunilor agresive ale S.U-A- 
împotriva R. D. Vietnam, retra
gerea trupelor americane și a 
armatelor sud-coreene din 
Vietnamul de sud- Partidul So
cialist din Japonia protestează, 
de asemenea, cu hotărîre împo
triva folosirii de către Statele 
Unite a bazelor militare ameri
cane din Japonia și Okinawa 
pentru desfășurarea acțiunilor 
militare în Vietnam.

Declarația
Frontului Patriei 

din R. D. Vietnam
HANOI 30 (Agerpres). — 

După cura anunță agenția V.N.A., 
la 26 martie a avut loc la Hanoi 
o ședință specială a Prezidiului și 
Secretariatului Comitetului Cen
tral al Frontului Patriei din R. D. 
Vietnam.

In declarația adoptată se ,,a- 
probă întrutotul poziția fermă a 
Frontului de Eliberare Națională 
din Vietnamul de sud de a lupta 
pină la capăt împotriva imperia
liștilor americani*  și se subliniază 
că poporul R. D. Vietnam este 
hotărit , să apere Vietnamul de 
nord și să contribuie la elibera
rea Vietnamului de sud în scopul 
reunificării pașnice a patriei*.  
Declarația aprobă și sprijină în
trutotul poziția F.NE. din Viet
namul de sud de „a chema îna
poi, dacă va fi necesar, pe fiii Ș*  
fiicele Vietnamului de sud. care 
s-au grupat în nord în conformi
tate cu acordul pentru încetarea 
focului, pentru a lua armele și a 
distruge dușmanul-*

Declarația arată că „afirmațiile 
S.U-A, potrivit cărora de ar fi 
în favoarea unor negocieri sau 
rezolvări pofitke a peoHeMn 
Vretnamurai*,  sine Arw,^<e oe 
„intmcncarea râzbondtn agresiv 
al S.U.A. în Vietnamul de sod 
prin folosirea de substanțe chi
mice toxice și de participarea di
rectă a unor forțe armate ale 
S.UA. și ale sateliților lor, pre
cum și de extinderea războiului 
spre nord*.  In declarație se sub
liniază că ..singura cale pentru 
imperialiștii S.UA. este să plece 
din Vietnamul de sud'. Decla
rația face un apel insistent la 
populația tuturor țărilor lumii ..să 
oprească miinile imperialiștilor 
S.U-A, care plănuiesc să extindă 
războiul in întregul Vietnam și in 
Indochina*.

Hotărirea tinerilor 
din R. D. Vietnam 
HANOI 30 (Agerpres.. — A- 

genția Vietnameză de Informații 
transmite că, potrivit datelor pro
vizorii ale C.C. al Uniunii Tinere
tului Muncitor din Vietnam, un 
milion și jumătate de tineri din 
R. D. Vietnam cu trimis scrisori 
în care se oferă necondiționat să 
lupte ca voluntari in rindul for
țelor crmate împotriva agresori
lor americani, pentru sprijinirea 
poporului sud-vietncmez ți apăra
rea R. D. Vietnam.

♦
Ambasada din Pekin a R. D. 

Vietnam a primst numeroase scri
sori din partea unor cetățeni 
vietnamezi care trăiesc m R. P. 
Chineză, in care aceștia in ex
primă dorința de a se întoarce 
m țară și de a participa la lupta 
împotriva agresorilor americani.

R. P. Polonă 
la lucrările 
G. A. 1.1.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). 
— Un reprezentant al agenți
ei PAP. a avut o convorbire 
cu Bogdan Lonczkovski. șe
ful delegației poloneze la se
siunea plenară de Ja Geneva 
a Acordului general cu privi
re la tarife și comerț 
(G.A.T.T.), in legătură cu par
ticiparea Poloniei la tratative
le privitoare la reducerea ta
xelor vamale din cadrul „run
dei Kennedy".

Polonia — a declarat el — 
care participă la lucrările 
G.A.T.T. în calitate de mem
bru asociat, a manifestat un 
mare interes față de lucrările 
„rundei Kennedy". Totuși a 
fost nevoie să se găsească o 
formulă care să permită Po
loniei să participe la tratati
vele multilaterale. Propunerea 
poloneză cu privire la o ast
fel de formulă a fost adoptată 
recent de Comitetul G.A.T.T. 
pentru tratativele comerciale. 
De la 1 aprilie — după prezen
tarea documentelor corespun
zătoare — Polonia va putea 
participa la toate lucrările și 
tratativele „rundei Kennedy".

