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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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PLECAREA SPRE INDONEZIA ȘI INDIA 
A TOVARĂȘILOR GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

SI ION GHEORGHE MAURER

NOI SUCCESE
ÎN ÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ
Cu planul Angajamentul 

a fost îndeplinit

30 întreprinderi 
din regiunea Crișana

au raportat îndeplinirea înainte 
de termen a planului la produejie 
globală și marfă pe primele 3 
trimestre. întreprinderile industria
le din această regiune au realizat 
economii suplimentare în valoare 
de 20 818 000 lei, depășind astfel 
angajamentul anual. Printre colec
tivele fruntașe se numără și fabri
ca de încăl|ăminte „Solidaritatea“.

Colectivul Uzinei 
„Rulmentul"

din Brașov a îndeplinit cu 4 zile 
înainte de termen planul de pro
ducție pe primele 9 luni ale anu
lui. In această perioadă s-au fa
bricat încă 13 tipuri de rulmenfi. 
Prin perfecționarea proceselor teh
nologice și întărirea controlului pe 
faze de îabricafie, calitatea rul
menților a fost îmbunătățită. Pe 
seama reducerii prețului de cost 
colectivul acestei unități a reali
zat în primele 8 luni ale anului 
economii în valoare de peste 
800 000 lei.

Pînă acum, 65 de întreprinderi 
din regiunea Brașov și-au înde
plinit înainte de termen planul pe 
trimestrul III.

Zilele trecute, bri
gada forje fi trata
ment termic din secto
rul sculerie al Uzinei 
metalurgice din Coli- 
bași, regiunea Pitești 
a raportat conducerii 
sectorului că angaja
mentul de economii 
pe Întreg anul 1962 a 
fost îndeplinit.

Fafă de 50.000 lei 
eh era planificat, co
lectivul brigăzii și-a 
propus să realizeze 
economii în valoare 
de 80.000 lei.

Printr-o organizare 
judicioasă a locului

de muncă și prin folo
sirea rafională a ma
terialelor de forje și 
tratament, membrii 
brigăzii au reușit ca 
angajamentul luat să 
fie nu numai îndepli
nit, ci chiar depășit cu 
17.000 lei.

Economiile proveni
te de la materialele 
de bază și auxiliare 
cît și autoreparafiile 
cuptoarelor și băilor 
au fost principalii 
factori în realizarea 
de economii. Așa de 
exemplu numai la să
rurile de călire s-au

0 mare fabrică de ulei 
a mirat in funcțiune Ia Iași

La Iași, în zona industrială a 
orașului, a intrat în funcțiune 
Fabrica de ulei „Unirea“. Noua 
unitate — cea mai mare si mai 
modernă din tară — prelucrea
ză zilnic 400 de tone de se
mințe de floarea-soarelui, pro- 
ducînd ulei comestibil rafinat si 
șroturi furajere urmînd ca în 
curînd să fabrice uleiuri solidi
ficate și margarina de calitate 
superioară. Tot aici se fabrică 
pentru prima dată în tară le- 
citină, produs folosit în indus
tria alimentară și chimică. Co
jile de floarea-soarelui se folo
sesc drept combustibil la caza- 
nele care produc aburii nece
sari procesului de producție. 

economisit 13.100 lei, 
iar la păcură pentru 
forjă, 5.240 lei.

în lupta pentru eco
nomii s-au evidenjiat : 
Konf Emeric — șeful 
brigăzii, utemisful Cio- 
banu Nicolae, călito- 
rul de bază Pupăză 
Gheorghe și aljii.

Membrii brigăzii 
și-au luat acum un 
nou angajament: pînă 
la sfîrșitui anului eco
nomiile să anfingă ci
fra de 120.000 lei.

ION STANCIU 
funcționar

Fabrica este compusă din mai 
multe construcții industriale si 
gospodărești care alcătuiesc un 
interesant complex arhitectonic.

Procesele tehnologice sînt au
tomatizate. Mai mult de jumă
tate din mașinile și instalațiile 
cu care este înzestrată fabrica 
au fost produse în tară.

Prin punerea în funcțiune a 
acestei întreprinderi se reali
zează una din sarcinile privind 
dezvoltarea producției de uleiuri 
comestibile puse în fața secto
rului industriei alimentare de 
către cel de-al III-lca Congres 
al P.M.R.

(Agerpres).

Citiți
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VIAȚA

CULTURALĂ

A TINERETULUI

Elevi din anul II D al. Școlii profesionale de ucenici „Dîmbovița" 
din Capitală discufînd în pauză pe marginea unei probleme, fă- 

cute In oră,

La plecare pe aeroportul Băneasa

Vineri dimineața, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu președintele Consi

liului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și ministrul afa
cerilor externe al R. P. Romîne 
Corneliu Mănescu, au părăsit 
Capitala, plecînd într-o vizită 
în Indonezia și India la invi
tația președintelui și primu
lui ministru al Republicii In
donezia, dr. Sukarno, și pre
ședintelui Republicii India, dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan.

Pe clădirea aerogării Bă
neasa erau arborate drapelele 
de stat ale R.P. Romîne, Re
publicii Indonezia și Republi
cii India.

La plecare, pe aeroport erau 
de față tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu,

SOSIREA LA TASKENT
TAȘKENT 28 (Agerpres). — 

In drum spre Indonezia tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, s-au 
oprit la Tașkent, capitala 
R.S.S. Uzbece.

In întâmpinarea lor, la ae
rodrom au venit tovarășii 
Șaraf Rașidov, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 

Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, membri ai 
C.C. al P-M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri su
periori, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Telegramă de pe
De pe bordul -avionului, to

varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer 
au adresat următoarea tele
gramă tovarășilor Nikita 
Hrușciov și Leonid Brejnev: 
„Zburînd deasupra teritoriului 

din Uzbekistan, I. M. Najos- 
kin, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Uzbece, precum și alțl 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat. A fost, de 
asemenea, prezent Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Ro
mîne în Uniunea Sovietică.

Seara, tovarășul Șaraf Rași
dov a oferit în cinstea oaspe
ților romîni o recepție la care 
au participat conducători1 de

Au fost de față Iusuf Badri, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Indonezia, 
K. M. Kannampilly, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Re
publicii India, șefi ai altor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R.P. Romînă, membrii am
basadelor Republicii Indonezia 
și Republicii India.

(Agerpres)

bordul avionului
Uniunii Sovietice, în drum 
spre Republica Indonezia, vă 
rugăm, dragi tovarăși, să pri
miți expresia sentimentelor 
noastre de caldă prietenie și 
cele mai bune urări pentru 
dv. și întregul popor sovietic“.

partid și de stat ai R.S.S. Uz
bece, reprezentanți ai vieții 
culturale și obștești din Taș- 
kent.

Tovarășii Șaraf Rașidov șl 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
rostit toasturi.

în cursul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, a fost pre
zentat un frumos program 
artistic.

Colectivele fabricilor 
din industria 

de medicamente

au îndeplinit planul de pro
ducție pe primele 9 luni ale 
anului cu 10 zile mai devre
me.

In cursul anului muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din a- 
ceastă ramură industrială au 
îmbogățit gama produselor 
noastre farmaceutice cu 30 de 
noi sortimente. Printre aces
tea se numără : Miostinul, u- 
tilizat în tratarea asteniei 
musculare; Tonozitul, folosit 
în insuficientele hepatice, ci
roze. întîrzieri în creștere ; 
Revulsin. indicat în tratamen
tul local al reumatismului și 
unor nevralgii; Sintolaxul-la- 
xativ etc.

In pămînful pregătit din vreme, mărunjif ca boabele de mazăre, semănătorile îngroapă bob cu 
bob griul. Totul se face ca la carte. A fost o lecție deosebit de utilă pentru oaspeții care au
participat" la această interesantă demonstrație practică organizată la sfafiunea experimentală agri

colă Mărculești. Foto . | CUCU

agricol 
lis por
nind re- 

acestei 
oamenii 
pe o-

goare pun acum 
temelia producțiilor anului 
viitor. A sosit timpul pentru 
trecerea cu toate forțele la 
însămînțarea griului. Este 
momentul optim acum, ca de 
altfel la începerea I fiecărei

IERI, LA STAȚIUNEA EXPERIMENTALĂ AGRICOLĂ MĂRCULEȘTI
A.

Intilnire cu agrotehnica superioară a insămînțărilor de toamnă
campanii agricole, pentru ge
neralizarea, prin demonstrații 
practice, a experienței înain
tate a unităților agricole so
cialiste fruntașe, a metodelor 
recomandate de stațiunile 
experimentale agricole pentru 
fiecare zonă în parte. Pentru 
a participa la o astfel de de
monstrație practică cu privire 
la însămînțarea griului, au 
sosit ieri la stațiunea experi
mentală agricolă Mărculești 

din regiunea București oas
peți: președinți, ingineri, bri
gadieri, secretari de organiza
ții de bază U.T.M. din gospo
dăriile colective din preajma 
stațiunii. Aici totul era pre
gătit pentru această .vizită.,« 
didactică.

Oaspeții au asistat la o in
teresantă lecție în legătură cu 
felul în care trebuie aplicate 
recomandările stațiunii pentru 
această zonă a Bărăganului«

Lingă o tarla de 30 hectare, 
arată din timp, cu pămîntul 
mărunțit ca boabele de ma
zăre eraul aliniate opt trac
toare. Două remorcau grape
le, semănătorile erau cuplata 
la alte patru tractoare, iar ce
lelalte două purtau după ele 
tăvălugi. Adică întregul set

Al 200-lea 
cinematograf sătesc 

în regiunea lași
Locuitorii din Rediu-Tatar au 

participat recent la inaugurarea 
cinematografului din comuna lor. 
Acesta este cel de-al 200-lea ci
nematograf sătesc din regiunea 
lași. De la începutul anului in 
cuprinsul regiunii au fost în. 
fiinfate 26 de asemenea uni
tăți. Alte 10 urmează a fi date în 
folosință în curînd. Cinemato
grafele sătești se bucură de pre
țuirea țărănimii. Filmele prezenta
te de ele anul acesta au fost vi
zionate de circa 1.239.000 de 
persoane, cu aproximativ 500.000 
mai mult decît în 9 luni anu
lui trecut.

■
 n oraș, 20 de

oameni așteptau 
tractorul, care tre
buia să-i trans
porte la șantier. 
Drumul spre șan
tier trece prin 

munți, printre stînci. Iar el, 
Vasiie Apolzan, tînărul trac
torist își poartă cu grijă și 
încredere tractorul. Privește 
atent drumul parcă ar avea 
zece ochi. Intr-o parte și alta 
se deschid prăpăstii adinei...

Dar iată că brusc, levirul de 
comandă se rupse. Tractorul 
începu să alunece; peste cî- 
teva clipe oamenii aveau să 

i fie înghițiți de prăpastie. In 
asemenea situații voința ar 

? 

de mașini necesare însămîn- 
țării. Terenul era jalonat pe 
două loturi și în mijloc. La 
capetele tarlalei era trasă cita 
o brazdă de control de lăți
mea a două semănători fie
care. Oaspeții au privit cu 
îneîntare de cunoscători ace- 
ște pregătiri. Totuși, unele 
„amănunte“ le-au reținut a- 
tenția, le-au trezit în mod 
deosebii! interesul: „de ce au 
procedat tovarășii specialiști 
de aici în felul acesta?« „Se
cretul“ acesta și încă alteia 
aveau să le afle în curînd.

— Mai întîi — și-a început 
scurta sa expunere inginerul 
Gheorghe Mitrică, directorul 
tehnic al stațiunii — asigura
rea producției de grîu a anu
lui viitor începe cu arăturile,

CÌND îl IUBEȘTI PE OAMENI
putea să se zdruncine și pu
terile să te părăsească defini
tiv. Tractorul nu mai putea 
fi acum stăpânit decât prin 
forța brațelor. Pentru asta se 
cerea curaj deosebit, o puter
nică voință, calm. Vasiie A- 
polzan trăi în răstimpul cîtorva 
clipe o întîmplare neobișnuită 
care-i solicita întreaga sa vo
ință și stăpînire. Gîndul la 
viața celor 20 de oameni pe 
eare-i transporta îl îndîrji să 
înfrunte catastrofa. Poți domi
na chiar moartea, tind ți-s 
dragi oamenii! Vasiie Apol
zan făcu totul să nu-și piardă 
cumpătul. Trebuia să lupte și 
să învingă. Gîndea repede. 
Privi, într-o străfulgerare,

3K 

cu pregătirea terenului. In 
zona noastră, care cuprinde o 
mare parte din Bărăgan — re
giunea București și o parte din 
regiunea Galați — griul se în
sămânțează după unele culturi 
care au părăsit mai devreme 
terenul (mazăre, borceag, pe 
unele suprafețe chiar grîu), 
dar cea mai mare parte va 
urma după porumb. De aceea, 
acum, în aceste zile este nece
sar să urgentăm recoltarea po
rumbului, strîngerea cocenilor 
de pe teren, astfel îneît să dăm 
mecanizatorilor posibilitatea 
să lucreze Intens, în două 
schimburi la arături.

