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LN NOUL AN UNIVERSITAR! Uzinele de la Năvodari
și-au triplat capacitatea

îine, 1 octombrie, 
universitățile și 
institutele de In- 
vățămînt superior 
din țara noastră 
își deschid larg 
porțile. începe un

nou an universitar. După o
vacanță bogată, petrecută în 
tabere de odihnă la mare și 
Ia munte, la casele de cultură 
și la bazele sportive, studen
ții vor lua din nou loc în am
fiteatre, în .sălile de seminar, 
vor continua, entuziaști, ur
cușul pe cărările abrupte, dar 
pline de satisfacții, ale știin
ței.

Noul an universitar începe
în condițiile în care în țara 
noastră socialismul a învins
definitiv atît la orașe cît Și la 
sate. încheierea colectivizării 
întregii agriculturi, eveniment 
de importanță istorică în via
ța poporului nostru, a însufle
țit masele largi de oameni ai 
muncii mobilizîndu-i Ia lupta 
pentru îndeplinirea noilor și 
mărețelor sarcini. întregul 
popor muncește cu avînt și 
entuziasm pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid 
privind desăvîrșirea construi
rii socialismului în patria noa
stră. în desfășurarea acestei 
bătălii uriașe, institutele de 
învățămînt superior, universi
tățile își aduc un aport însem-

nat. Ele au sarcina de a da 
țării cadre de specialiști cu o 
conștiință înaintată și cu un 
înalt nivel de pregătire pen
tru toate sectoarele de muncă. 
Studenții care mîine vor păși 
pe porțile facultăților sînt 
viitorii ingineri, agronomi, 
medici, profesori — specialiști 
de nădejde ai patriei noastre 
socialiste.

Noul an universitar începe 
și se va desfășura sub semnul 
unei înalte exigențe față de 
învățătură, față de însușirea 
unui cît mai bogat bagaj de 
cunoștințe, în condițiile îmbu
nătățirii conținutului învăță- 
mîntului, a procesului instruc- 
tiv-educativ.

Pentru pregătirea viitorilor 
specialiști, statul nostru mani
festă o grijă deosebită, alocă 
în fiecare an sume impor
tante. Tabloul de azi al învă- 
țămîntului superior din țara 
noastră socialistă, cu fiecare 
an tot mai complet și mai lu
minos, nici nu se poate com
para cu sumbrul tablou al în- 
vățămîntului superior din anii 
regimului burghezo-moșieresc. 
în 1938 existau doar 16 insti
tute de învățămînt superior 
cu 33 de facultăți. Azi, avem 
46 de institute de învățămînt 
superior cu 163 facultăți.

învățămîntul nostru supe
rior este strîns legat de în-

Primirea la C.C. al P.M.R. a delegației 
de activiști ai P. M. S. U.

în ziua de 28 septembrie 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Chivu Stoica, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. 
al P.M.R., au primit la C.C. al 
P.M.R. delegația de activiști 
ai Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, condusă de tov. 
Cseterki Lajos, membru al 
C.C. al P.M.S.U., prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
de partid Borșod, care a făcut 
o vizită în R. P. Romînă pen
tru a studia experiența orga
nelor șl organizațiilor noastre 
de partid din domeniul indu
striei și construcțiilor. La pri
mire au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al C.C. 
al P.M.R., Constantin Lăză-

rescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., activiști de 
partid.

★

în dimineața zilei de 29 sep
tembrie delegația de activiști 
ai P.M.S.U., s-a înapoiat în 
țară.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tov. Ilie Verdeț, 
membru al C.C. al P.M.R., 
Constantin Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față tovarășul 
Jeno Gyorgy, prim-secretar al 
Ambasadei R. P. Ungare la 
București, și alți membri ai 
Ambasadei.

treaga activitate socială, politi
că și economică a țării. Se 
înțelege că, fiind strîns legat 
de sarcinile desăvîrșirîi con
strucției socialiste, învățămîn
tul superior din Republica 
Populară Romînă se dezvoltă 
continuu și în mod necesar. 
Pe baza hotărîrilor de partid 
și de stat s-au luat o serie de 
măsuri pentru reorganizarea 
și îmbunătățirea învățămîntu- 
lui agricol superior. Astfel, în- 
cepînd din anul universitar 
1962—1963, potrivit hotărîrilor 
de partid și de stat, învăță- ț 
mîntul superior va pregăti 
cadre în specialitățile : agri
cultură, horticultură și medi
cină veterinară. Potrivit cu 
aceasta, s-au făcut modificări 
corespunzătoare în rețeaua și 
profilul celor 5 institute agro
nomice precum și la unele in
stitute politehnice și la Insti
tutul de construcții.

Importante modificări au 
fost aduse, de asemenea, rețe
lei și profilului învățămintu- 
lui universitar și pedagogic în 
vederea adîncirii specializării 
în diferite domenii moderne 
de cercetare ale științelor ma
tematice și fizice, creării unui 
număr mai mare de cadre su
perioare de economiști și pre
gătirii unui număr sporit de 
profesori pentru școala de 
8 ani etc. în total, în noul an 
universitar, vor urma facultă
țile, numai în anul I, Ia 
cursuri de zi și în alte forme, 
peste 27 000 de studenți față de 
26 000 studenți cîți erau în 
anul 1938 în toată țara. Din 
cei peste 27 000, 2 110 studenți 
vor intra în anul I al învăță- 
mîntului agricol. Cît de mare 
este această cifră se vede din
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Nă- 
cea

de producție
La Uzinele chimice de la 

vodari a ihfraf în funcțiune 
de-a doua linie de superfosfat.

Prin intrarea în funcțiune a noii 
linii, uzina de la Năvodari și-a 
triplat capacitatea de produefie 
de îngrășăminte chimice (ea pro
duce acum 450 000 de tone su
perfosfat, față de 150 000 de tone 
cît producea prima linie). Utilaje
le de bază instalate aici- sînt exe
cutate în țară.