PE SCURT
V1ENA. — La 29 martie a a- 

vut loc la Viena schimbul instru
mentelor de ratificare a Acordu
lui dintre R. P. Romînă și Repu
blica Austria pentru reglementa
rea problemelor financiare în sus
pensie. semnat la București la 3 
iulie 1963.

Din partea romînă, schimbul a 
fost efectuat de ing. Mircea O- 
cheană, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romine în 
Austria, iar dm partea austriacă 
de dr. Bruno Kreisky, ministrul 
federal pentru afacerile străine al 
Austriei.

ANKARA- — După cum a- 
nunță agenția M.T.L. Ia An
kara a fost semnat un proto
col intre Ungaria și Turcia, 
care prevede sporirea cu 15 
la sută a schimbului de măr
furi intre cele două țări in 
comparație cu 1964.

NEW YORK. — Mediatorul 
O.N.U. în Cipru, Galo Plata 
Lasso, a prezentat marți secre
tarului general al O. N. U, 
U Thant, raportul său asupra 
situației din insulă, in care face 
cunoscut eforturile depuse de ei 
pentru soluționarea disputei din
tre cele două comunități din Ci
pru. In raportul său, Galo Plata 
se pronunță pentru continuarea 
medierii între părțile interesate 
pentru a se putea găsi o bată de 
plecare pentru discuții directe.

DJAKARTA. — Guvernul In
doneziei a hotărit să nationăizc- 
te opt plantații de cauciuc dm 
Iatca de est. aparțămd unor 
companii britanice. De aseme
nea, au fost confiscate bunurile 
aparfinind companiei britanice 
..Holding Company", cere s-a o- 
cupat cu operațiuni ilegale de 
valută.

Compania petrolieri națională 
..Termina" a hotărit ti conce
dieze întregul personal american. 
Agenția Antara menționează oi 
toți experțu americani de la c- 
ceastă companie cor părăsi Indo
nezia.

ALGER. — Marți Ia mmiazia 
sosit într-o vizită oticiMă del 
două zile în Algeria Ctu En-lei 
Pe aeroportul Dar-El-Beida, ei 
a fost salutat de președmteie 
Ben Beția, membri ai vrcermdsn 
și alte personalități pobtice al
geriene și străine.

în cursul după-^uezn, cei doi 
condz>cătc-ri au rvt o conccr- 
otre.

LCND7LU — Corn snd măs- 
ter ai CES TD. s-a ru-m-c 
marți Ls Lăsăm Mr-e irnini; 
cere ta dara ătexa s£e pentn 
a dezbate crpecte mdeert ăe 
colaborării dmtre țărde meswr-e 
ale pactului. La seriu-ie pertid- 
pă comandanți șefi tou șefi a 
statelor majore din Marea Bn- 
tanie. Iran, Pakistan p Turcia, 
precum și un reprezentant el for
țelor armate ale S.U-A. Lucrările 
sesrinui, care se desfășoară sub 
președinția lordului Mountbetter., 
șeful statului major al ermatti 
britanice, rint secrete.

ATENA — La invitații rec
torului UnSersnăpi CB, Arena 
C. Papaioanu, în capita'a Gre
ciei a sost in vizită acai Mi-1 
boc, rector al Unreersrtățu <fc» 
București. EI urmează să țmi 
două cocfmnțe in przoese ce 
matwrar că. Acad. M-hoc va face 
o serie de vizete Ia Urevexszaîsa 
și rv, -——e—. Atena și va 
lua contact cu trarimurinem 
grec-.

SAN JOSE- — 
de extezze il tLepsi'-m Costa Si
ca. Dariei Ori-y- a fost ceses- 
nat ra-iibrat al Pamfciri F be- 
rărâ Napceaje >ar-C de țov- 
răx;st> ia vederea ajeșerjer pre- 
zd-ezta'e care - —eirt si t b- 
Joc Ia ereastă tari ia frtrcar.e 
axul viitor.

PE SCURT

1

G. MTTROI

ITAL1A. — Recent la Roma a avut loc o demonstrație a studenților italieni în sprijinul eiectuării 
unei reforme a invățămîntului superior. In fotografie: aspect din timpul demonstrației.