Datorită condițiilor specifice 
din acest an, și în mod deose
bit în zona noastră, terenul fi
ind uscat, la arături ies bolo

înapoi, spre remorcă și strigă 
din răsputeri: Săriți! Coada 
ochiului urmărește cum sar 
oamenii! Cîți ? Puse frîna 
brusc. Tractorul rămase pe

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

loc. In dreapta se cască gura 
prăpastie!...

Catastrofa fusese evitată. 
După încordarea extraordinară 
care-i solicitase toată ființa lui, 
în cele cîteva clipe de primej
die de moarte, Vasiie, simți 

vani. Știți că intr-un teren 
bolovănos nu se însămînțează 
bine și pierderile sînt mari. 
Putem să le prevenim. La 
miriștile de porumb recoman
dăm să se facă o arătură mai 
la suprafață — 18-20 cm. — 
Noi, pe unele parcele am lu
crat numai cu discuitorul. 
Pentru o bună mărunțire a 
pămîntului, este neapărat ne
cesar, mai ales acum, să facem 
două discuiri perpendiculare 
una pe alta.

In raionul Fetești, planul 
prevede să se însămînțeze în 
toamna aceasta 30 500 de hec
tare cu grîu. Pînă acum sînt 
pregătite pentru însămînțări 
aproximativ 13 000 de hectare. 
Ținînd seama că în zona noa
stră epoca optimă pentru în

că-l părăsesc puterile. Privi 
în urmă; toți oamenii erau vii. 
„I-am salvat”. Și se simți a- 
runcat departe de tractor. 
Cind frîna a fost apăsată cu 
toată puterea, tractorul s-a 
răsturnat pe roțile din stingă: 
tractoristul a fost aruncat la 
20 de metri și peste o clipă 
mașina s-a oprit deasupra 
stăpînului ei prinzîndu-i piep
tul și umărul sting.

...Vasiie Apolzan a fost in
ternat în spital. După operație 
a pierdut brațul de la cot.

Am stat îndelung cu el de 
vorbă. Deprimare? Durere? 
Părere de rău că nu a sărit 
întîi EU, oa să scape nevătă

sămînțat este pînă la 20 oc
tombrie, rezultă clar de ce este 
necesar să urgentăm arăturile 
și însămînțările.

înainte de a trece la semă
nat, trebuie să avem asigurată 
întreaga cantitate de sămînță 
din soiuri de mare productivi
tate, care să fie condiționată 
și tratată. Tratarea ei cu sub
stanțe insecto-fungicide nu se 
face însă în cutia semănătorii, 
ci cu porzolatorul. Noi am fo
losit la 100 kg de grîu cîte 300 
grame Germisan și 200 grame 
Aldrin. Dau rezultate foarte 
bune.

Acum putem Intra cu aemfi-

N, SIMIONESCU

(Continuare în pag. a Ul-a) 

mat? Nimic din toate acestea. 
E mîndru că a fost în staret 
prin puterea lui, să-i salveze 
de la moarte pe tovarășii 
săi.

Aceasta e fapta plină de 
dîrzenie și curaj a tînărului 
comunist Vasiie Apolzan, trac
torist pe Șantierul I.C. Cluj 
lotul „Rîul Mare”. Mărturi
sește plin de încredere că va 
deveni inginer mecanic. Mal 
întîi, vrea să devină maistru 
mecanic, apoi se va înscrie la 
facultate.

O tinerețe arzând înaripată!

ION CR1NGULEANU



ZIill If (ÌIIIIINÀ A COILCTIVISTIIOR

I
n comunele regiunii 
Suceava a început 
să se organizeze 
; cu ajutorul Comite- 
i tului pentru cultură 
I și artă și al Casei 
regionale de creajie 
„Ziua de odihnă a colectiviștilor“. 

Prin ce este nouă și interesantă 
această manifestare culturală ? Să 
descriem, „Ziua de odihnă a co
lectiviștilor“ care a avut loc nu 
de mult, în comuna Ciprian Po- 
rumbescu din raionul Gura Humo
rului, la care au participat peste 
4 000 de colectiviști din comună 
și din gospodăriile colective în
vecinate.

Pregătirile au început din vreme, 
fn parcul școlii elementare (sau 
cum îi spun localnicii „La curte“ 
— fiindcă aici fusese curtea unui 
boier), s-a amenajat estrada, s-au 
împodobit copacii cu steguleje, 
s-au pus lozinci. O atenjie deose
bită s-a dat programului zilei 
care a fost stabilit în toate amă
nuntele.

Și iată că a sosit și duminica. 
Colectiviștii — îmbrăcafi în pito
rești costume nationale — au ve
nit de dimineață pentru a nu 
pierde nici un punct din progra
mul pe care-l cunoșteau din afișe. 
Au venit și invitafii : sute de co
lectiviști de la G.A.C. Todirești,

Poieni Solea, Botoșani, lliești și 
din alte gospodării vecine.

Au vizitat mai întîi cele două 
expoziții organizate în parc. O 
expoziție agrozootehnică, iar alta 
a cărții științifice, unde colecti
viștii au putut urmări realizările 
gospodăriei colective în acest an 
de muncă.

„Hai să vedem 
ce se spune la fribună"

A început programul artistic. Pe 
estradă cîntă fanfara. Programele 
artistice sînt primite cu bucurie și 
răsplătite cu aplauze. Dar și în 
pauză colectiviștii au multe lu
cruri de învățat. In stingă estradei 
se află o tribună. De aici, vorbesc 
colectiviștii fruntași, membri ai 
consiliului de conducere ai gospo
dăriei. Căileanu Nicolae, președin
tele gospodăriei colective „Cipri
an Porumbescu“, a arătat în cuvîn- 
tul său perspectivele de dezvol
tare a gospodăriei, Căileanu Va
sile șeful brigăzii a IV-^ de cîmp, 
a povestit din munca brigăzii sale 
etc.

— Uite, acum grăiește Caferina 
noastră. Caterina Șulea e la tri
bună — se aude într-un grup de 
colectiviști.

O femeie cu broboadă înflo
rară, cu catrință și iie vorbește 
despre munca echipei a Vlll-a pe 
care o conduce, despre frumuse
țea muncii în colectiv. Vorbește 
ea, care nu putea spune două 
vorbe în lume, în fața a mii de 
oameni care o ascultă cu atenție 
și emoție.

In altă pauză, de la tribuna ex
perienței înaintate, îngrijitorul de 
animale, Sărman llie, face o scurtă 
prezentare a broșurei „Căile spo
ririi producției de lapte“. El 
arată ce a învățat din această 
broșură și recomandă tuturor co
lectiviștilor și în special celor ce 
lucrează în sectorul zootehnic, s-o 
citească. De la „Tribuna experien
ței înaintate“ au vorbit și oaspeții 
împărtășind din experiența acumu
lată de ei în gospodăriile din co
munele lor. Așa, de exemplu, 
Constantin Lăzărean, președintele 
gospodăriei colective din comuna 
Poieni Solea, a vorbit despre dez
voltarea sectorului zootehnic, Ta- 
barcea Toader — brigadier legu
micol la G.A.C. Todirești — des
pre metodele de muncă pentru 
obținerea unor venituri mari în 
legumicultură, ele.

Intr-adevăr, la „Tribuna expe
rienței înaintate“ s-a transmis o 
bună experiență, această tribună

avînd, în această zi, un rol impor
tant.

Program de brigadă
S-au prezentat apoi aspecte din 

munca colectiviștilor din comuna 
Ciprian Porumbescu.

Pe scenă apare un grup de 
tinere colectiviste în pitorești co- 
stume naționale, cu coșuri în mîini 
cîntînd „La cules de păpușoi“. 
Brigada de agitație care prezintă 
programul evidențiază pe cei care 
au îngrijif bine culturile de po
rumb, critică pe cei care nu le-au 
pus totdeauna la inimă, lată pe 
ecran și activitatea sectorului zo
otehnic prezentată de mulgătorii 
Ciurlă Vasile și Rosmitiniuc Octa- 
vian.

Au fost prezentate și alte as
pecte. Constructorii Rusu Vasile, 
Căileanu, Mihai, Botoșanu Vasile au 
prezentat munca în construcții, au 
arătat sugestiv cum se lucrează 
la terminarea celor două grajduri 
de 100 capete, cu ce materiale au 
construit magazia, maternitatea 
pentru scroafe, pătulele.

Datorită modului atractiv, nou 
de a se prezenta aspectele mun

cii colectiviștilor, artiștii fiind ei 
înșiși colectiviști, programul s-a 
bucurat de succes.

Cîniec, joc și voie bună
Comitetul regional pentru cul

tură și artă și casa de creație au 
stabilit ca în această zi, în co
mună să se desfășoare și o între
cere muzical-coregrafică a forma
țiilor artistice ale caselor de cul
tură raionale. Spectacolele pre
zentate de 7 case de cultură din 
regiune au întregit programul 
educativ al „Zilei de odihnă a co
lectiviștilor“.

Pe terenul de sport au avut loc 
apoi demonstrații sportive.

★

Asemenea „Zile de odihnă ale 
colectiviștilor“ au început să se 
organizeze și în alte comune. Este 
necesar ca această formă nouă de 
activitate culturală să fie extinsă 
peste tot, iar organizațiile U.T.M. 
să folosească acest prilej pentru 
antrenarea tinerilor, într-un număr 
cît mai mare, la o bogată activitate 
cultural-educativă.

AURELIA CĂRUNTU 
corespondent 

al „Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

In biblioteca Școlii medii nr. 4 din Ploiești.
Foto : N. STELORIAN

AVIRSTA POEZIEI
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în vasta sa activi
tate, de difuzare în 
masă a unor mari va
lori culturale, „Elec- 
trecordul" a pus re
cent Ia dispoziția noa
stră, alături de unele 
din cele mai intere? 
sânte lucrări muzicale, 
o suită de piese de 
teatru, care permit iu
bitorilor acestei arte, 
audierea în cele mai 
bune condiții a unora 
dintre cele mai re
prezentative lucrări 
teatrale romînești.

Orice 
te găsi 
brării 
prinzind 
scrisoare 
I. L. 
„Steaua 
de M. Sebastian 
„Citadela 
de H. Lovinescu.

Bucurir.du-se fiecare 
dintre ele de o distri
buție de prim ordin 
formată în general din 
cei mai de seamă ac
tori din teatrele Ca
pitalei precum și de

i/i

Printre formațiile prezente pentru prima oară la cel de-al lll-lea Festival al cîntecului, jocului și 
portului popular din regiunea București , a fost și grupul vocal folcloric al Casei raionale de cul

tură din Călărași.
Foto: S. NICULESCU

Călătorind
pe harta raionului

„Călătoriile pe hartă" sînt 
deosebit de instructive. Tinerii 
ascultă și urmăresc cu interes 
expunerile despre diverse 
locuri istorice, popoare, orașe 
etc. Mulți activiști culturali de 
la sate au inițiat însă aseme
nea instructive „călătorii" în 
limitele raionului sau regiunii 
din care fac parte, poposind 
în localitățile cu gospodării 
colective milionare, cu multă 
experiență. Ei folosesc această 
manifestare, cultural-educati
vă ca un adevărat schimb de 
experiență.

Așa au procedat, de pildă, și 
activiștii culturali din comuna 
Mărunței, raionul Drăgănești- 
Olt, care au organizat de cu- 
rînd, cu sprijinul casei raiona
le de cultură, o călătorie pe 
harta raionului, prin cîteva 
gospodării colective fruntașe, 
cu frumoase rezultate în pro
ducția agricolă. Învățătorul 
Paul Hristescu a făcut, de pil
dă, în fața celor peste 300 de 
participanți aflați în sala că
minului cultural o scurtă pre
zentare a dezvoltării agricul
turii țn raionul Drăgănești- 
Olt. Cu mult interes au ascul
tat cei prezenți, urmărind pe 
harta raionului sau pe gra-

fice explicative, rezultatele 
obținute de gospodării colecti
ve puternice renumite ca 
G.A.C. ..6 Martie“ din comuna 
Stoicănești, al cărei președinte. 
Dumitru Tudose este Erou al 
Muncii Socialiste Rezultatele 
frumoase obținute la cultura 
de cereale și în creșterea ani
malelor, datorită metodelor 
înaintate de muncă folosite, 
au făcut ca această gospodă-

Cum organizăm 
acțiuni culturale 
pentru tineret

Ordinul 
Stoică-

rie să fie decorată la Sesiunea 
extraordinară a Marii Adu
nări Naționale cu 
Muncii cl. I. G.A.C.
nești, de pildă, are un fond
de bază de peste 9 milioane 
de lei. Colectiviștii din Mărun
tei au aflat lucruri interesan
te despre felul cum gospodă
ria „Viața nouă" din Călinesti 
și-a dezvoltat simțitor sectorul 
zootehnic, fiind acum o gos- 
podărie fruntașă pe raion. Că
lătorii noștri s-au „oprit“ și

în gospodăriile din Drăgănești 
sau Crimpoaia, de unde a 
pornit chemarea pentru toata 
gospodăriile din regiunea Ar
geș pentru a obține peste 2 000 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată. In sala căminului 
cultural s-au aflat atunci mul' 
te amănunte despre felul cum 
colectiviștii din Stoicănești tra
duc în viață lozinca lansată 
de ei „Sectorul și milionul“ -> 
pentru ca într-un an de zile 
să obțină un milion de lei 
venituri pe fiecare sector agri
col, cultură de cîmp, sector 
zootehnic, legumicol etc,

Călătoria pe harta raionului 
a fost încheiată cu un frumos 
program al brigăzii artistice 
de agitație intitulat „Să ur
măm fruntașii noștri" șl care 
sublinia aspecte de viață și de 
muncă din gospodăriile prin 
care s-a făcut „călătoria".