In același timp se află în probe 
noua secție de granulare a super, 
fosfatului cu o capacitate de 8 ori 
maj mare decît vechea secție. O 
dată cu intrarea în funcțiune a 
acestei secții, întreaga producție 
de superfosfat a uzinei de la Nă
vodari va fi livrată agriculturii nu
mai sub formă granulată.

(Agerpres)

Case noi în satele hunedorene
în satele regiunii Hunedoa

ra au fost construite în ulti
mii ani 6 700 de case. în co

munele Pricaz și Șibot din ra
ionul Orăștie, de exemplu, 
unde gospodăriile colective 
și-au dezvoltat averea ob
ștească, iar colectiviștii și-au

sporit veniturile, mai mult de 
o treime din numărul caselor 
sînt noi sau renovate. în co
muna Teiuș, raionul Alba, nu
mai în acest an 22 familii de 
colectiviști și-au ridicat case 
noi.

(Agerpres)

Tînărul Vasile Mareș 
este unul dintre meca- 
nizatorii fruntași de la J
stafiunea experimentală 
agricolă din Mărculești, 
regiunea București. El are o mare 
răspundere ; sfajiunea produce 
numai sămînfă elită și superelită 
din soiuri de înaltă productivita
te, necesară gospodăriilor agrico
le de stat și colective. Intr-o în
semnată măsură, de calitatea mun
cii lui și a celorlalți mecanizatori 
de aici depind 
titatea acestor 
ceea .pentru el respectarea 
strictefe a regulilor 
pe care s-a străduit să și le însu
șească bine, este o lege de la 
care nu se abate niciodată.

Este și acesta unul din motivele 
pentru care comuniștii de aici 
l-au primit în rîndurile lor.

calitatea și can- 
productii. De a-

cu 
agrotehnice,

Foto I I. CUCII

Muncitor
Duminică*! 30 sept. 1962

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer 

își continuă călătoria spre Indonezia
Plecarea

din Tașkent
TAȘKENT 29 (Agerpres). — 

în dimineața zilei de 29 sep
tembrie, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu to
varășii Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu, au 
părăsit Tașkentul, îndreptîn- 
du-se spre Indonezia. La ple
care, pe aeroportul din Taș
kent, au fost salutați cu căl
dură de conducători de partid 
și de stat din R.S.S. Uzbekă, 
de reprezentanți ai vieții cul
turale și obștești din capitala 
Uzbekistanului.

ducătorii țării noastre au fost 
întîmpinați de Benarji, mini
strul finanțelor, de Gupta, șe
ful secretariatului guvernului 
și de alte persoane oficiale.

A fost prezent Iancu 
Horațiu, ambasadorul R. P. 
Romîne în India.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, reprezentanții consu
lari și comerciali ai țărilor 
socialiste acreditați la Cal-

cutta, precum și consulul ge
neral al Indoneziei.

Padmaja Naidu, guverna- 
toarea statului Bengalul de vest, 
care este bolnavă, 
mis tovarășului 
Gheorghiu-Dej o 
de salut, urîndu-i 
nit. Tovarășul 
Gheorghiu-Dej 
pentru mesaj și 
Padmaja Naidu 
sănătoșire.

a trans- 
Gheorghe 
scrisoare 

bun ve- 
Gheoirghe 
mulțumita

a urat d-nei 
grabnică în-

De-a lungul străzii princi
pale Central Avenue de la 
aeroport pînă la reședința re
zervată conducătorilor romîni, 
mii de locuitori ai Calcuttei 
au salutat călduros pe înalții 
oaspeți.

Ziarul „Statesman", care a- 
pare după-amiaza, a publicat 
știrea despre sosirea 
torilor Republicii 
Romîne la Calcutta.

conducă- 
Populara

Sosirea
la Calcutta
CALCUTTA 29 (Agerpres). 

—Corespondență specială :
Sîmbătă, la 

cală) avionul 
șui Gheorghe 
împreună cu 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănăscu călătoresc spre Indo
nezia, a aterizat pe aeroportul 
marelui oraș indian Calcutta.

Din partea guvernului sta
tului Bengalul de .vest, con-

ora 14 (ora lo- 
cu care tovară- 
Gheorghiu-Dej, 
tovarășii Ion

Djakarta in așteptarea
solilor poporului

DJAKARTA 29 (Agerpres).
— De la trimișii speciali :

Capitala Indoneziei a îm
brăcat haina de sărbătoare in 
cinstea vizitei conducătorilor 
de stat romîni. Pe aeroportul 
Kemajoran pot fi văzute două 
mari portrete ale președinte
lui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și președintelui 
Indoneziei, dr. Sukarno.

Aeroportul Kemajoran, un
de se va încheia călătoria de 
la București la Djakarta lungă 
de 12 000 km a tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, este pavoazat sărbă
torește. In decorul de palmieri 
și căsuțe pitorești, ce încon
joară aeroportul, am regăsit 
aceleași steaguri și pancarte 
pe care erau înscrise cuvinte 
de bun sosit. Pe o parte a 
arterelor principale ale ora
șului, a șoselei ce leagă 
aeroportul de noul centru al 
orașului unde se află Monu
mentul Prieteniei și frumosul 
hotel „Indonesia" sînt arbora
te pe catarge argintii de alu
miniu steaguri de mătase în 
culori pastel, arborate de obi
cei de poporul indonezian în

romîn
iar pezilele de sărbătoare, 

cealaltă parte steagurile națio
nale ale celor două țări.

Pe un imens panou înfăți- 
șind două mîini este înscrisă în 
limbile indoneziană și romînă 
urarea: „Trăiască prietenia 
dintre poporul indonezian și 
poporul romîn", „Hidup per- 
sahabatan rakjat Indonesia 
dan rakjat Rumania".