LJl.S.S. — In secția turbine de gaze a Fabricii constructoaie de 
mașini „V. I. Lenin" din Leningrad

R. P. Romînă la expoziția culturală 
din Campo Grande (Brazilia)
„fiponaiclc romincsii sînt o imagine

a progresului țării dv.“

RIO DE JANEIRO. — 30 
Corespondentul Agerpres, V. 
OROS, transmite:

In orașul Campo Grande 
(statul brazilian Guanabara) 
s-a deschis sub auspiciile Cen
trului de studii fi cercetări so
ciale din localitate o expoziție 
culturală la care participă 21 
de țări, printre care și R- P. 
Rornir.ă. Standul R. P. Romine 
cuprinde costume populare, ar- 
tzeoie de artizanat, cărți teh
nice, de istorie fi ioidor, o 
raiectre ae aaibee. preexist și 
iofOfteSi szoătzsHM aspecte dm 
octrizleSea ecoaoaucâ ș: ealtrz- 
tz-i a JUmisjei.

Directorul expoziției, 
Sergio hzto M.cnteiro, tmpăt- 
tăsir.du-ș: tzzpres. e despre
s'.cnăui roaxiaese ne-a declarat 
următoarele: .Expoaateie ro- 
■iaesti siat o a pro-

i : i.
Lstrc <1 țira <tv Acest stand 
esze usnl <fm ceie ac vizitate
Si

Colaborare
siiiniiiită

sovieio-lranceză 

trece ‘rzdxrgeodezxx > efeetnate 
de giacxMCzn sreâetxi și fran
cezi au fost pohixate in Boje-

rr.ele presei 
«cesteis în 
tîî studen

V'Of Oi» V 2S
Totodată so%irtjc Marți.

francez: au stusfiat structura pă
turii dm zăpadă și gheață și au 
luat probe de la diferite onzoo-

pante la î 
institute d1 
rior din Sc

bune. Campo Grande se simte 
onorat de prezența Romîniei la 
această expoziție, prima expo
ziție internațională organizată 
în orașul nostru și pe care o 
vom repeta anual*.

De la deschiderea expoziției, 
standurile au fost vizitate de 
mii de persoane. Pentru iiecare 
țară participantă se organizea
ză cite o zi în care sînt pro
iectate filme. Ziua Romîniei va 
fi organizată la 3 aprilie.

din viața tineretului lumii
Intilnirea studenților

din Balcani, 
zona Adriaticii

SOFLA (prin telefon pentru 
„Scinteia tineretului*).  —

Marți, Intilnirea studenților 
din Balcani, zona Adriaticii și 
C:prj și-a continuat lucrările 
pe comisii.

în comisia care dezbate pro
blemele cooperării in dome
niul invățănrintului, științei și 
culturii, intervenția delegației 
rom:ne a fost prezentată de 
Lia Picurară. în comisia con
sacrată problemelor colaboră
rii în domeniul sportului și 
turismului a luat cuvintul din 
partea delegației rorr.ine Doi
na Scurtu. în cea de a 3-a co- 

discută proble- 
idențești și rolul 

rirea cooperă- 
din Balcani, 

și Cipru — a 
Vlad.

legațiile partici- 
Ilnire au vizitat 
invățămint supe-

Presa vest-germanâ 
despre congresul 
partidului U. C. D.

Congresul partidului Uniunea 
creștin-democrată din R.F.G. și-a 
continuat marți lucrările. Minis
trul de externe vest-german, 
Schroder, a rostit o cuvîntare în 
care s-a referit la unele probleme 
internaționale. El și-a exprimat 
părerea că, „în ciuda tuturor di- * 
ficultăților actuale", realizarea 
unității politice a Europei occi
dentale nu va întîrzia.