S. RADULESCU

discofil poa- 
astfel în li

trei plăci, cu- 
piesele „O 

pierdută" de 
Caragiale. 

fără nume” 
Și 

sfărîmată”

regia unor repu
tati directori de sce
nă (Sică Alexandrescu, 
Moni Ghelerter, Mi- 
hail Zirra). Cele trei 
imprimări ale „Electre- 
cordului'' apărute în 
colecția „Teatru pe 
disc’’ prilejuiesc tine
rilor noștri cunoaște
rea unora dintre cele 
mai valoroase lucrări 
din istoria teatrului 
romînesc.

S. IOACHIM

La cenaclul literar
Creat cu trei luni în urmă, 

cenaclul literar „Tudor 
ghezi“ de pe lingă Casa 
cultură a raionului 30
cembrie, desfășoară o bogată 
activitate.

în cele trei ședințe care au

Ar
de 

De-

Se pregătesc 
pentru faza 

interregională 
a Festivalului 

„I. L Caragiale"
Formațiile așezămintelor 

culturale, selecționate pe pri
mele locuri în faza pe regiuni 
a celui de-al lll-lea Festival 
bienal de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale“, se pregătesc 
intens pentru faza interregio
nală, care va avea loc între 
25 octombrie și 25 noiembrie. 
In aceste zile, echipa de tea
tru a căminului cultural din 
Sintana (regiunea Crișana), a- 
celea ale caselor de cultură 
din Huși, Sighet, Turnu Seve
rin, colectivul de montaje li
terare al Casei de cultură ra
ională 1 Mai din Capitală, 
ca și celelalte formații califi
cate în această fază, dau spec
tacole în localitățile respective 
sau în cele învecinate.

La actuala ediție a festiva
lului, așezămintele culturale 
s-au prezentat cu peste 10 500 
de echipe de teatru, teatru de 
păpuși și colective de monta
je literare — cu aproape 1000 
mai multe decît la cel de-al 
doilea festival.

Pentru cîștigarea titlului de 
laureat al festivalului se pre
gătesc intens și recitatorii și 
cititorii artistici, selecționați 
pentru faza interregională din 
cei aproape 23 000 de concu- 
renți înscriși la festival.

creația
Astfel

avut loc pînă acum s-au dez
bătut lucrări din 
membrilor cenaclului, 
la ultima ședință s-a anali
zat schița „Hoțul“ a tînărulul 
scriitor Tudor Bărah.

Discutînd și unele proble
me organizatorice pentru vii
tor, membrii cenaclului și-au 
propus să atragă la activitatea 
cenaclului mai mulți tineri 
din întreprinderile și institu
țiile raionului.

Discutam mai zilele trecute 
despre poezie cu tovarășa Ioni
ca Dobrescu, responsabilă cu 
munca Culturală în comitetul 
U.T.M. de la Șantierul naval din 
Galați,

— La noi în șantier sînt foarte 
mulți tineri iubitori de poezie.

Era o vie animație 
șantierului naval, 
continuau munca 
cargourile de 4 500 tone destina
te lungilor călătorii peste apele 
pămîntului. Cuvintele tovarășei 
Dobrescu parcă spuneau : Uife-i, 
ei sînt și eroii și cititorii poeziei 
noastre noi.

Ne-a 
loacele 
U.T.M. 
poezia 
neri să

— Multe „joi ale tineretului" au 
avut ca temă dragostea de poe
zie. Dacă, cu. un timp în urmă, 
recitau poezia aproape numai to
varășii din brigăzile artistice 
agitație, acum tot mai mulți 
tinerii ce se întrec să știe cît 
multe versuri, să le recite cît 
frumos. Acum toți tinerii ști 
muncitorul lan Parfenie, uti 
în organizația de bază de la 
canic șef, îndrăgește poezia Mă
riei Banuș și a lui Eugen Frunză. 
Cît despre inginerele Elena Dumi- 
trașcu și Marioara Caraman de la 
electrică-montaj se știe că sînt 
talentate recitatoare. Și dacă ver
surile lui Arghezi și Coșbuc sînt 
învățate de tot mai mulți tineri; 
aceasta se datorează înfrucîtva și 
pasiunii puse de cele două ingi
nere la serile de recitări.

— Deci joile tineretului, 
în același timp și joile poeziei ?

— Da, le-am putea numi și 
astfel. Mai avem la îndemînă și 
alte prilejuri pe care le folosim 
pentru a trezi și dezvolta la toți 
tinerii dragostea de poezie, lată, 
bunăoară, seara de poezie

pe calele 
Oamenii își 
de creație la

vorbit apoi despre mij- 
prin caro comitetul 

din șantier popularizează 
nouă, cum îi ajută pe ti- 
învețe versuri.

care comitetul U.T.M. a organizat-o 
săptămîna trecută împreună cu 
biblioteca șantierului. Tema : „Să 
ne cunoaștem poeții contempo
rani". Cum s-a procedat? Mai în
tîi bibliotecara 
preună cu un 
au alcătuit un 
problematica 
Anunțată din 
tifă cu răspundere, manifestarea 
s-a bucurat de o mare participa
re. Mulți dintre cei prezenți au 
venit cu poezii învățate pe care 

...................... Băcuț, 
recitat 
Labiș,

Popescu 
colectiv 
materia! 

poeților 
vreme,

de 
sînt ' 
mai 
mai

sînt

le-au recitat. Astfel, Ioana 
Teodor Florian și alții au 
din versurile lui Beniuc, 
Banuș, Andrițoiu.

O întrebăm pe tovarășa 
brescu dacă au fost organizate 
concursuri despre creația poetică 
contemporană. Ne răspunde în
dată :

— Un asemenea concurs literar 
a fost ținut, nu de mult, cu care 
ocazie s-au citit versuri și au răs
puns cei care, bineînțeles, au do
vedit că au studiat poezia într-un 
mod mai profund.

— Ce credeți, s-au folosit for
me îndeajuns de variate, pentru 
a veni în întîmpinarea dorinței ti
nerilor constructori de nave de a 
învăța cît mai multe poezii ?

— Fără îndoială că nu ne pu
tem declara mulțumiți cu acțiu
nile întreprinse. Comitetul U.T.M. 
și-a propus și alte acțiuni în a- 
ceastă direcție. Astfel, în prezent, 
se pregătește un concurs în co
laborare cu biblioteca, pentru de
semnarea celui mai bun recitator 
de pe șantier. Aceasta va în
semna de fapt o întrecere între 
toți tinerii. Vor urma alte mani
festări la fel de atractive și de 
conținut pentru popularizarea lar
gă a poeziei în rîndul tinerilor.

Ce am aflat despre poezie și 
tinerețe la Uzina de tablă subți
re din Galați am încercat să sin
tetizăm în următoarele rînduri.

Do-

Noua Casă de cultură din Cisnădie

Mai întîi și aici se folosesc „Joile 
tineretului" pentru a fi recitate 
și învățate cît mai multe poezii. 
Anul acesta s-au ținut multe „joi 
ale tineretului" și toate au cu
prins în programul lor recitări. 
Au recitat Petre Blaga de la re- 
coacere, Nina Tudor, bobinatoa
re, George Vintilă (admirator al 
poeziei lui Mihai Beniuc). In al 
doilea rînd cercul literar al uzi
nei este antrenat (este adevărat, 
nu deplin), în aceste activități. 
S-au ținut cîteva șezători în care 
tinerii de la cercul literar (ca Nelu 
Chirie, loan Eremia și alții) au 
recitat din creația proprie și cea 
a poeților consacrați. „Aci, prin
tre cale mă simt la mine acasă, / 
Cum marinarul știe să înfrunte 
orice val 7 Așa și eu, prieteni, mă 
simt plin de. putere / Cînd mă 
cufund în taina oțelului rival".

Poate la auzul acestor versuri 
din poezia „Laminatorul" scrisă 
și recitată de loan Eremia, poate 
îndemnul altor poezii și mai fru
moase, tineri laminatori ca Geor
ge Mîndroi au prins dragoste de 
cărțile de versuri, s-au dus la bi
bliotecă și au cerut volumele lui 
Arghezi, Labiș, Deșliu. Poate la 
îndemnul versului înflăcărat, Mi
hai Pangrafi s-a aplecat de-asupra 
foii de hîrtie încercînd să potri
vească primele lui versuri.

Dragostea de poezie începe 
diferit deci. Comitetul U.T.M. al 
uzinei se află totuși în faza de 
început a manifestărilor ce pot 
și trebuie întreprinse pentru a 
aduce și mai mult poezia în mij
locul tinerilor laminoriști. Orga
nizarea unor concursuri ale reci
tatorilor, permanentizarea emisiu
nilor de la stația de amplificare, 
organizarea de seri dedicate poe
ziei sînt tot atîtea posibilități 
nefolosite pînă acum.

★
După cum se desprinde din 

rîndurile de față în orașul Galați 
sînt numeroase organizațiile U.T.M. 
care au îmbrățișat inițiativa 
a-i ajuta pe tineri să învețe 
zii, să îndrăgească poezia. 
I.C.O.R., de exemplu, au fost 
tați actori ai teatrului de stat 
au citit din cele mai frumoase 
poezii ale poeților din patria 
noastră. La S.N.G. și în alte locuri 
se organizează concursuri pentru 
popularizarea poeziei, pentru cel 
mai bun recitator.

Comitetul orășenesc U.T.M. însă 
(secretar tov. Stoica Costică) a- 
proape că nici nu s-a ocupat de 
Ioc de această acțiune. Din 
ceastă 
U.T.M. 
unde 
uni concrete pentru răspîndirea 
largă a versurilor, pentru dezbate
rea mesajului lor. In anii de con
strucție socialistă orașul Galați a 
trecut prin adînci înnoiri, au fost 
construite fabrici moderne, arhi
tectura orașului se remarcă prin 
suplețe, optimism, poezie. Poezia 
se află deci și în acest oraș du
nărean 
găsite 
U.T.M. 
dire a 
să se 
învețe.

de 
poe- 

La 
invi
care

a- 
cauză sînt organizații
ca cea de la I.T.G. 

nu se întreprind acți-

la ea acasă. Trebuie numai 
și folosite de organizațiile 
formele, căile de răspîn- 
versurilor, ajufînd tinerilor 
apropie de poezie, să o

ILIE TÄNÄSACHE
TUDOR OANCEA

Marea întrecere a artiștilor plastici amatori

Creatorii sovietici de 
filme lucrează în 
prezent la realizarea 
unui film pentru 
ecran lat „Război și 
pace“ — după ro
manul cu același 
nume de Lev Tolstoi. 
Regia aparține lui 
Serghei Bondarciuk 
care a ales în rolul 
prințului Andrei Bol- 
konski pe cunoscutul 
actor Oleg Strijenov, 
iar în roiul Natașei 
Rostova pe balerina 
Ludmila Savelieva, 
pe care v-o prezen. 
tăm în fotografie.

Foto : TASS

■I nul acesta între 15 
noiembrie și 1 de
cembrie se va 
deschide faza re
publicană a celei 

' de-a III-a Expozi
ții bienale de artă 

plastică a artiștilor amatori. 
Organizată pe patru etape 

(de cerc, raională, regională și 
republicană) expoziția bienală 
atrage an de an participanți 
tot mai numeroși care aduc 
cu lucrările lor o importantă 
contribuție la ridicarea nive
lului cultural-artistic al oa
menilor muncii din țara noas
tră.

în momentul de față are loc 
în toată țara etapa regională. 
Pentru reușita acestei mani
festări care capătă o mereu 
mai mare amploare, Casa cen
trală a creației populare, ca
sele regionale au desfășurat 
o intensă activitate concreti
zată în primul rînd în acțiuni 
metodice pentru asigurarea u- 
nei tematici contemporane 
care să reflecte viața nouă 
din patria noastră socialistă.