Prin presa de sîmbătă mu
nicipalitatea capitalei invită 
pe toți locuitorii orașului să 
arboreze la casele lor în tim
pul vizitei, steagul Indoneziei 
în semn de mare sărbătoare. 
De ând a fost anunțată vizita,

(Continuare în pag. a IV-a)

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romln și 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, în numele întregului 
popor bulgar, precum și din partea noastră personal vă mulțu
mim în modul cel mai cordial pentru salutul și felicitările 
frățești adresate cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a elibe
rării Bulgariei de sub robia fascistă.

însuflețit de mărețele idei ale marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, poporul bulgar nu-și va precupeți 
munca și eforturile în construirea viitorului său luminos pe 
calea socialismului și comunismului și, umăr la umăr cu poporul 
frate romîn, în cadrul familiei unite a țărilor socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică, va lupta neabătut pentru dezar
marea generală și totală, pentru înfăptuirea consecventă a 
politicii leniniste de coexistență pașnică și îndeosebi pentru 
realizarea în practică a acestei politici în Peninsula Balcanică.

Vă adresăm, dragi tovarăși, dv. și poporului frate romîn, 
cele mai călduroase și sincere urări de noi succese pe drumul 
socialismului și comunismului, precum și în lupta nobilă pentru 
menținerea și întărirea păcii în Balcani și în întreaga lume.

Prim-secretar al 
al Partidului

TODOR JIVKOV
Comitetului Central 

Comunist Bulgar

DIMITÄR GANEV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

ANTON IUGOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Propaganda tehnică în viața uzinei
în prezent cînd lupta pentru o calitate superioară a produselor constituie 

obiectivul central al industriei noastre, propagandei tehnice îi revine rolul de a 
promova pe o scară tot mai largă cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în pro
ducție.

Spre a vedea în ce măsură este folosită propaganda tehnică pentru a răs
punde acestei sarcini, redacția a întreprins o anchetă, în cîteva uzine din Capitală, 
cu tema „PROPAGANDA TEHNICA ÎN VIAȚA UZINEI“. Iată răspunsurile primite.

Informare permanentă 
și operativă

I
nformarea tehnică — ne 
spune Grigore Ștefănescu, 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Uzina „Semănătoarea“ 
— are un rol dintre cele mai 
însemnate în viața uzinei. 
Ea arată fiecărui muncitor 
ce e nou în tehnică la momentul dat, 

cum își poate însuși aceste noutăți și 
cum le poate aplica în producție.

Ca informarea tehnică să aibă o sferă 
de acțiune cît mai cuprinzătoare este 
necesar ca în această muncă să fie an
trenată o rețea largă de oameni. Dacă 
pînă nu de mult în uzina noastră se 
ocupau de acest lucru doar 3—4 tova
răși, în prezent munca de răspîndire 
operativă a noutăților tehnice este făcu

tă de aproape 200 de tehnicieni și in
gineri.

Cum am ajuns noi la acest larg activ? 
în colaborare cu I.D.T., uzina noastră, 
ca și alte uzine din țară, experimentează 
unele metode noi în munca de informare 
și propagandă tehnică. Una din aceste 
metode constă tocmai în crearea — 
pe secții și sectoare — a unor colective 
de propagandă tehnică care sub îndru
marea directă a conducerii tehnice a 
uzinei se ocupă de informarea tehnică 
a muncitorilor, de studierea materialului 
documentar legat de specificul uzinei, de 
aplicarea în practică a metodelor și 
experienței rezultate din aceasta. Comi
tetul U.T.M. a propus conducerii teh
nice ca în aceste colective să fie antre
nați cîți mai mulți tehnicieni și ingi
neri țineri pentru a fi ei înșiși perma
nent la curent cu problemele noi în 
tehnică și, în același timp, pentru a aju

ta în mod mai direct organizațiile U.T.M. 
în munca de ridicare a nivelului teh- 
nico-profesional al tinerilor.

Studiind materialul de informare teh
nică, colectivul de propagandă de la 
sectorul IV, a întîlnit o asemenea pro
blemă : „Rolul geometriei optime la cu
țitele de strung“. S-a hotărît organizarea 
unei demonstrații practice la strungărie. 
Demonstrația făcută la mașina strunga-

care indică cele mai recente noutăți teh
nice în meseria respectivă.

O bună metodă de informare s-a do
vedit a fi organizarea periodică a deca
dei propagandei tehnice. în cadrul ace
stei decade se desfășoară un complex 
de acțiuni, convorbiri și discuții pe mar
ginea noutăților tehnice care intersează 
uzina, conferințe și sesiuni tehnico-știin- 
țifice, cicluri de filme tehnice, expoziț'

rului Tatoianu, a fost condusă de prof. 
ing. M. Popov de la Institutul de meca
nică aplicată. Rezultatul a stîrnit un 
mare ecou în rîndul strungarilor. Cu 
cuțitul prescris în publicația tehnică s-a 
obținut o productivitate a muncii de 
trei ori mai mare.

Informarea tehnică trebuie făcută în 
forme variate.

La noi în secții și sectoare apar săp- 
tămînal la vitrinele tehnice liste cu bi
bliografii pe meserii („Recomandăm for
jorilor“, „Recomandăm turnătorilor” etc.)

de inovații etc. menite să stimuleze i 
teresul muncitorilor pentru însușir 
tehnicii noi.

Conferințe tehnice — 
la specificul producției

— Răspund la ancheta ziarului — ne 
întîmpină Ion Dobre, tehnician la Uzi
nele de mașini electrice — oprindu-mă 
la o singură latură a propagandei teh
nice — conferințele.