Comentînd lucrările Congresu
lui, ziarul „SUDDEUTSCHE 
ZE1TUNG" scrie că „partidul 
lui Adenauer și Erhard va face 
fără îndoială tot posibilul pentru 
a nu permite să izbucnească din 
nou conflictele latente care îl 
divizează. Fostul cancelar își des
fășoară lupta mai ales în culise. 
Gerhard Schroder, ministrul fede
ral al afacerilor externe, devenit 
pe nemeritate, în ciuda slăbiciu
nilor sale, țapul ispășitor în cursul 
acestor conflicte, se va mai men
ține cu siguranță încă un semes
tru, chiar dacă reputația sa și a 
politicii externe a Bonn-ului va 
avea de suferit. Va trebui proba

KHARTUM: „Masa rotundă" 
și-a încheiat lucrările

KHARTUM 30 (Agerpres). — 
După două săptămîni de dezba
teri, care uneori i-au determinat 
pe observatorii politici să tragă 
concluzii cit se poate de contra
dictorii, conferința „mesei rotun
de" de la Khartum și-a încheiat 
lucrările luni seara. în comuni
catul final, adoptat de liderii po
litici din nordul și sudul acestei 
țări, se arată că. ei „au ajuns la 
convingerea că reconcilierea na
țională constituie o necesitate" și 
că „problemele regiunilor din su
dul țării pot fi rezolvate numai 
pe cale pașnică și democratică".

Printre rezoluțiile adoptate de 
cele două părți prezintă un in
teres deosebit cele referitoare la 
acordarea de drepturi egale tu
turor cetățenilor sudanezi, atît din 
nordul cît și din sudul țării. O 
bună parte din rezoluțiile adopta
te se referă la reconstrucția eco
nomică a regiunilor meridionale, 
mai înapoiate decît cele din nor
dul țării. In acest scop, s-a ho- 
tărît crearea unui consiliu națio-

Paraguay:

In lagărul 
de la Tacumbu

• ZECI DE STUDENȚI TORTURAJI • CUM 
A FOST ASASINAT UN TÎNĂR FEROVIAR
• CRUZIMILE LUI DUARTE VERA

' nconjurați de 400
jK de militari înarmați

pină in dinți în 
curtea lagărului de 
concentrare Tacum- 
bu stau, de două 
ore, în picioare, sub 

razele dogoritoare ale soarelui, 
250 de deținuți politici — stu
dent) ji lideri sindicali paragua- 
yeni. Pe poarta lagărului intră 
un automobil din care coboară 
comandantul unității militare de 
pază, maiorul Escobar, urmat de 
șeful poliției dictatorului Stroes
sner, colonelul Duarte Vera, de
venit faimos, chiar ți peste hota
rele țării, pentru cruzimea sa. 
Vera face doi pași în direcția și
rului deținuților, se oprește și 
începe să strige un lung monolog 
din care pot fi deslușite cuvintele 
„inamici ai patriei", „comuniști", 
„trădători". Cuvintele răsună în 
goL Ele nu au nici un efect asu
pra tinerilor paraguayeni întem
nițați aici pentru că au participat 
la greva generală a studenților 
din anul 1959.

„Sinteți aici prizonieri — stri
gă Duarte Vera. Pentru că vreți 
să aveți condiții civilizate, pentru 
că creți să fiți tratați ca para
guayeni, veți munci zi și noapte 
pină ce nu veți mai avea putere, 
pină cînd pe voi nu va mai fa
mine decît pielea și oasele. Nu 
trebuie să aveți asistență medi
cală. nu că trebuie medicamente, 
nu că trebuie nimic altceva decît 
să munciți. Trebuie să înțelegeți că 
nu vom area nici un fel de sen
timente umane față de voi. Sin
gurul lucru de care avem nevoie 
este un pretext pentru a vă li
chida. Nu putem face aceasta în 
alt fel, deoarece sîntem catolici 
și nu ne permite religia noastră".

Cruzimea și cinismul de care 
a dat dovadă șeful poliției para- 
guayene au devenit cunoscute în 
străinătate prin intermediul unui 
exilat politic din această țară, în
temnițat la rindul lui în lagărul 
de concentrare de la Tacumbu, 
care a reușit să se refugieze la 
Montevideo, unde învață acum la 
o universitate Uruguayans. In 
cursul unei întîlniri cu cîțiva 
ziariști, tînărul student din Para
guay, care a solicitat să nu-i fie 
dat numele în vileag de teama 
represiunilor ce le-ar putea suferi 

bil să ne resemnăm văzînd încă 
multă vreme politica Republicii 
Federale sprijinindu-se pe trei 
grupări politice care sînt fiecare 
în parte prea slabe pentru a-și 
asuma singure responsabilitatea 
guvernului. Aceasta poate avea 
inconveniente dar și avantaje".