Aceste acțiuni metodice au 
constat, printre altele, în ela
borarea și difuzarea unor scri
sori metodice, în organiza
rea unor consfătuiri regionale

axate pe probleme ideologice 
și de creație, organizarea unor 
tabere de creație, brigăzi de 
documentare și de agitație vi
zuală, deplasări ale unor ar
tiști plastici profesioniști pe 
teren în vederea îndrumării 
cercurilor de artă plastică pen
tru amatori și selecționării lu
crărilor acestora pentru expo
zițiile raionale și regionale.

De asemenea, s-a depus stră
duința pentru mărirea numă
rului de cercuri de artă plas
tică în afara celor 140 exis
tente pe lîngă marile între
prinderi din țară, casele raio
nale de cultură, cluburile sin
dicale, cămine culturale etc.

Ceea ce caracterizează pre
zenta expoziție bienală este 
marele volum de lucrări a 
căror tematică este variată și 
al căror nivel artistic, în ra
port cu expozițiile anterioare, 
a crescut.

Abordarea unei tematici le
gate de realitatea zilelor noas
tre a stat în centrul atenției 
tuturor caselor regionale ale 
creației populare care s-au 
străduit să orienteze mișcarea 
artistică de amatori din do
meniul artelor plastice sipre 
oglindirea realizărilor obți
nute de poporul nostru, sub

conducerea partidului în toa
te domeniile vieții economice, 
sociale și culturale. Unele 
case regionale au ’ organi
zat tabere de creație îndru
mate de artiști plastici pro
fesioniști. Asemenea tabere 
au organizat casele regionale 
Brașov, Suceava, Oltenia, Ba
cău și Crișana. Dintre acestea 
se remarcă Casa regională a 
creației populare din Brașov 
care a organizat în vara a- 
ceasta o tabără de creație la 
Blaj pentru 140 artiști plas

creație organizată de Casa re- 
gională Suceava la Rădăuți 
avînd ca participanți un nu
măr de 40 artiști amatori.

Alte case regionale au or
ganizat consfătuiri cu instruc
torii cercurilor de artă plasti
că. La aceste consfătuiri s-au 
dezbătut problemele creației 
actuale, compoziția, portretul, 
grafica militantă.

Cu totul deosebită prin e- 
ficiență și amploare este ac
tivitatea metodică desfășurată 
de Casa creației populare a

Pregătiri pentru faza republicană a celei 
de a III-a expoziții bienale de artă plastică

tici amatori îndrumați de 
artiști profesioniști. Roadele 
acestei tabere de creație sînt 
cele peste 1500 lucrări, com
poziții, peisaje, portrete cu te
matică industrială și agrico
lă. S-au evidențiat prin mă
iestria lucrărilor lor îndeosebi 
artiștii amatori Ionescu Ște
fan, turnător la Uzinele „Stea
gul roșu“-Brașov, Nadia To- 
nuzescu din Sibiu și Kiss Eu
gen din Sf. Gheorghe. Rezul
tate bune a dat și tabăra de

Capitalei. înființarea studiou
lui artistului amator a jucat 
un mare rol în îndrumarea 
creatorilor amatori, în apro
fundarea problemelor de crea
ție. în cadrul studioului se 
țin cu regularitate conferințe 
deosebit de instructive, cum 
ar fi „Probleme ale compozi
ției după 23 August“, „Agita
ția vizuală prin afiș“, „Impor
tanța caricaturii“ etc. Pentru 
promovarea și a unei tematici 
inspirate din .viața colectiviș

tilor, casa de creație a orga- 
nizat brigăzi de documentare 
din G.A.C.-urile din jurul Ca
pitalei. Foarte interesant ca 
inițiativă și cu frumoase re
zultate a fost înființarea pe 
lîngă Casa creației Capitalei 
a cercului de compoziție. în 
cadrul acestui cerc s-au rea
lizat 22 compoziții de mari 
proporții, inspirate din reali
zările obținute în anii noștri. 
Iată cîteva din aceste lucrări: 
țesătoarea Ana Constantin a 
realizat „Dansul depănătoare- 
lor“, frezorul Marin Constan
tin „Se naște un nou proiect“ 
și Livia Panait — contabil — 
„Cămin studențesc“.

Nu putem trece cu vederea 
activitatea pe care o duc de 
mulți ani cercurile de artă 
plastică fruntașe de la Lu- 
peni și Hunedoara. Ca și pen
tru trecutele bienale aceste 
cercuri s-au pregătit intens și 
de această dată cu lucrări 
care au o frumoasă ținută ar
tistică și sînt inspirate din 
viața tineretului din uzine și 
de pe ogoarele colectivei etc. 
Cităm cîteva lucrări realizate 
în aceste cercuri de artă plas
tică : „Spre noua locuință" de 
Hegheduș Lazăr, tinichigiu, 
„Cărbune pentru Hunedoara"

de Fecioru Alexandru — su
dor, „Reforma agrară“ și 
„Peisaj din Hunedoara“ de 
Gelu Teodor — miner, „Por
tret de muncitor“ de Radu Ion 
— fiu de miner.

în afară de cercurile de 
artă plastică din toate regiuni
le țării pentru expoziția bie
nală s-au pregătit și școlile 
populare de artă. O activita
te meritorie în acest sens au 
depus școlile populare de 
artă din Capitală, Cluj, Bra
șov, Craiova, Petroșani, Plo
iești.

Numeroasele lucrări din ex. 
pozițiile regionale, izbutite 
atît din punct de vedere te
matic cît și din punct de ve
dere plastic ne dau posibilita
tea să prevedem că faza repu
blicană a celei de-a III-a ex
poziții bienale de artă plasti
că a artiștilor amatori va 
trezi interesul marelui număr 
de iubitori ai artei plastice.

I. DORU
șef al sectorului artă plastică 
de la Casa centrală a creației 

populare
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POPA POSTOLACHE — 

Nicorești, raionul Tecuci: 
Școala tehnică horticolă nu 
are același regim cu școala 
tehnică de maiștri agricoli. 
Deci pe tot timpul școlariză
rii, dumneavoastră beneficiați 
de întreținere gratuită, care 
constă în cazare și masă.

ION STOICA — Bîrlad: 
Primul campion olimpic ro- 
mîn a fost trăgătorul Iosif 
Sîrbu. La Olimpiada de la 
Helsinki, 1952, în proba de 
armă liberă, el a realizat 400 
de puncte din 400 posibile.

MARIA IORDACHE — Tg. 
Jiu, ADRIANA MAFTEI — 
Onești : Răspunsul e afirma
tiv. într-adevăr, în Editura 
tehnică au apărut două ase
menea lucrări. Prima se refe
ră la „Prepararea culinară a 
alimentelor conservate prin 
frig“, de Gheorghe Fîciu și 
Tasia Oțel. Aici se expun 
principiile și condițiile tehno
logice de producție a alimen
telor conservate prin frig. A 
doua carte, „Carte de bucate", 
de Rada Nicolau, Maria Ilie- 
scu și Elena Baltag, cuprinde 
peste 1 300 rețete de prepara
te culinare, dintre cele mai 
variate.

GHEORGHEANU CON-
STANTIN-Iași: Propunerea
dumneavoastră de a se crea 
organizație de bază U.T.M. în

școala de specializare a ca
drelor sfaturilor populare a 
fost apreciată ca fiind foarte 
bună. în acest sens, biroul 
comitetului regional U.T.M. a 
indicat comitetului orășenesc 
U.T.M. ca la începutul fiecă
rei serii la această școală să 
se creeze organizație de bază 
U.T.M.

MIRCEA c. andrei — 
Borzești: Din epigramele tri
mise redacției, cea mai reuși
tă ni se pare aceea care sati-, 
rizează inactivitatea postului 
utemist de control de hi sec
ția El, din cadrul Combinatu
lui de cauciuc sintetic-Onești, 
pe care o reproducem mai 
jos :

A „vorbit“ cîndva și postul, 
Dar de atunci și-a uitat 

rostul.
Căci de multă vreme-n

coace
Tot ce face e că... tace.
Așteptăm alte epigrame 

care să vizeze unele aspecte 
negative de la locul dumnea
voastră de muncă.

VASILE DOBOȘ — Satu 
Mare, SANDU ABRUDEANU 
— Adjud : Aveți acum la în- 
demînă o lucrare interesantă 
în domeniul televiziunii. Este 
vorba de cartea „Receptori de 
televiziune" de N. Sotirescu.

în această carte sînt des
crise etapele televizorului: de 
înaltă frecvență și de frec
vență intermediară, de frec
vență video, de sincronizare 
și baleiaj, precum și etajele 
de recepționare a sunetului. 
Un capitol este dedicat tele
vizorului tranzistorizat.

Lucrarea este utilă nu nu
mai tehnicienilor care se ocu
pă de întreținerea și depana
rea aparatelor respective, d și 
amatorilor care se interesează 
de televiziune.

MARIANA HAIDU — Ora
dea : Cercetînd cauzele pen
tru care nu ați primit abona
mentul la noua adresă, oficiul 
raional P.T.T.R. Oradea, a 
stabilit că vinovat de acest 
lucru se face oficiul P.T.T.R. 
Crasna. S-au luat măsuri să 
primiți cu regularitate ziarul. 
Vă rugăm să ne mai scrieți.

(Urmare din pag. 1) 

nătorile pe brazdă. Nu însă 
înainte de a face cîteva ope
rații despre care vă vor vorbi 
pe scurt tovarășul inginer me
canic Ovidiu Stănescu și bri
gadierul Irofte Lozanu. Cei doi 
le-au vorbit participanților la 
demonstrația practică despre 
necesitatea și importanța veri
ficării mașinilor și despre 
proba semănăturii înainte de 
a începe lucrul, arătîndu-le 
unde și cum trebuie făcută fie
care operație.

— Și acum să urmărim lu
crul semănătorilor pe brazdă.

— Am vrea, tovarășe ingi
ner, să ne lămuriți mai întîi 
pentru ce ați tras cele două 
brazde cu semănătoarea la ca
păt, că parcă aici se vede că ați 
însămînțat — intervine unul 
dintre oaspeți.

— Așa e, am însămînțat. în
trebarea e foarte bine venită. 
Acestea două sînt braz
de de control. Vedeți că în 
dreptul lor sînt puse și jaloane 
după care se orientează trac
toriștii ; cînd ajung aici, ei

Frumusejea cere pricepere și multă fantezie. Surorile Hegedus Erzebet și Jaysa Erzebet de la în
treprinderea de industrie locală Tg. Mureș au aceste calități. Dovada este și noul covor persan la 

care lucrează
Foto; N. STELORIAN

Vizitele delegației
Adunării de Stat a R.P. Ungare
Continuîndu-și călătoria în 

regiunea Brașov, delegația A- 
dunării de Stat a R.P. Ungare, 
însoțită de Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, de deputății 
Tiță Florea și- Maria Mano- 
lescu și de Vichente Caraba, 
vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii Brașov, a 
vizitat vineri dimineața uzi
nele de tractoare. în principa
lele secții ale întreprinderii 
prin Care au trecut, oaspeții 
s-au interesat de condițiile de 
muncă și viață ale muncitori
lor.

în cursul aceleiași dimineți, 
a fost vizitată și gospodăria a- 
gricolă colectivă Hălchiu,

unde membrii delegației au 
luat cunoștință de unele as
pecte ale organizării muncii 
și de rezultatele obținute de 
această unitate agricolă socia
listă multimilionară.

în cursul după-amiezii, 
membrii delegației au vizitat 
orașul Brașov, monumentele 
istorice și complexul Poiana 
Brașov.

Seara, Ion Mărcuș, președin
tele Sfatului popular regional 
Brașov, a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților.

în cursul vizitelor delegația 
a fost însoțită de Jeno Kuti, 
ambasadorul R.P. Ungare în 
R.P. Romînă și de membri ai 
Ambasadei.

Noi cursuri de ridicare a calificării
Recent, la mina Petrila, s-au 

deschis noi cursuri de ridicarea 
calificării profesionale la care 
participă un număr de 1 100 
mineri, electricieni, lăcătuși, ar
tificieri, mecanici, în majoritate 
tineri.

Cursurile vor avea o durată 
de 4 luni și sînt organizate pe 
profesii și în raport cu gradul 
de pregătire tehnică a cursanți- 
lor. In tematica lor au fost in
cluse teme importante cum sînt: 
metode tehnice moderne de ex
ploatare minieră, calcule mate

matice și geometrice privind 
stabilirea volumelor galeriilor și 
abatajelor, calcularea consumu
rilor de materiale, folosirea uti
lajelor miniere, întreținerea in
stalațiilor de aeraj, organizarea 
circulației vagonetelor prin ga
lerii și dltele.

Fiecare lecție este strîns lega
tă de procesul de producție spe
cific locului de muncă al cursan- 
ților și este însoțită de exempli
ficări și demonstrații practice.