La noi în uzină unele conferințe teh
nice se țin direct la locul de muncă, 
fiind axate pe probleme specifice sec
ției sau atelierului respectiv. Altele se 
țin la club și tratează probleme de cu
noștințe tehnico-economice mai gene
rale. Și unele și altele sînt la fel de 
necesare. Ele se bucură de mult interes 
din partea muncitorilor și le sînt de un 
real folos.

De pildă, la un moment dat, în ate
lierul construcții metalice s-a ivit nece
sitatea aplicării sudurii la fontă. Ingi
nera S. Weiss a primit sarcina, din 
partea conducerii uzinei, să pregătească 
o conferință pe această temă. Tovarășa 
ingineră a studiat mai întîi experiența 
Uzinelor „23 August“, unde această me
todă se aplică mai de mult. Conferința, 
întocmită pe baza acestei experiențe, și 
ținută în fața sudorilor, a avut drept 
rezultat însușirea acestei metode de că
tre numeroși tineri.

Conferințe de generalizare a experien
ței înaintate — trebuie ținute cît mai 
multe. Consider însă că cele 4—5 con
ferințe de acest fel ținute pînă acum la

noi în uzină sînt cu totul insuficiente ! 
Ar fi foarte utilă, de pildă, organizarea 
unui ciclu de conferințe pe tema folo
sirii materialelor plastice în construcția 
de motoare electrice, altul în legătură 
cu metodele de asamblare pe bandă a 
motoarelor — și de ce nu ? — chiar un 
ciclu de conferințe privind realizările 
pe plan mondial în construcția de mo
toare electrice. Poate că la aceste pro
bleme ar trebui să răspundă printr-o 
activitate mai concretă comisia ingine
rilor și tehnicienilor de pe lîngă comi
tetul sindicatului.

Să nu ne oprim 
la difuzare

Pentru a întregi cunoștințele profe
sionale ale muncitorilor, pentru 
a-i ține la curent cu tot ce-i nou 

în tehnică, Uzinele „Timpuri noi' — 
ne spune documentaristul Gheorghe Col- 
ceru — primesc lunar 596 abonamente la 
literatura de nivel mediu (cărți, re
viste de specialitate, ziare, fișe de 
schimb de experiență, broșuri etc.).

C. PRIESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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MUNCĂ IN NOUL AN UNIVERSITAR !

aceea că în 1938 întreaga Ro
mânie burghezo-moșierească 
nu avea decît 1897 de agro
nomi.

Paralel cu acestea s-au a- 
dus înnoiri planurilor de în
vățământ și programelor de 
curs existente și s-a continuat 
Înzestrarea laboratoarelor cu 
utilaje moderne.

Condițiile de viață ale stu
denților se îmbunătățesc și 
ele continuu. In acest an uni
versitar, studenții vor primi 
noi cămine cu o capacitate de 
7 500 locuri asigurindu-se în 
felul acesta cazarea a peste 
60 Ia sută din numărul total 
al studenților. Studenții meri
tuoși vor primi burse.

Față de aceste condiții de 
viață și studiu, create prin gri
ja partidului și guvernului, 
studenții vor răspunde prin- 
tr-un efort șl mai susținut 
pentru a obține rezultate cît 
mai bune în pregătirea lor ca 
viitori specialiști de înaltă 
calificare. In această direcție, 
un rol Important II au orga
nizațiile U.T.M. din facultăți 
și asociațiile studenților. Sub

conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. șl 
asociațiile studenților trebuie 
să sprijine conducerile facul
tăților, cadrele didactice, ca 
încă din primele zile de curs 
să existe în sălile de seminar» 
în laborator o atmosferă de 
muncă susținută.

In centrul atenției organi
zațiilor U.T.M. din facultăți și 
a asociațiilor studenților tre
buie să stea, încă din prima 
zi de cursuri, îmbunătățirea 
muncii politico-educative în 
rândul studenților. îmbunătă
țind conținutul educativ al tu
turor acțiunilor desfășurate» 
să urmărim consecvent dez
voltarea dragostei studenților 
pentru profesiunea aleasă, e- 
ducarea lor in spiritul noii a- 
titudini față de muncă, față 
de bunul obștesc. Vorbind la 
conferința organizației orășe
nești de partid București, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej spunea: „Factorul hotărâ
tor al educației comuniste este 
munca; neobosit să cultivăm 
în rîndurile tineretului dra
gostea de muncă, spiritul de 
disciplină, hotărârea de a-și 
dărui elanul și energia clo
cotitoare operei de construire 
a socialismului”. Prin întrea
ga lor activitate» organizațiile

U.T.M. șl asociațiile studen
ților trebuie să lupte ca a- 
ceste sarcini să prindă viață. 
Principalul criteriu de apre
ciere a activității studenților 
să-1 constituie atitudinea lor 
față de muncă, sîrguința și 
perseverența cu care-și însu
șesc cunoștințele din spe
cialitatea lor, răspunderea 
cu care se pregătesc pentru 
activitatea în producție.

Organizațiilor U.T.M. șl aso
ciațiilor studenților le revine 
sarcina de a contribui în mai 
mare măsură la educarea pa
triotică a studenților» la cu
noașterea de către studenți a 
politicii partidului nostru, a 
realizărilor oamenilor muncii, 
a perspectivelor de dezvoltare 
a patriei, în toate domeniile 
de activitate. In acest scop să 
existe o mal mare grijă pen
tru buna organizare a învăță- 
mîntului politic U.T.M., și 
îmbunătățirea conținutului lui, 
pentru organizarea cu regula
ritate a informărilor politice. 
In adunările generale U.T.M. 
să fie mai mult dezbătute pro
blemele privind modul în care 
se pregătesc studenții pentru a 
deveni buni specialiști. Tot
odată, este necesar să se or
ganizeze în mod permanent în- 
tîlnirl cu activiști de partid șl

de stat, conducători ai unor 
institute de cercetări și ai u- 
nor mari unități de producție, 
oameni de știință și artă, de 
a iniția vizite in întreprinderi 
și Ia sate» excursii pentru a-i 
ajuta astfel pe studenți să-și 
formeze o imagine cît mai 
completă despre țara noastră 
și perspectivele ei de dezvol
tare. Organizarea de con
ferințe și simpozioane des
pre trecutul de luptă al 
poporului, despre tradițiile 
revoluționare ale clasei mun
citoare, despre tradițiile îna
intate a’e științei și culturii 
noastre constituie o verigă 
importantă a activității edu
cative.