Ziarul de tendință guverna
mentală „FRANKFURTER ALL- 
GEMEINE ZEITUNG" se referă 
îndeosebi la situația pe care o 
ocupă în partid Franz Josef 
Strauss, fostul ministru al apără
rii și lider al aripei bavareze a 
creștin-democraților. Ziarul eș‘ 
de părere că din Munchen, wiț 
își are reședința, Strauss pro
voacă destule dificultăți conduce
rii Uniunii creștin-democrate ?i 
guvernului. „Conducerea U.C.D. 
se întreabă de mai multă vreme, 
afirmă ziarul, dacă un Strauss 
instalat la Bonn și neputînd să 
mai impună cu atîta fermitate re
gimul său personal Uniunii creș- 
tin-sociale (aripa bavareză a 
U.C.D. — n.r.) nu ar fi mai 
puțin periculos".

nai economic, cu un departament 
însărcinat cu studierea dezvoltă
rii economice a sudului.

Printre măsurile menite să re
stabilească încrederea populației 
sudiste se numără și hotărirea 
de a ridica starea de urgență în 
toate cele trei provincii sudice 
Bahr el Ghazal, Nilul Superior și 
Equatoria), precum și înlesnirea 
reîntoarcerii în patrie a persoane
lor refugiate în diferite țări afri
cane.

Conferința nu a putut însă rea
liza un acord în legătură cu sta
tutul constituțional al provinciilor 
meridionale din Sudan. Un comi
tet special, alcătuit din 6 per
soane din sud și 6 din nord, a 
fost însărcinat de participanții la 
conferință să discute această pro
blemă și să prezinte un raport 
conferinței, care se va întruni 
din nou peste două sau trei luni. 
Acest comitet mai are misiunea 
de a urmări îndeplinirea rezolu
țiilor adoptate de „masa ro
tundă*.

familia sa, a vorbit pe larg des
pre torturile suferite de tinerii 
adversari ai regimului dictatoru
lui Stroessner.

„Am văzut cum un tînăr mun
citor feroviar a murit din cauza 
torturilor — a spus el. Era un 
conducător comunist care a refu
zat să-și trădeze tovarășii. A fost 
bătut cu un bici făcut din fîșii 
din piele și cauciuc. A primit 
800 de lovituri care i-au trans
format tot spatele în carne vie. 
Rana enormă i s-a infectat. în a 
patra zi a încetat din viață.

Cînd deținuții politici erau in- 
terogați, la puțin timp după a- 
ceea, vomitau singe. într-o noapte 
rn-au luat și pe mine. Am fost 
dus într-o cameră unde se afla 
Duarte Vera. Era într-o stare ve
cină cu isteria. De la intrare a 
început să mă insulte și să mă 
lovească cu pumnii. A pus să se 
dea drumul ia un magnetofon cu 
o bandă pe care era imprimat un 
discurs ținut de mine la un mi
ting al studenților. De fiecare 
dată cînd oamenii aplaudau, mă 
lovea cu un bici pină ce am că
zut la pămînt. La cîțiva metri 
de mine am zărit un corp însîn- 
gerat. Era un conducător studen
țesc care avea trei răni la cap. 
S-a apropiat de mine și mi-a șop
tit că în timp ce-l băteau, Duarte 
Vera îl lovea cu picioarele și 
striga „Sînt Napoleon! Sînt Na
poleon !“.

Majoritatea deținuților din la
gărul de concentrare Tacumbu 
se găsesc aici din anul 1959. A- 
tunci, în luna mai, în rîndurile 
studenților și ale elevilor din clase
le superioare s-a produs o puter
nică mișcare împotriva regimului 
Paraguayan. La 29 mai, pe stră
zile capitalei țării, Asuncion, mii 
de tineri au demonstrat scandînd 
„Jos tirania„Jos Stroessner !“, 
„Jos Duarte Vera !“. Manifestația 
a fost împrăștiată de poliție și 
armată. A urmat un val de te
roare și represiuni în cursul că
rora sute de tineri au fost arestați 
și torturați.

Studentul Paraguayan a ținut 
să sublinieze că mișcarea antidic- 
tatorială din această țară se am
plifică în pofida represiunilor.

I. RETEGAN
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