HXDVȚS, constantin 
muncitor

I
n primăvară, după Conferința 
pe țară a U.C.F.S. și în lumina 
recomandărilor acesteia, a- avut 
loc la Cluj o conferință atletică 
pe plan regional. Tema : ce se 
poate face pentru a se realiza 
un reviriment în atletismul clu
jean î

S-a stabilit atunci că, în vederea reali
zării unei cotituri, a ieșirii din actualul impas 
prin care trece atletismul în orașul nostru, va 
trebui reorganizată, în primul rînd, activitatea 
cu tinerii atleți din școli. S-au stabilit tot
odată criterii noi : atleții din școli urmau să 
lucreze pe grupe de probe, sub conducerea 
unor profesori și antrenori de specialitate,

Ce vrea să însemne aceasta ? Că tinerii 
atleți din toate școlile clujene să fie cuprinși, 
după aptitudini, pe „ateliere“ de lucru, în 
care antrenori cu o bogată experiență — foști 
recordmeni și campioni ai țării, cu o bună 
pregătire pedagogică să călăuzească pașii 
viitorilor sportivi de performanță. In acest 
sens au fost alcătuite grupe pentru alergători, 
pentru săritori și aruncători. Astfel, pregătirea 
tinerilor atleți se va desfășura la un nivel ca
litativ superior.

In scurtă vreme s-a pornit la treabă. Toa
tă lumea era convinsă de eficiența acestor 
măsuri, de importanța formulei pe care o 
adoptasem. Iar noi, antrenorii nu ne îndoiam 
că vom găsi pretutindeni sprijin și înțelegere.

Acum, după aproape șase luni de la adop
tarea măsurii sus-amintite, care privea mai 
ales pregătirea atleților juniori, lucrurile nu 
stau mai bine ca la început. Am întîlnit nu
meroase obstacole, ne-am lovit de optica 
îngustă a multor activiști sportivi, profesori 
de specialitate. Așa, de pildă, colectivul di
dactic al Școlii medii nr. 13, care are pro
gram special de educație fizică, a interzis 
atleților de la școala respectivă să participe

la pregătirea pe grupe. Este cazul săritoarei 
în lungime Mira Davidovici care a înțeles va
loarea pregătirii de specialitate : această atle
tă, deși se pregătește în cadrul școlii respec
tive, totuși a respectat aidoma planul întoc
mit de colectivul nostru de antrenori de la 
cercurile pe grupe de pregătire. Ceva mai 
mult, încercînd să contracareze și chiar să 
reducă la zero activitatea unuia din cercuri, 
profesorii Al. Dincă și L. Marx au amenajat 
în curtea școlii, o groapă pentru săritorii cu 
prăjina, folosind o prăjină (de 3,60 m) cu 
care puteau lucra elevii de categorii mici și

Pe marginea articolului 
„Juniorii atleți preiau ștafeta?“ 
din alte școli, care ar fi putut participa la 
pregătirea pe grupe de specialitate.

„Exemplul Școlii medii nr. 13 a fost urmat 
ațît de școala sportivă de elevi cit și de alta 
școli din localitate. S-a recurs, în general, la 
următoarea motivare : atleții de la școala 
sportivă ca și ceilalți de la școlile de cul
tură generală trebuie să practice sportul de 
performanță, mai întîi, în cadrul clubului 
sportiv școlar. în acest fel, o serie de tinere 
atlete ca Doina Loghin, lulia Szanto, Elena 
Bemțedi, Sanda Tănase etc nu pot beneficia 
de un program de pregătire pe măsura ce
rințelor, la nivelul superior calitativ pe care-l 
oferă pregătirea pe grupe de probe. Este 
știut că în aceste grupe pregătirea se face 
în raport cu specificul probei. (Măsura acea
sta de izolare a fost aplicată cu o singură 
excepție — aceea a săritorilor cu prăjina).

O atitudine asemănătoare a manifestat ini
țial și colectivul Facultății de educație fizică

de pe lingă Institutul pedagogic de 3 ani. 
Cînd prof. Gh. Comănaru de la această facul
tate a văzut însă avantajele pregătirii pe 
grupe de probe (studenții atleți ai acestei 
facultăți au ocupat locul I la faza pe centrul 
universitar) și-a modificat optica în mod po
zitiv.

După noi, cîndva atleți în loturile reprezen
tative ale țării și în prezent profesori și an
trenori, unica soluție pentru realizarea unui 
progres în atletism este pregătirea pe gru
pe, pe atelie-e de probe. Avem în față unul 
dintre cele mai bune exemple, acela al prof. 
D. Gîrleanu la atelierul căruia s-au ridicat : 
Petre Astafei, Afanasie Savin și Eugen Si- 
mionescu, tineri atleți (săritori cu prăjina) 
deosebit de talentați, cu reale perspective de 
afirmare.

Ceea ce lipsește în cazul nostru, al Cluju
lui, este spiritul de înțelegere, de colaborare 
între unii profesori de educație fizică și 
activiști sportivi din localitate, care, dăunează 
interesului colectiv. Sîntem în Cluj peste 20 
de profesori și antrenori. Am putea face, prin 
munca noastră unită, ca de aici să piece 
multe elemente de talent, care să intre 'în 
componența loturilor reprezentative de ju
niori și seniori. In 2—3 ani de muncă asiduă, 
perseverentă, bine organizată, atletismul clu
jean s-ar putea înfățișa cu fotul altfel. Orașul 
de la poalele Feleacului contează astăzi, pe 
plan republican, pe Cornel Porumb, Viorica 
Belmega, Octav Viscopoleanu, Ana Beșuan, 
Mircea Axente, Francisc Baban, Kurt Sokol. 
Or, după părerea noastră, de la Cluj pot pleca 
de două, trei ori pe atîția atleți...

prof. ION MOINA, 
Maestru emerit al sportului 

prof. TRAIAN CHITUL, 
prof. MIRCEA DUMITRESCU, 
antrenori, foști campioni repu

blicani.

Ploiești — un nou peisaj — blocuri construit« ta apropierea pieței centrele M orașului.

scot semănătoarea din brazdă. 
Am procedat așa ca să iasă o 
lucrare corectă și ca să evităm 
o cheltuire inutilă de sămînță. 
Dacă tragem aceste brazde 
după ce am terminat de însă
mînțat, o parte din loc, la ca
pete, este însămînțat de două 
ori; în primul rînd e risipă de 
sămînță (și la mii de hectare 
aceasta înseamnă multe mii de 
kilograme), iar în al doilea 
rînd plantele vor fi prea dese, 
nu se vor dezvolta normal și 
vor da o producție slabă, care 
va influența negativ recolta.

— Interesant — și-au spus 
cîțiva părerea — vom proce
da și noi așa. Vom cere trac
toriștilor care lucrează pe te
renurile noastre să tragă mai 
întîi aceste brazde de con
trol.

— Putem începe!
Ca la o comandă, toate 

tractoarele au pornit. în față, 
mult înainte, cele cu grapele. 
Apoi — cîte două — de o 
parte șl de alta a jaloanelor 
din mijlocul tarlalei, în su
veică, țesînd în pămîntul ne
gru bob după bob — semă- 
nătorile. în urma lor — tăvă- 
lugurile.

Curioși, cei prezenți la de
monstrația practică au intrat 
pe urma semănătorilor și ci
neva a scormonit ușor cu de
getul în pămînt, pe urmele 
unul brăzdar; bob lîngă bob 
se înșira în linie dreaptă. Un 
inginer a scos o ruletă meta
lică, a deșirat puțin panglica 
și a măsurat: 8 centimetri.

— Pentru soiurile ne care 
le cultivăm noi și pe care le 
cultivați și dumneavoastră — 
a ținut să precizeze inginerul 
Mitrică — aceasta este adîn- 
cimea optimă la însămînțat: 
8 centimetri. Și am să vă ex
plic de ce. în toamnă, mai 
ales după ploi, pămîntul se 
trasează, se așează. Dacă se
mănăm mai la suprafață, no
dul de înfrățire al plantelor 
iese din pămînt și atunci, în 
timpul gerurilor mari, care 
bîntuie în Bărăgan, multe 
plante vor pieri, vom avea 
goluri mari în lan, deci pier
deri mari de recoltă. Și mai 
trebuie respectată o lege agro
tehnică mai ales în zona noas
tră și maj ales în condițiile 
anului acestuia, cînd chiar 
după discuire mai rămîn bul
gări. în urma semănătorii tre

buie neapărat să tăvălugim. 
în felul acesta eliminăm go
lurile de aer provocate de 
bulgări, împiedicăm pierderea 
apei prin evaporare, favorizăm 
germinația și încolțirea plan
telor. Acestea vor avea posi
bilitatea să se dezvolte bine 
pînă în iarnă și să suporte 
ușor gerurile.

Respectarea tuturor acestor 
reguli agrotehnice, care duc 
spre recolte mari, depinde în 
primul rînd de mecanizatori, 
pentru că ei execută cea mai 
mare parte a lucrărilor, și de 
controlul repetat al calității 
pe care-l veți face dumnea
voastră și fiecare colectivist 
în parte. La noi la stațiune se 
lucrează numai pe bază de 
ordine de lucru. Și mecaniza
torii noștri — membri și 
candidați de partid, utemiști 
— au în aceste ordine de lu
cru un sprijin prețios.

— Am dori să vedem și noi 
ce cuprinde un asemenea or
din de lucru și-au exprimat 
dorința cîțiva oaspeți.

Unul dintre mecanizatorii 
stațiunii experimentale le-a 
satisfăcut dorința. Și mulți 
dintre cei prezenți și-au notat

în Carnete. Era cuprins aici 
tot ceea ce trebuie să facă un 
mecanizator de la început și 
pînă la sfîrșitui lucrărilor de 
însămînțat ca, spre exemplu: 
perioada de executare a lu
crării, adîncimea, cantitatea 
de sămînță pentru un hectar, 
pozițiile diferitelor mecanisme 
ale semănăturii conform no
tiței tehnice, viteza de lucru 
a tractorului etc.

— Putem lucra și repede și 
bine — le-a spus acesta celor 
ce-i ceruseră lămuriri supli
mentare. Pentru o împrăștiere 
uniformă a semințelor și în 
același timp pentru încadrarea 
lucrării în timpul optim, se 
recomandă să se folosească 
viteza a treia mică a tracto
rului. Este și aceasta una din 
condițiile importante pentru 
asigurarea calității superioare 
a însămînțărilor.

— Pe mine m-a interesat 
în mod deosebit acest ordin 
de lucru — a ținut să-și spună 
părerea Ștefan Ipate, secreta
rul organizației U.T.M. din 
G.A.C. „Tudor Vladimirescu“. 
M-a interesat importanța indi
cațiilor care sînt cuprinse în 
el. îndată ce ajung în gospo

„CONTELE
DÏ MONTE CRISTO“

Balcaniada de atletism

Atleții noștri 
au cîștigat 6 

din cele 11 probe
De ieri, steagul balcaniadelor 

de atletism flutură deasupra sta
dionului „19 mai“ din Ankara.

Desfășurate pe un timp nespe
rat de frumos, după zile de ploaie 
și frig, concursurile de vineri 
ne-au adus și primele satisfacții. 
Reprezentanții R. P. Romine, cel 
mai aplaudați dintre toate forma
țiile, au cîștigat 6 probe din cele 
11, conducînd în prezent în cla
samentul pe echipe, atît la mascu
lin cit Și la feminin. C. Drăgu- 
lescu (ciocan) și E. Ducu (înălți
me) cu un record balcanic ega
lat au obținut succese surprinză
toare în lupta cu atleții iugoslavi, 
mari favoriți la aceste probe. Am 
asistat la o dublă victorie a so
ților Grecescu. In cursa de 10 000 
m, Grecescu, cu un finiș irezistibil 
pe ultimii 200 m, l-a întrecut pe 
iugoslavul Cervan. Florica Greces
cu a cîștigat detașat proba de 800 
m plat cu timpul de 2'16"5/10. 
Lia Manoliu a cîștigat aruncarea 
discului cu 51,66 m. (Performanță 
realizată din cea de a doua arun
care). Proba de 400 m garduri a 
cîștigat-o Jurcă.

După prima zi în clasamentul 
masculin pe echipe conduce re
prezentativa noastră cu 45 de 
puncte.

De remarcat că sosirile în pro
bele de alergări din cadrul actua
lei balcaniade sînt înregistrate de 
aparatul telesid de construcție ro- 
mînească.