Toate acestea au menirea să 
dezvolte Ia studenți simțul de 
răspundere pentru însușirea 
unor cunoștințe cît mai com
plete pentru pregătirea lor 
științifică la nivelul exigențe
lor mereu crescînde ale învă- 
țămintului superior din țara 
noastră.

Paralel cu aceasta, organi
zațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților trebuie să se preo
cupe de creșterea opiniei co
lective studențești, de dezvol
tarea răspunderii întregului 
oolectlv pentru felul în care 
își îndeplinesc studenții obli
gațiile lor, cum învață, cum se

comportă în facultate șl în »- 
fara facultății.

Incepînd cu 5 octombrie, în 
facultăți, mai întîi la nivelul 
grupelor, apoi la nivelul ani
lor de studii, vor avea loc a- 
dunări de dări de seamă și a- 
legeri, precum și alegerea de- 
legaților de asociații. Acest 
eveniment deosebit de Impor
tant în viața organizației noa
stre și a asociațiilor studenți
lor constituie un bun prilej 
pentru îmbunătățirea continuă 
a activității studenților. încă 
din primele zile de cursuri, 
organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților să mobilizeze 
pe studenți Ia un studiu per
severent, plin de răspundere. 
Pregătirea și desfășurarea a- 
legerilor trebuie să prileju- 
lască totodată intensificarea 
activității cultural-artistice și 
sportive» o preocupare mai 
mare pentru îmbunătățirea 
conținutului acestei activități, 
pentru dezvoltarea caracteru
lui ei de masă.

Acum, la început de an uni
versitar, să urăm tuturor stu
denților succese cît mai fru
moase în activitatea lor, 
zultate 
gătirea 
liști ai 
liste.

re
cit mai bune în pre
tor ca viitori specia- 
patriei noastre socia-

Wr-un laborator al Facultății de matematică a Universității din București, studenții din anul 1 fac 
cunoștință cu aparate șl instalații la care vor lucra.

• In anul universitar 1962—1963 vor urma 
cursurile anului I 27.225 de studenți. In anul 1938, 
în toți anii de studii existau 26.000 de studenți.
• 2110 studenți încep cursurile anului I in învă

țământul agricol superior. în 1938 existau în Ro
mânia burghezo-moșierească în total 1897 
agronomi.
• 96 de institute de învățămînt superior cu 163 

de facultăți își deschid mîine porțile. în 1938 exis
tau doar 16 institute de învățămînt superior cu 33 
de iacultăți.

de

La librăria Academiei, în raionul destinat cursurilor și manualelor universitare este din nou animajie

M cei

îndemn
Ia învățătură

i regătirea de cadra 
cu o înaltă califi
care este, după 
cum se sublinia 
la Congresul al 
III-lea al partidu

lui, o problemă de
însemnătate capitală pentru a- 
vîntul continuu al econgmiei 
și culturii, pentru desăvreșirea 
construcției socialiste.

Economia țării noastre în
făptuiește de la an la an, pași 
de gigant; industria și agricul
tura se modernizează, se dez
voltă noi ramuri, se constru
iesc noi și puternice obiective 
industriale- Pentru toate ace
stea trebuie noi cadre de spe
cialiști, cu cunoștințe adînci și 
multilaterale, care să poată în
făptui obiectivele mărețe ale 
planurilor elaborate de partid.

Noul an universitar cunoaște 
o creștere impresionantă a nu
mărului de studenți.

Niciodată în trecut, socotind 
toți anii de studii, Politehnica 
bucureșteană nu a numărat 
peste 2000 de studenți. Anul a- 
cesta însă în cele 9 facultăți 
ale Institutului politehnic vor 
păși numai în anul I 
2200 studenți.

Condițiile de studiu 
viață ale studenților, în 
an universitar, dovedesc
tor grija partidului și guver
nului față de creșterea și edu
carea tinerei generații de spe
cialiști. Baza materială a învă
țământului 
s-a mărit 
mînt, s-au 
învățămînt, 
strate cu 
modernă.

S-au creat noi facultăți și 
secții de specializare, s-a îm
bunătățit profilul celor exi
stente. Institutul politehnic din 
București are, începînd din a- 
cest an, o facultate nouă — de 
mecanică agricolă — destinată 
să pregătească cadre pentru a- 
gricultura noastră socialistă; 
s-au înființat noi secții ca Au
tomatica, Electronică industri
ală, Tehnologia produselor 
macromoleculare, Mecanică 
fină; Mașini hidraulice și 
pneumatice, Furnale și oțelării, 
Turnătorii de oțel și metale 
neferoase, Prelucrări plastice 
și tratamente termice. Con- 
turîndu-și profilul facultăți
lor și secțiilor în concordanță 
cu ramurile economiei națio
nale, Institutul politehnic pre
gătește astfel cadre în 31 de 
specialități.

prof. ing.
C. Dinculescu 

membru, corespondent 
al Academiei R.P.R., 

rectorul Institutului politehnic
București

peste

și de 
noul 
grăi-

Corespunzător cerințelor ac
tuale privind pregătirea • spe
cialiștilor se dezvoltă și se per
fecționează căile de îmbinare 
a cunoștințelor teoretice cu 
practica, cu producția. S-a 
îmbunătățit programa de prac
tică și se permanentizează le
găturile dintre institut și uni
tățile industriei noastre socia
liste pe toată durata anului 
universitar.