Cin
Contele de Monte Cristo 

(seria II): Patria, E. Pavel, 
1 Mai, Gh. Doja, Floreasca : 
Reportaj cu ștreangul de gît: 
Republica; Lazzarilo de Tor- 
mes : Magheru, I. C. Frimu, 
Libertății; Grădinarul spa
niol : V. Alecsandri; Drum 
de încercare: București; Șam
panie și melodii: V. Roaită, 
Arta ; Austerlitz : 23 August; 
Contele de Monte Cristo (se
ria I) : Lumina, Al. Sahia; 
Omul cu pantaloni scurți (di
mineața), La noapte va muri 
orașul (după amiază) : Tine
retului ; Acord final: Victoria, 
Cultural; Tintin și misterul 
„Lînei de aur“: Central, în
frățirea între popoare, Al. 
Popov ; Rătăcirile dragostei: 
M. Gorki; Călătoriile lui Gul- 
liver (dimineața). Muzicantul 
orb (după amiază) : 13 Sep
tembrie ; Pe uscat și pe ape. 
Celule fotoeleotrice, Efectul 
culorilor, Poveste nocturnă. 
Șoarecele și leul, Vreau să 
știu tot nr. 21: Timpuri Noi; 
Start spre necunoscut: 8 Mar
tie : Tom Degețelul: Grivița ; 
Cînd comedia era rege : C. 
David; 713 cere aterizarea: 
Unirea : Vîntul sudului: Fla
căra, Volga, B. Delavrancea; 
49 de zile în Pacific: Tudor 
Vladimirescu : Culisele varie- 
teului: Miorița: Omul cu 
două fețe a Munca; Fata cu 
ulciorul | Popularț Vîrsta de

dărie, am să-i povestesc totul 
organizatorului grupei U.T.M. 
din brigada de tractoare care 
lucrează la noi și organizației 
U.T.M. din gospodărie, o să-i 
ajute pe mecanizatori să res
pecte și ei această măsură, 
să-și facă un autocontrol foar
te serios.

La încheierea acestei de
monstrații, ca să întărească 
recomandările amintite, ingi
nerul Iuliu Moga, șef de la
borator la stațiune, le-a pre
zentat Pe scurt celor prezenți 
rezultatele experiențelor făcu
te pe mai mulți ani la Mărcu- 
lești, rezultate ale căror con
cluzii au constituit baza regu
lilor recomandate.

Oaspeții au mulțumit gazde
lor pentru interesanta lecție 
practică și s-au angajat să 
pună în aplicare tot ceea ce 
au învățat aici. Totodată, ei 
i-au rugat pe specialiști să-i 
mai invite la asemenea ac
țiuni și să vină să le dea 
sprijinul șl acasă, în gospodă
riile colective, mai ales în 
lamă, la învățămîntul agro
zootehnic Și în campania din 
primăvara anului viitor.

■ asionante, aventu
rile Contelui de

Monte Cristo au 
aprins imaginația 
multor generații 
tinere. Spiritul te
merar, bravura, 

temperamentul tumultuos por
nit să-și răzbune nedreptatea 
comisă asupra sa de intriga 
unei societăți ticăloase, coor
donatele acestui erou literar 
prin excelență romantic, stîr- 
neau admirația, cîștigau dra
gostea unui public însetat s-o 
ofere cuiva. Unui om de me
rit, de bună seamă. Și perso
najul popularului Dumas, căi 
pitanul Edmond Dantés, în
trunea sufragii unanime. Le 
întrunește și astăzi, după un 
secol de la a- 
pariția cărții, la 
tînărul specta
tor dispus să 
aplaude cu a- 
ceeași căldură 
fapta eroică și să dezaprobe 
cu vehemență trădarea, fă
țărnicia.

Filmul lui Claude Autant 
Lara ■— régizor subtil și de 
prestigiu în lumea cinemato
grafică — repopularizează, o 
dată mai mult cartea atît de 
cunoscută. Și o face cu mij
loace adecvate tonului puțin 
didactic, patetic, exaltat, al 
literaturii romantice. Dacă ac
cepți de la început că aceasta 
a fost intenția cineastului, 
ecranizarea nu te nemulțu
mește atît. Poate doar rarele 
intervenții, modificări ale su
biectului impuse de necesități 
economico-dramaturgice. Pe 
aceeași linie poți înțelege co
loritul violent, lipsit de nuan
țe, de subțirimi a imaginii — 
dealtminteri frumoase, spec
taculoase ; și poate chiar, jo
cul emfatic, apăsat, declama
toriu al actorilor. Nu însă și 
alegerea lor, făcută exclusiv 
pe criteriul fizic. E drept, 
Louis Jourdan se mișcă cu 
grație, are un chip deschis, 
luminos în etapa tinereții sale 
senine«, și altul misterios, mi
stuit de flacăra dorinței de 
răzbunare, în etapa nenoroci
rilor sale. Dar, lipsit de matu
ritate actoricească, tînărul in
terpret nu capătă în seria a 
doua greutatea, prestigiul ce
lui care — ieșit din închisoa
rea unde fusese întemnițat 
fără vină — își asumă și-o 
misiune înaltă de dreptate 
socială nu numai o meschină 
vendetă personală (devenită 
aproape obsesie). Răspunderea 
reliefării acestei idei apăsa 
deopotrivă și pe umerii acto
rului — interpret (aici atît de 
fals, exterior, neconvingător) 
al abatelui de Faria, omul 
care i-a deschis ochii lui Dan
tés asupra unor adevăruri de 
viață cu mult mai generoase. 
Scenele din temniță care ar 
fi fost prilej excelent de apro
fundare a substratului filozo
fic și social al cărții — se 
pierd însă din cauza felului 
declamator, artificial în ca- 
re-și rostesc tiradele actori 
lăsați să joace ca în vechiul 
teatru. Chiar fraze importante

ONEMATÒGRAfK

ca acelea prin cane abatele de 
Faria îi insuflă lui Dantes 
încredere în oameni, dorința 
de a se angaja în slujba unui 
ideal social de libertate, fals 
rostite apar pe ecran golite 
de înaltul lor conținut.

Cu prea multă prudență 
autorul recentului film anti
războinic interzis cu atîta 
violență de cenzura militari- 
stă franceză „Să nu ucizi“» 
Claude Autant Lara a trecut 
peste implicațiile sociale ale 
dramei lui Dantes, victima 
mașinațiunilor politice ale 
vremii. El a insistat prea 
mult, abuziv, pe unealta ace
stei intrigi murdare, Cade- 
rousses, și insuficient pe capii 
— multilateral interesați — ai 

ei: procurorul 
de Villefort și 
generalul de 
Mortcerf. E 
drept, resortu
rile inițiale alei 

intrigii apar și în film: sal
varea numelui familiei VillG- 
fort, fostă bonapartistă, apoi 
mîna dreaptă a regelui reîn- 
tronat, pe de o parte, și ge
lozia lui Mortcerf îndrăgostit 
de logodnica lui Dantăs, pe de 
altă parte. Dar aceeași îngro
șată interpretare face din 
perfizii politicieni de salon 
niște caricaturi lipsite de su
plețea spiritului, pe care greu 
îi crez capabili de abile mași- 
națiuni de stat.

Mai curajos tratate (cu 
toată greutatea ce cade pe 
elementele melodramatice ale 
cărții) apar în film secvențele 
procesului în care Dantes de
mască întregul sistem corupt 
favorizînd asemenea crime la 
adresa umanității. Numai că, 
lipsit de ponderea, prestanța 
cuvenită (pe care într-o ecra
nizare anterioară o găseam 
la Jean Marais), interpretul 
eroului nu se face suficient 
de bine purtătorul de mesaj 
al scriitorului. Accentul în 
film nu mai cade pe latura 
politică a cazului judiciar 
„Edmond Dantos“, ci pe răz
bunarea personală — prea 
feroce concepută — care îl 
transformă într-un personaj 
rigid și meschin. Să fi fost 
oare în intenția lui Autant 
Lara o asemenea reconside
rare critică a eroului romantic 
individualist? Finalul filmu
lui subliniind discuția în care 
Mercedes îi reproșează lui 
Dantes acest orgoliu nemăsu
rat, ne-ar face s-o credem.

Cele cîteva trimiteri la si
tuația politică a vremii (con
centrate în replici scurte sau 
în imaginea laconică a stea
gului ce se schimbă o dată cu 
evenimentele), ascuțișurile cri
ticii sistemului regalist, ori 
bonapartist, creează și pe ecran 
ca și în carte —< un fundal 
realist povestirii romantice. 
Păcat însă că tălmăcind prea 
simplist literatura, un reputat 
regizor de film n-a ajuns la 
o operă cinematografică popu
lară care să aibă și un nivel 
artistic ridicat.

ALICE MĂNOIU

e m a f o g r
aur a comediei: Moșilor, I. 
Pintilie; La noapte va muri 
orașul: Donca Simo ; Vikin
gii : 16 Februarie; Scrisoare 
de la o necunoscută: M. Emi- 
nescu ; Ștrengărița : 8 Mai;
Gervaise : LuceafărulCon-

a f e
tele de Monte Cristo (ambele 
serii): G. Coșbuc ; Planeta 
furtunilor: G. Bacovia: împo
triva zeilor: O. Bancic ; Sim
fonia dragostei: Drumul Se
rii ; Haiducii din Rio Frio: 
30 Decembrie,

în curînd pe ecranele Capitalei

Alarmă pe insulă

O producție a studiourilor din R.P. Chineză

MINISTERUL MINELOR ȘI ENERGIEI ELECTRICE 
GRUPUL ȘCOLAR ENERGETIC-ELECTROTEHNIC 

BUCUREȘTI

Str. Șincai nr. 2—10 — raionul N. Bălcescu 
Telefon 23.96.50 și 23.99.77

ANUNȚ
în anul șoolar 1962—1963 primește înscrieri pentru exame

nul de admitere la următoarele forme de învățămînt:
I. — ȘCOALA TEHNICA PENTRU PERSONAL TEHNIC 

— cu durata 3 ani Ia specialitățile :
1. — Energetică
2. — Termoenergetică
3. — Proiectanți (durata 2 ani).
IL — ȘCOALA TEHNICA DE MUNCITORI CALIFICAȚI

— cu durata de 2 ani la specialitățile :
1. — Protecția prin Relee și Automatizări
2. — Centrale, Stații șl Rețele electrice
Condiții de admitere: absolvenții școlii medii cu diplomă 

de maturitate, pentru școala tehnică șl fără diplomă la 
școala de muncitori calificați.

înscrierile se fao pînă Ia data de 30 septembrie 1962, la 
sediul școlii pe baza unei cereri însoțită de următoarele 
acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată)
— Certificat de studii (in original)
— Certificat de sănătate
— Declarația tip de starea materială a părinților sau a 

susținătorilor legali.
Examenul de admitere se va ține în ziua de 30 septembrie 

1962 și va consta din probe scrise și orale la:
— matematică și fizică pentru tehnicieni
— matematică, fizică și desen pentru proiectanți.
Elevii admiși primesc toate drepturile prevăzute de H.C.M.



La Djakarta :

Festivalul filmului romînesc
DJAKARTA 28 (Agerpres). 

— In sala cinematografului 
Megaria din Djakarta se desfă
șoară în prezent Festivalul fil
mului romînesc. La deschide
rea festivalului au participat 
numeroase oficialități, printre 
care miniștri, deputați, func
ționari superiori din ministe
rul Afacerilor Externe al In
doneziei, ministerul Informa
țiilor și alte ministere și insti
tuții centrale, oameni de artă 
și cultură, precum și un nu
meros public.

In cuvîntul său rostit la des
chiderea festivalului, Rumam- 
bi, ministrul a.i. al Informați
ilor, a subliniat că Festivalul 
filmului romînesc va contri

bui la o mai bună cunoaștere a 
culturii poporului romîn, pre
cum și la întărirea relațiilor 
de prietenie dintre R. P. Ro- 
mînă și Indonezia.

Răspunzînd, ambasadorul 
R. P. Romîne la Djakarta, Pa- 
vel Silard, după ce a făcut o 
scurtă trecere în revistă a 
succeselor obținute de cinema
tografia romînă în anii puterii 
populare, a vorbit despre dez
voltarea legăturilor culturale 
dintre cele două țări.

A fost prezentat filmul 
despre vizita pe care președin
tele Sukarno a făcut-o în R. P. 
Română în cursul anului 1961, 
și filmul artistic „Post-restant“,

VIZITA MINISTRULUI ECONOMIEI FORESTIERE
Al R. P. ROMÎNE ÎN ANGLIA

LONDRA 28 (Agerpres). — In 
timpul șederii sale în Anglia, 
ministrul economiei forestiere 
al R. P. Romîne, Mihai Suder, 
a făcut o serie de vizite la 
unele obiective ale economiei 
forestiere britanice din locali
tățile Tunbridge Wells, Taun- 
ton, Chepstow, Leicester, Cam- 
bridge și altele.

La 27 septembrie Alexandru 
Lăzăreanu, ministrul R. P. Ro
mîne la Londra, a oferit un di
neu în cinstea tov. Mihai Su
der.

Au participat: lordul Dun- 
dee, ministru de stat pentru

afaceri externe, lordul Radnor, 
președintele comisiei forestiere, 
lordul Boothby, președintele 
Comitetului parlamentar pen
tru dezvoltarea comerțului 
Est-Vest, sir Henry Beresford- 
Peirse, director general al Co
misiei forestiere, Peter Meyer, 
președintele Federației comer- 
cianților de cherestea, deputați, 
oameni de afaceri, funcționari 
superiori din Ministerul de 
Externe, Ministerul Comerțu
lui și Comisia Forestieră.

A fost prezent de asemenea, 
J. D. Murray, ministrul Marii 
Britanii la București.

Adunării Generule

1
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SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIVITOR
EA COMPIETAREA PROGRAMULUI DE COLABORARE

CULTURALA ÎNTRE R.
HAVANA 28 (Agerpres). - 

La 27 septembrie s-a semnat la 
Havana Protocolul privind 
completarea ♦ programului de 
colaborare culturală între R. P. 
Romînă și Republica Cuba pe 
anul 1962.

P. ROMINA ȘI CUBA
Protocolul a fost semnat din 

partea romînă de Mihai Ma- 
gheru, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Havana, iar din partea 
cubană de Râul Roa, ministrul 
Afacerilor Externe al Republi
cii Cuba.

Vizita Iui leouid Brejnev în Iugoslavia
SPLIT 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : Președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., L. I. Brejnev, și 
persoanele care îl însoțesc au 
plecat în dimineața zilei de 28 
septembrie din Split. Nava-

școală „Galeb“, pe bordul că
reia se află L. I. Brejnev, s-a 
îndreptat spre nordul Adria- 
ticii, în direcția insulei Brio- 
ni. Mii de locuitori din Split 
adunați pe chei și pe dig au 
salutat cu căldură pe înaltul 
oaspete sovietic.

Implicațiile aderării Angliei 
la Piața comună

LONDRA 28 (Agerpres). - „A- 
derarea Angliei la Piața comună 
s-ar răsfrînge asupra întregii sale 
politici, asupra relațiilor sale cu 
jările slab dezvoltate inclusiv cu 
fările Commonwealfhului, asupra 
viitorului O.N.U. și a posibilității 
de a se pune capăt înarmărilor 
nucleare. Intr-o măsură fot atît de 
mare, aceasta va afecta capacita
tea Angliei de a-și planifica inde
pendent treburile sale", scrie la 
2,8 septembrie într-un articol de 
fond săptămînalul „Tribune".

Potrivit săptămînalului „Tribu
ne", încă înainte de a intra 
într-o alianță strînsă cu Adenauer 
și forțele care îl sprijină, Anglia 
i-a permis să i se pună „un că-

luș în gură". „In decursul ultime, 
lor luni, se arată în articol, guver
nul englez nu a putut să spună 
nimic precis în problemele impor
tante ale păcii și războiului 
nimic care să merite atenția în 
legătură cu Berlinul, nimic asu
pra planurilor de creare a zonelor 
denuclearizate, nimic din ceea 
ce ar putea să contribuie la des
tinderea încordării dintre est și 
vest.

Cauza este cunoscută tuturor, 
declară săptămînalul — Anglia, în 
genunchi, caută să-și asigure ac
cesul în Piața comună și de aceea 
se străduiește din răsputeri să 
facă pe placul lui Adenauer.

NEW YORK 28 (Agerpres).
— în ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 27 septembrie 
Adunarea Generală a O.N-U. 
a aprobat recomandările Co
mitetului General de a inclu
de pe ordinea de zi a sesiunii 
a XVII-a problemele propuse 
de delegația U.R.S.S. — „Cu 
privire la condamnarea pro
pagandei în favoarea unui 
război nuclear preventiv“ și 
„Programul economic al de
zarmării“,

★

NEW YORK 28 (Agerpres).
— La ședințele plenare ale 
Adunării Generale a O.N.U. 
continuă discuția generală în 
legătură cu problemele poli
tice.

Ședința plenară din dimi
neața zilei de 28 septembrie 
a fost prezidată de Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful dele
gației romîne, în calitatea sa 
de vicepreședinte al Adunării 
Generale.

Ahmed Kheir, ministrul 
afacerilor externe al Sudanu
lui, a declarat că guvernul 
său continuă să situeze pe 
primul loc problema dezarmă
rii. Din păcate, a spus el, s-a 
făcut puțin în acest domeniu, 
judecind după rezultatele tra
tativelor de la Geneva. El a 
spus că țara sa cheamă din 
nou marile puteri să depună 
eforturi pentru a soluționa a- 
ceastă problemă foarte impor
tantă.

Examinînd situația din con
tinentul african, delegatul Su
danului a spus că pe acest 
continent trebuie să se mai 
facă multe pentru a obține 
lichidarea nu numai a colo
nialismului clasic, ci și a 
neocolonialismului.

în încheiere, delegatul su
danez a reafirmat poziția țării 
sale în favoarea restabilirii 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze la 
O.N.U.

Apoi a luat cuvîntul Adam 
Rapacki, ministrul Afacerilor 
Externe al Poloniei. El a sub
liniat că actuala dezvoltare 
internațională a intrat într-o 
perioadă specială cînd au de
venit cit se poate de actuale 
probleme ca dezarmarea, in
terzicerea armei nucleare, în
cheierea tratatului de pace 
german, a căror rezolvare se 
lasă prea mult așteptată.

Astăzi cauza păcii a spus 
Adam Rapacki, este legată 
inseparabil de recunoașterea 
suveranității popoarelor, de 
lichidarea colonialismului și 
exploatării sub orice formă în 
lume. Această politică este 
urmată de țările socialiste. 
Țările occidentale, și în pri
mul rînd Statele Unite ale 
Americii, continuă ca și pînă 
acum să se călăuzească după 
politica cît se poate de pri
mejdioasă de pe poziții de 
forță, de politica violenței. A 
venit clipa hotărîtoare, a sub
liniat ministrul afacerilor ex
terne al Poloniei, în care tre
buie să se aleagă între politi
ca de forță și politica coexi
stenței pașnice. Necesitatea

acestei alegeri o confirmă în 
mod evident situația care s-a 
creat în legătură cu Republica 
Cuba. Delegatul Poloniei a 
ridiculizat afirmația S.U.A. 
că Cuba amenință securitatea 
Statelor Unite și emisfera 
occidentală.

Ministrul afacerilor externe 
al Poloniei s-a referit la ac
tivitatea primejdioasă a Ger
maniei occidentale, care a 
devenit principala forță agre
sivă a războiului rece în Eu
ropa. El a subliniat în mod 
deosebit necesitatea urgentă 
a încheierii tratatului de pace 
german, a creării unei zone 
denuclearizate în Europa, lu
cru pentru care guvernul 
polonez depune eforturi 
decurs de mulți ani.

Lichidarea primejdiei unui 
atac nuclear prin surprindere, 
a declarat în continuare dele
gatul polonez, ar constitui, 
de asemenea, o etapă impor
tantă pe calea spre dezarma
re. Dar puterile occidentale 
încearcă să mențină arma nu-

în

cleară în toate etapele dezar
mării. în această ordine de 
idei el a subliniat că condam
narea propagandei în favoarea 
unui război nuclear preven
tiv, la propunerea Uniunii So
vietice, al contribui într-o 
măsură uriașă la realizarea 
dezarmării generale și totale.

Delegatul polonez a relevat 
că țara sa acordă o mare im
portanță discutării problemei 
convocării unei conferințe co
merciale internaționale. Mini
strul afacerilor externe al 
Poloniei a chemat Organizația 
Națiunilor Unite să-și înde
plinească datoria și să resta
bilească drepturile legitime 
ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U.

Ministrul afacerilor externe 
al Italiei, Piccioni, care a luat 
cuvîntul la sfîrșitul ședinței, 
a acordat atenția principală 
apărării pozițiilor Occidentu
lui în problemele dezarmării 
și interzicerii experiențelor 
nucleare.

R. P. Chineză : Vedere parțială 
din orașul Pekin Succcsc ale industriei ușoare

Apelul Federației studenților

universitari din Cuba

Pe adresa 
UniuniiPe adresa Secretariatului 
Uniunii Internaționale 
a Studenților a sosit a- 

pelul Federației studenților 
universitari din Cuba adre
sat studenților și popoarelor lu
mii în care se vorbește despre 
primejdia unei agresiuni di
recte împotriva Cubei din par
tea Statelor Unite.

în legătură cu acest apel, 
Uniunea Internațională a Stu
denților a publicat o declara-
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Noi samavolnicii aie 
rasiștilor americani

ție în care cheamă tineretul 
studențesc din toate țările 
să-și exprime prin toate mij
loacele solidaritatea cu stu
denții și poporul Cubei, cu 
revoluția cubană, în vederea 
zădărnicirii planurilor agresi
ve ale imperialismului ame
rican.

Alte provocări 
săvârșite de S.U.A, 

împotriva Cubei
HAVANA 28 (Agerpres). — Mi

nisterul Forțelor Armate Revolu
ționare al Cubei a făcut cunoscute 
noi provocări săvîrșife de impe
rialiștii americani împotriva Cu
bei. La 23 septembrie un avion 
militar bimofor american a zburat 
în scopuri provocatoare deasu
pra unei nave comerciale aflate 
în apele teritoriale ale Cubei.

Intr-un alt comunicat al minis
terului se arată că avioane mili
tare americane continuă să viole, 
ze în mod grosolan frontierele 
aeriene ale Cubei. Astfel, în di
mineața zilei de 25 septembrie un 
avion militar american, pătrun- 
zînd prin Cayo-Guilermo în nor
dul provinciei Las-Villas, a îna
intat cîțiva kilometri în interio
rul acestei provincii. Avionul a 
zburat deasupra a 16 localități si- 
tuate de.a lungul frontierei pro
vinciilor Las-Villas și Camaguey.

P. 
pe 

ma
terii prime sintetice. în între
prinderile industriei ușoare din 
Șanhai, de pildă, materia pri
mă sintetică reprezintă 45 Ia 
sută, în cele din Tianțzin — 
peste 42 lai sută. In urmă cu 
numai cîțiva ani, materia pri
mă agricolă folosită în indus-

imp de secole, Gu- 
■ vana franceză a

fost considerată 
de istorici și geo
grafi drept „un 
colț uitat al lu
mii". Aici era 
țara unde „nu se 

întâmpla nimic". Numele co
loniei era amintit numai cu 
prilejul trimiterii unui nou 
grup de deținuți politici pen
tru a muri în „Insula dracu
lui". lnchisoareat instalată în 
fața orașului Cayenne, capitala 
țării, a fost însă desființată 
după sfîrșitul primului război 
mondial. Și din nou asupra 
Guyanei franceze a coborîtun 
văl al tăcerii.

Recent, ziarele au început să 
amintească din nou despre a- 
ceasta țară situată pe conti
nentul Americii de Sud. La 
Cayenne au avut loc ciocniri

«COLȚUL UITAT"- 
ÎN ACTUALITATE

între populația locală și tru
pele colonialiste. Ca de obicei, 
armata a deschis focul și de
monstrațiile au fost reprimate. 
Dar vîntul independenței a a- 
juns să bată, din ce în ce mai 
puternic, și în acest „colț ui
tat" al Pămîntului.

închisoarea comunarzilor

rimii colonialiști

■ | francezi au de bar-
I cat în Guyana, 

care se învecinea
ză la est cu colo-

| nia olandeză Su- 
i rinam și la vest și

sud cu Brazilia, la
începutul secolului al 17-lea. 
In 1626 ei au înființat orașul 
Cayenne care avea să devină

capitala acestei țări. Dar „fai
ma" Guyanei franceze a fost 
legată de celebrul loc de de
tențiune de pe „Insula dra
cului”. Aici, la sfîrșitul seco
lului al 19-lea, luptătorii Co
munei din Paris care au scă
pat de gloanțele regimului 
autocrat, au fost deportați 
pentru d fi izolați. Clima in
suportabilă, muncile extenuan
te au secerat mii de vieți. Mai 
târziu „Insula dracului” avea 
să găzduiască pe căpitanul 
Dreyfus, victimă a celui mai 
scandalos proces politic din 
istoria Franței secolului al 
XlX-lea.

Colonialiștii au țintit însă 
mai departe. Populația locală 
a fost decimată. In locul băști
nașilor, în Guyana franceză

Aspect din timpul reprimării unei demonstrații pașnice a populației din Guyana franceză 
Foto : PRENSA LATINA

In industria ușoară a R.
Chineze se folosesc 
scară tot mai largă

reprezenta

a luat în 
maselor 

între-

tria ușoară a țării 
peste 70 la sută.

O mare dezvoltare 
ultimii ani industria 
plastice. Dacă îu 1960
prinderi ale acestei ramuri a 
industriei existau numai la Șan- 
hai, în prezent în China există 
peste 100 de fabrici și secții de 
mase plastice amplasate în 20 de 
orașe și provincii ale țării.

EDezvoKtarea mvățammftului
n institutele serale de învă
țămînt superior din Șan
hai învață 20 000 de 

muncitori și funcționari. In
stitutele serale din acest mare 

Chinei 
metalur-

mașini, 
textiliș- 
etc. In

centru industrial al 
populare pregătește 
giști, constructori de 
energeticieni, ingineri 
ti, ingineri chimiști
ultimii doi ani au fost pregă
tiți pentru industrie peste 1 000 
de specialiști cu experiență 
practică și temeinice cunoștințe 
teoretice. Anul acesta vor ab-

«I PE SCURT
upă cum relatează agenții

le americane de presă „o 
baricadă" de 500 de a- 

genji de poliție înarmați cu bîte 
au oprit intrarea în universitatea 
din Oxford, statul Mississippi, a 
tînărului negru James Meredith. 
Agenția Associated Press infor
mează că agenții, care continuă 
să „păzească" universitatea, au 
fost înzestrați cu căști de oțel și 
măști de gaze.