Și condițiile de viață asigu
rate studenților sînt din ce în 
ce mai bune. Căminelor și can
tinelor construite anul trecut 
pentru studenții bucureșteni, 
li s-au adăugat noi construcții 
moderne și încăpătoare. Trei 
blocuri de cămine cu 1 000 de 
locuri, cantină la care pot servi 
masa 3 000 de studenți la 
Complexul Grozăvești și Regie 
sînt darurile noului an univer
sitar pentru studenții politeh
nicii bucureștene. La aceasta 
trebuie să mai adăugăm fap
tul că în scurt timp 
să înceapă lucrările 
struire a unui nou

urmează 
de con- 
local —

pentru 10 000 studenți — dotat 
cu cele mai moderne labora
toare și aparatură științifică. 
Condiții minunate, de neînchi
puit altădată, în care cele mai 
îndrăznețe visuri se pot rea
liza.

Noul an universitar pe care-1 
începem implică cerințe noi, 
exigențe sporite. Pregătirea vi* 
itorilor 
cută la 
solicită 
nicie.

Este o datorie a noastră, a 
tuturor, și în special este dato
ria studenților să dovedească 
prin sîrguință și pasiune în în
vățătură recunoștința pentru 
minunatele condiții de studiu și 
trai de care se bucură astăzi. 
A răspunde cu cinste grijii cu 
care-i înconjoară partidul, po
porul nostru, însemnează pen
tru studenți în primul rînd a 
învăța perseverent și sistema
tic încă din primele zile ale 
anului universitar, a-și însuși 
știința și tehnica înaintată, a-și 
face o cultură multilaterală 
pentru a deveni vrednici cetă
țeni și pricepuți constructori ai 
socialismului și comunismului 
din patria noastră.

In realizarea acestui țel al 
vieții voastre vă urez, dragi 
studenți, succes I îndemnul 
leninist la învățătură să vă 
călăuzească permanent anii 
studenției.

ă număr printre
mai tineri studenți ai 
facultății de medicină 

veterinară de la Institutul a- 
gronomic Timișoara.

La 1 octombrie voi lua loc 
în băncile facultății alături de 
noii mei colegi și mă întreb : 
ce voi face mai întâi ? Ca în 
orice început, nu-mi va fi ușor 
să mă obișnuiesc cu o nouă 
viață. Am o bibliotecă fru
moasă, am citit mult, dar pro
fesiunea pe care mi-am ales-o 
cere multe deprinderi prac
tice pe care am să mă stră
duiesc să mi le formez zi de zl.

Hotărîrile de partid și de 
stat referitoare la domeniul 
zootehnic ne sînt cunoscute, 
știm cîtă grijă ni se acordă șl 
vrem să răspundem din toată 
inima prin felul în care vom 
căuta să învățăm, să devenim 
specialiști de nădejde, capabili 
de a sprijini cu toată puterea 
noastră întărirea gospodăriilor 
colective.

specialiști trebuie fă- 
un nivel tot mai înalt, 
tot mai multă temei-

ÎNCEPUT
Cu aceste gînduri pornesc 

In anul I de studenție.

RADU TEODORESCU 
anul I, Facultatea de medicină 
veterinară a Institutului agro

nomic din Timișoara 

în pragul 
profesiunii

77 lecare dintre noi și-a fă- 
J' cut, la început de an 

universitar, gînduri de 
viitor. Sînt planuri ale gene
rației noastre, ale zilelor de 
aur ale vieții studențimii de 
azi din patria noastră.

De fapt, mă găsesc la răs- 
pîntla a două vieți...

Frumoasa viață de student 
se va încheia în curînd.

De aceea, acum, mă încear
că un sentiment nou : senti
mentul răspunderii pe care o 
voi avea în fața viitorilor mei 
elevi, în noua mea viață de 
profesor pentru care m-am 
pregătit în fiecare an univer
sitar, cu fiecare examen. Prac
tica pedagogică mi-a ajutat 
mult să cunosc școala. Anul 
acesta voi folosi mai mult ca

oricînd acest prilej de a lua 
contact cu elevii.

...Fiecare toamnă e începu
tul unei primăveri de an uni
versitar. Toamna aceasta e 
primăvara care vestește roa
dele unui an universitar în 
care fiecare dintre noi, cerîn- 
du-și mai mult decît cu un an 
în urmă, va răspunde cu re
zultate frumoase la examen 
grijii ce ni se acordă.

Mediocritatea, întocmai ca o 
buruiană, a încercat uneori să 
oprească recolta bogată a no
telor frumoase. Colectivul, în
drumat de organizația U.T.M. 
a luptat împotriva ei întotdea
una și a învins. In acest an 
vom fi mai exigenți ca oricînd 
cu noi.

ANA DUMITRESCU 
anul V 

Facultatea de filologie 
București

la facultate
m aceleași emoții ca în 
mă cu cîțiva ani.

...Mă aflam la primul 
concurs de admitere pentru a in
tra în Școala profesională de uce-

ur-

nici de pe lîngă Uzinele de trac
toare din Brașov. Voiam să-mi în
sușesc o meserie. Mă simțeam 
dator să răspund la întrebarea : 
ce voi fi în viață ? Și am hofă- 
rît să mă fac strungar. M-am 
înscris la secția strungărie a șco
lii profesionale. încetul cu încetul, 
nm învățat să cunosc mașina la 
care lucrez și în prezent.

Anii de ucenicie, pefrecuți sub 
îndrumarea părintească a munci
torilor, maiștrilor și a profesorilor 
s-au scurs. A venit examenul de 
absolvire a școlii profesionale. 
Trebuia să arăt în fața profesori
lor și a maiștrilor ce am învățat, 
să demonstrez că sfăpînesc taine
le meseriei, și, deci, pot lucra în 
producție.