Această masivă desfășurare de 
forțe pentru a sili pe studentul 
de culoare să renunțe la inten
ția sa de a se înscrie la univer
sitatea din Oxford — intenție re
cunoscută ca legală de cele mai 
Înalte 
S.U.A.
roase 
supra 
fon pentru a-l determina să re
nunțe la sprijinirea drepturilor 
constituționale ale lui Meredith. 
Astfel, rasiștii din stătu) Mississi
ppi au adresat numeroase tele
grame ministrului de justiție, Ro
bert Kennedy, care conțin toate 
aceeași frază : „Război pentru 
Cuba—da, război în Mississippi— 
nu 1”,

instanfa judecătorești din 
— este însojită de nume, 
presiuni care se exercită a- 
guvernului de la Washing-

MOSCOVA. — La 28 sep
tembrie ziarul „Pravda" a pu
blicat unele capitole din va
rianta inițială a articolului 
lui V. I. Lenin „Sarcinile ime
diate ale puterii sovietice", 
nepublicată pină acum.

MOSCOVA. — La 28 sep
tembrie Froi Kozlov, membru 
al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și Alexei 
Kosîghin, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. l-au 
primit pe prințul Sufanuvong, 
vicepreședinte al guvernului 
provizoriu de coaliție al 
Laosului, președinte al C.C. 
al Partidului Neo Lao Hak- 
sat, care se află la odihnă în 
Uniunea Sovietică. Convorbi
rea dintre cei doi oameni de 
stat ai Uniunii Sovietice șl 
prințul Sufanuvong a decurs 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

seshlah, directorul general 
provizoriu al U.N.E.S.C.O., o 
scrisoare cu rugămintea de a 
include pe ordinea de zi preli
minară a celei de-a Xll-a se
siuni a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O. problema „Resta
bilirii drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze 
în U.N.E.S.C.O.“.

VARȘOVIA. — Intre 19—27 
septembrie la Varșovia au 
avut loc ședințele de lucru 
ale seminarului internațional 
O.N.U. în probleme de politi
că și planificare a dezvoltării 
urbanistice. Din R.P. Romînă, 
la lucrări a participat o dele
gație condusă de arhitectul 
Gheorghe Pavlu, director la 
I.S.C.A.S.

continue a colaborării în do
meniul turismului.

solvi institutele încă I 400 de 
oameni ai muncii.

★
In Regiunea Autonomă Ian- 

bian, care are o populație de un 
milion de locuitori, s-au obți
nut importante realizări în dez
voltarea învățămîntului. Încă în 
anul 1952, în această regiune 
s-a generalizat învățămîntul ele
mentar. In prezent funcționează 
587 școli elementare, 72 școli 
medii și 4 institute.

In ultimul deceniu, în acea
stă regiune peste 11 000 de per
soane au absolvit institute și 
școli tehnice medii. In momen
tul de față, în institutele de 
învățămînt superior studiază 
peste 2 700 de persoane.

In timpul puterii populare 85 
la sută din populația analfabetă 
din regiune a învățat carte.

In cursurile serale și universi
tățile populare din regiune stu
diază peste 41 000 persoane.

PARIS — La 28 septembrie, 
reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. pe lingă U.N.E.S.C.O., 
A. P. Pavlov, a remis Iul Adi-

BRNO. — După cum tran
smite agenția Ceteka, la Brno 
a început consfătuirea repre
zentanților birourilor de tu
rism din țările socialiste. Din 
R. P. Romînă participă Ia 
Consfătuire o delegație a Ofi
ciului Național de Turism 
„Carpați“. Participanții vor 
discuta problemele dezvoltării

Politia colonialistă în acțiune...
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aw fost aduși sclavi negri din 
Africa. Ei au fost puși să mun
cească pe plantațiile de cacao, 
trestie de zahăr și cafea ale 
colonialiștilor. Așa se face 
că în prezent 90 la sută din 
cei peste 30 000 de locuitori ai 
Guyanei sînt negri. Ei ocupă 
un teritoriu care ca suprafață 
reprezintă o treime din întreg 
teritoriul Franței.

Numită oficial un „departa
ment” al Franței, avînd ace
lași regim ca insulele Marti- 
nica și Guadelupa din arhipe
lagul. Caraibilor, Guyana fran
ceză estet în realitate o colo
nie extrem de înapoiată din 
punct de vedere economic, so
cial, cultural.

Populația iese în stradă

cțiunile cu un ca
racter protestate? 
ale populației din 
Guyana franceză 
au început în luna 
iunie din acest an, 
după ce partidele
de opoziție, îm

preună cu cele zece sindicate

existente, au constituit Fron
tul democratic guyanez pen
tru a se opune planurilor 
transformării țării într-o bază 
a Legiunii Străine și pentru 
a cere, ca un prim pas spre 
independență, autonomia ad
ministrativă. Autoritățile au 
interzis un mare miting con
vocat de Frontul democratic 
guyanez și au suspendat co
municațiile telefonice cu in
teriorul țării pentru a crea 
dificultăți opoziției. Aceasta 
nu a împiedicat însă ca un 
mare număr de locuitori ai 
orașului Cayenne să iasă în 
stradă. Ei au fost atacați cu 
brutalitate de poliție și jan
darmerie.

Cîteva zile mai târziu, de
monstrațiile au reînceput. 
Populația țării a protestat de 
data aceasta împotriva inten
țiilor de a „exila” aici pe unii 
dintre conducătorii O.A.S.- 
ului. Din nou au răsunat 
focuri de armă și au explodat 
grenade cu gaze lacrimogene. 
In spitalul din Cayenne au fost 
internate mai multe persoa-

ne, printre care și un copil de 
5 ani, diagnosticul medicilor 
fiind invariabil: „fracturi da
torate unor lovituri cu patul 
armei".

După cum a transmis un co
respondent al agenției Prensa 
Latina, cercurile politice din 
Cayenne, printre care Uniunea 
popoarelor guyaneze, organi
zațiile „Conscience Guyanai- 
se” și „Debout Guyana” au a- 
nunțat că autoritățile fran
ceze nu au renunțat la ide ea 
de a aduce în această colonie 
trupe mercenare din Legiunea 
Străină. Aceste organizații 
au chemat poporul din Gu
yana franceză să lupte mai de
parte pentru autonomie admi
nistrativă și împotriva trans
formării țării intr-un azil pen
tru foștii S.S.-iști din Legiu
nea Străină.

Lupta anticolonialistă a po
porului Guyanei franceze este 
abia la început. Dar de pe 
acum ea a permis ca această 
țară să nu mai fie conside
rată „un colț uitat al lumii".

I. RETEGAN

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic .Casa ScInteiT,

PRAGA. — La 27 septem
brie, la Teatrul „Frații Mrstik“ 
din Brno, a avut loc premie
ra comediei satirice „Celebrul 
702“ de dramaturgul romîn 
Alexandru Mirodan.

spa- 
săp- 
află
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Ravagiile
HAVANA. — La 27 septem

brie, la Teatrul „Chaplin“ din 
Havana, s-a deschis primul 
Congres național al Federației 
femeilor cubane. Din R. P. 
Romînă participă tov. Stana 
Drăgoi, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă.

PARIS. — în provincia 
nioiă Alicante, relatează 
tămînaiul „Exprcss“, se
un lagăr de instruire a O.A.S. 
care se întinde pe teritoriul a 
12 ferme. Cîteva sute de per
soane, sosite din Algeria, se 
pregătesc acolo „cu scopul 
creării în viitor a unor deta
șamente speciale a căror sin
gură sarcină va consta în a-l 
asasina pe de Gaulle“ — scrie 
săptămînalul.

LONDRA. — Potrivit ziaru
lui „Sunday Telegraph“, pre
ședintele de Gaulle a cerut 
ministrului învățămîntului 

Sudreau să pregătească o lege 
prin care limba engleză să fie 
înlocuită în școlile franceze 
prin limba germană ca prima 
limbă străină predată în Fran
ța și astfel să-i „dezbare pe 
elevii francezi de snobismul 
anglomaniei“.

PARIS. — în Franța ia pro
porții tot mai mari mișcarea 
de protest împotriva reformei 
antidemocratice a constituției, 
plănuite de de Gaulle. în ul
timele zile, împotriva acestei 
reforme s-au pronunțat parti
dele comunist, socialist, mari
le uniuni sindicale și o serie 
de federații ale partidului ra
dicalilor.

NEW YORK. — La 27 sep
tembrie ministrul adjunct de 
război al S.U.A., Gilpatric, a 
declarat că forțele armate a- 
mericane au primit ordinul să 
sporească efectivul subunită
ților așa-ziselor „forțe anti- 
guerilia“ speciale de la 5.300 
de oameni, la 6.650 oameni.

MADR1D 28 (Agerpres). — La 
27 septembrie corespondentul din 
Madrid al agenției France Presse 
a transmis noi date asupra eve
nimentelor tragice prin care a tre
cut populafia 
za puternicei 
bătut asupra 
respondentul 
după încetarea furtunii 
zonelor sinistrate îți apare deose
bit de gravă. Centrul catastrofei, 
relatează corespondentul, se află 
în orașul Tarassa, unde cartierul 
Vinar Rambla continuă încă să 
fie acoperit în cea mai mare 
parte de un strat gros de noroi. 
Violența acestui fluviu de noroi a 
fost atît de puternică îneît nu
meroase ziduri ale clădirilor par 
a fi perforate cu un burghiu. 
Străzile sînt toate transformate 
într-o adevărată mlaștină.

In continuare corespondentul 
descrie atmosfera tragică de la 
spitalul orașului Tarassa. Pretu
tindeni unde îți arunci ochii nu 
întâlnești decît priviri desnădăjdui- 
te, nu auzi decît gemete și ți
pete care nu contenesc nici o 
clipă. Fiecare rănit aflat în acest 
spital și.a pierdut unul sau mai 
mulfi membri ai familiei sale. 
Spectacolul cel mai impresionant 
fi-l oferă însă salonul unde se 
află copiii. Aici pe fața acestor 
mici orfani groaza și spaima mor- 
fii încă nu s-a spulberat. Surîsul 
de pe obrazurile mici a dispărut 
o dată cu pierderea părinților.

Potrivit ultimelor date publjcata 
la Madrid de către Augustin Mu. 
noz, vicepreședinte al guvernului 
spaniol, în cursul acestei catas
trofe și-au pierdut viața aproxi
mativ 600 de persoane, au fost 
rănite 202 persoane, iar alte 391 
sînt date dispărute.

Cafaloniei din cau- 
furfuni care s-a a- 
acestei regiuni. Co- 

menționează că 
situația

ITALIA: Scandal in legătură cu falsificarea 
unor produse alimentare

ROMA 28 (Ager
pres). — De ani de 
zile presa italiană a- 
vertizează că organe
le de asistenfă sani
tară din Italia nu a- 
cordă atenție suficien
tă fraudelor, care se 
fac la fabricarea unui 
mare număr de pro
duse alimentare. Ulti
mele descoperiri — 
brînzeturi fabricate 
din coji de banane și 
nutreț pentru vite — 
au fost atît de grave 
Incit primul ministru 
Amintore Fanfani a 
fost nevoit să ordone 
o anchetă serioasă. 
Acest scandal a iz
bucnit la 18 septem
brie,

De atunci au mai 
ieșit la iveală și alte 
falsificări de alimente: 
La Milano înghețată

confecționată cu in
grediente cancerige
ne ; lactate conținînd 
chimicale folosite la 
fabricarea pieptenilor 
și nasturilor ; la Mila
no poliția a confiscat 
25 000 sticle de vin 
fabricat din spirt de
naturat, care costă de 
zece ori mai pufin de
cît alcoolul curat ; un 
expert din Torino a 
declarat că mai multe 
fabrici de brînzeturi 
din nordul Italiei con
servă brînzeturile fo
losind formalină, un 
antiseptic întrebuințat 
la morgă pentru con
servarea cadavrelor ; 
organele judiciare din 
Padova și Verona au 
intentat procese îm
potriva a 270 de per
soane implicate în-

tr-un mare scandal cu 
fabricarea untului, mar
garinei și brînzeturi- 
lor la care au fost fo
losite grăsimi din co
pite de măgari și cai.

Scandaluri asemănă
toare, cu produsele a- 
limentare, au izbucnit 
și la Roma, dar au 
fost mușamalizate. In 
special falsificarea vi
nurilor este o operație 
care înflorește de 
mulți ani.

Ziarul „Messagge- 
ro“, citind un expert, 
scrie că „din zece 
sticle puse în vinzare 
cel puțin două nu 
conțin nici o urmă de 
suc de struguri, la 
șase eticheta este fal
să și numai două pot 
fi considerate ca con* 
finind vin adevărat“.