Am dovedit. Botezul producției 
l-am primit apoi în cadrul colec
tivului de muncitori care făurea 
mîndria industriei noastre — trac
torul romînesc. Colectivul mi-a 
fost dascăl, sfătuitor, părinte. In 
fiecare moment am simțit mîna 
lui caldă, de prieten, care m-a 
ajutat să trec orice greutate. Co
lectivul m-a sfătuit să învăț, să 
folosesc din plin condițiile de 
viață și de învățătură create de 
statul nostru democrat tinerilor 
muncitori. Am devenit seralist. În
vățam, învățam cu pasiune înde- 
plinindu-mi sarcina pe care co
muniștii mi-o încredințaseră cînd 
m-au primit candidat de partid.

Comuniștii m-au tnvă|at să nu mă 
mulțumesc niciodată cu ceea ce 
știu, să mă perfecționez continuu. 
Acest sfat și îndemn m-a călăuzit 
în anii școlii serale. în zilele exa
menului de maturitate, în timpul 
cursurilor de pregătire pentru fa
cultate, în 
admitere la 
Brașov. Vă 
cînd s-au 
examenul de admitere. Am reușit I 
Am devenit student I Voi deveni 
inginer I Sfatul comuniștilor de a 
învăța continuu, cu pasiune, nu mă 
va

zilele examenului de 
Institutul politehnic din 
imaginafi emofia mea 
afișat rezultatele la

părăsi nici o clipă.

OCTAV OBEROFER 
student în anul I 

la Institutul politehnic 
din Brașov

cunoștințe
la examenul

de stat

Noul cămin din Complexul „Grozăvești", unul din darurile noului an universitar pentru studenfi! bucureșteni
Fotografiile paginii : N. STELORIAN

Pentru noi, studenții gru
pei nr. 406 de la Facul
tatea de istorie din Cluj, 

anul universitar care începe 
semnifică de fapt sfîrșitul stu
denției. Este ultimul an de fa
cultate, ultima perioadă de a- 
cumulare a cunoștințelor ne
cesare viitoarei profesiuni. Ne 
vom despărți, firește, de pro
fesorii noștri, de facultatea 
care ne-a deschis drumurile 
dorite în viață. Ne așteaptă 
însă oameni și locuri de mun
că noi, unde ne vom putea 
valorifica tot ceea ce am asi
milat pe băncile amfiteatrelor. 
Ne stau în față sarcini ime
diate, de mare răspundere. 
Toți cei 18 membri ai familiei 
noastre studențești — grupa — 
ne-am ales cu interes temele 
lucrărilor de stat. Munca de 
elaborare a acestor lucrări re
clamă o pregătire intensă, stu
diu serios și pasionat. Cu toții 
ne-am hotărît să ne prezen
tăm și să absolvim în unani
mitate examenul de stat, acest 
ultim salt către profesiunea 
noastră viitoare.

VASILE BURA 
student la Facultatea de isto

rie-filosofie din Cluj

superior a sporit, 
spațiul de învăță- 
creat noi spații de 

laboratoare înze- 
aparatura cea mai

noului an 
e un pri- 
priviri de 

pentru

eschiderea
j universitar 

lej pentru
i ansamblu,
I succinte analize re- 
' trospective și pentru 

scrutarea proiectelor

cum 
în 

ni-

de viitor.
Dar n-aș vrea să mai Scriu des

pre studenția de altădată, oropsi
tă și mizeră, frămîntată de ne
liniști, chinuită de foame și lă
sată de izbeliște, în voia tuturor 
vînturilor nesănătoase. Nici 
se adunau studenții toamna, 
centrele universitare, unde
meni nu știa cînd încep și dacă 
încep cursurile. Nici cum dormeau 
tinerii studenți prin gări și gră
dini publice, pînă găseau cîte 
o gazdă sau un pat nenorocit cu 
zeci de colegi în cameră unde 
ușa nu sta închisă nici o clipă, 
zi și noapte, ca la moară, unde 
exista o luptă pentru un loc la 
masa din așa zisele săli de lec
tură.

N-aș vrea să scriu nici cum se 
închid universitățile în țările ca
pitaliste, unde cultura a rămas 
o biată cenușăreasă în slujba au
rului. Statistica arată că în anul 
trecut, în Franța, țara culturii în 
lumea capitalistă, 1 270 000 de 
tineri și tinere, în vîrsfă de 14-17 
ani, au intrat în viață fără nici o 
prealabilă pregătire tehnică ori 
profesională. Iar Buletinul de in
formații al Ministerului Educației 
Naționale din Franța arată că 45 
la sută din elevi, din pricina mi
zeriei și a lipsei de școli, renun-

fă la învățătură și-șl caută pîinea 
cum pot și unde pot. Patronii 
n-au nevoie de o muncă prea 
calificată...

N-aș vrea să scriu nici despre 
învoirea acordată, ca o mare gra- 
tificafie, studenților spanioli de 
a cerși, în anume condifii. Ca-n 
evul mediu, cînd se practica stu
denta peregrină și vagabondă.

N-aș vrea să mai scriu despre 
asta. t

Dar tocmai acum am primit vi
zita unui coleg, profesor la 
iova. Nu ne-am văzut de 
din vremea sfu- 
denfiei. Cînd ■ 
apărut în ușă, 
mi-a revenit în 
minte o scenă : 
cum ne-a prins 
intendentul can- 
finei mediciniști- 
lor cu buzunarele pline de 
luată de pe mese și ne-a dat pe 
mîna polițaiului. Noi înfulecasem, 
pe apucate și pe furiș, acolo, în 
cantină, destulă pîine. Cea din bu- 
zunări va să fie „provizie" pen
tru colegii de cameră ori pentru 
zilele cînd nu puteam pătrunde în 
cantină, l-am spus ce amintire 
mi-a trezit apariția sa și a zîmbit. 
Decăzuse rău învăfămînful supe
rior în Romînia burghezo-moșie- 
rească. „Autonomia" universitară 
făcea ravagii. Ne-am amintit că, 
în anul doi, un profesor și-a a- 
nunfat deschiderea cursului la 20 
octombrie. Cu cîfeva zile înainte, 
l-a amînat pentru 15 noiembrie, 
pentru ca în ziua hotărîtă să apa-

C ra
mul),

ptine

ră un nou afiș : „Deschiderea 
cursului se amină pentru 19 de
cembrie“. In adevăr, la data asta 
cursul s-a deschis. Am așteptat 
deci trei luni ca să auzim o pre
legere inaugurală, umflată, îmbîc- 
sită de autoelogii pentru o operă 
mai mult decît infimă. Și cum ve
nea vacanța de crăciun, a doua 
prelegere a binevoit s-o țină în 
ajunul vacanței de paști. Și , cu 
asta, basta. Urmau examenele, la 
care respectivul 
crîncen. Absolut 
confirma colegii

se arăta un zbir 
autentic ; o pot 
care lucrează la

gres. Nu ; despre asta nu vreau 
să scriu.

Aș vrea din toată inima să 
scriu despre ce văd acum, în acest 
freamăt de nouă geneză universi
tară. Să amintesc că pentru anul 
universitar 1962-1963 intră în fa
cultăți, numai în anul I, peste 
27 000 de studenți, mult mai 
mulți decît toți studenții, din toți 
anii și de la toate specialitățile de 
acum un sfert de veac. Că nu
mai în învățămîntul agricol au 
fost primiți anul acesta peste 
2 100 de studenți, adică mai mulți

predare se asigură o mai puter
nică unitate de concepfie și un 
nivel științific cît mai înalt. Se dă 
cea mai mare atenție tipăririi de 
cursuri și de manuale. Se depun 
mari eforturi pentru ridicarea și 
calificarea superioară, continuă, a 
cadrelor didactice. De aceea, în 
acest început de an universitar, 
aș vrea să scriu de la etajul pa
tru al blocurilor pentru căminele 
studențești din lași, din Păcurari 
ori de la Copou, să am în față 
toată panorama bătrînei cetăți 
moldovene, cu Cetățuia și Galata

istoricul Universității București, In 
vederea centenarului, intr-un an, 
două ore de curs la un „faimos“ 
profesor. La Facultatea de drept 
vreo duzină de „faimoși" savanfi, 
de profesori fantomă își închideau 
cursul cu prelegerea de deschi
dere. Merita, pentru asta, să stai 
nouă luni în București, răbdînd de 
foame și dormind în frig ? Noroc 
că mai erau bibliotecile, pentru 
studenți săraci. „Studenții“ fe- 
ciorași de bani gata o fineau în 
chefuri. Alături de cîfiva profe
sori și de studenfi merituoși, 
multă, foarte multă plevușcă dată-n 
vînzoleala ambițiilor politicianiste, 
bafjocoră a ideii de muncă, de 
cultură, de etică morală, de pro-

de Dumitru Alma;

decît totalul inginerilor agricoli cu 
care era înzestrată țara în 1938. 
Că s-au reînnoit și utilat labora
toarele, sălile de curs și de semi- 
narii. Că s-au îmbogățit bibliote
cile. Și structura și conținutul în- 
vățămîntului nostru superior s-au 
reînnoit. După o amplă consultare 
a specialiștilor din învățămînt și 
din producție, planurile și progra
mele de învățămînt au primit sub
stanțiale transformări. S-au fixat 
mai clar disciplinele de bază ele 
fiecărei specialități, prin a căror

la marginea zării și cu blocurile 
turn înălțate în ultimii ani în ora
șul întinerit, să admir curățenia, 
eleganța, gustul artistic al sălilor 
de lectură, al vorbitoarelor, al 
camerelor în care se instalează 
azi studenții să muncească entu
ziast și spornic în noul an uni
versitar.

Aș vrea să scriu din parcul 
Complexului studențesc din Cluj, 
urmărind cu privirea grupurile de 
studenți cînd se plimbă pe alei, 
în orele libere, cînd discută cu 
juvenilă dezinvoltură despre 
știință, despre artă, despre viață, 
cînd fac îndrăznețe planuri de vil. 
tor. Și-i firesc ca, în asemenea con.

difii, planurile lor să fie îndrăznețe, 
iar eforturile de a le îndeplini să 
întreacă orice barem comun și să 
se proiecteze pe traiectoria ima
ginației febrile și a cutezanței 
dictată de puterea celor douăzeci 
de ani. Că-i nespus de tonică, de 
izvoditoare de încredere, de op
timism, pentru orice om al mun
cii din patria noastră, plănuirea 
măreafă a viitorului. Studenții de 
azi se pregătesc vîrtos de mun
că. Ei știu cuvintele lui Marx : 
„Munca toarnă untdelemn în lam
pa vieții, iar gîndirea o aprinde“.

Aș vrea să 
scriu de pe tera
sa scării exteri. 
oare a noii can
tine din Com
plexul studențesc 
de la Grozăvești. 
Aici, pe malul 

Dîmboviței, s-a ridicat, în vara asta, 
un adevărat cartier studențesc cu 
blocurile cu cîte cinci etaje, stră
lucind vesel, viu, colorate la soa
re, asemenea blocurilor din beton 
și sticlă, de la Mamaia Ori de la 
Eforie. Confort, lumină, curățenie 
și acea atmosferă izvoditoare de 
gînduri înalte pulsînd de tinerețe, 
de bucurie. Nu poți, trăind aici 
să nu te declari mîndru că ești 
student în acești ani ai noștri.

Aș vrea să scriu despre femeia 
pe care o văd în fața pavilionu
lui studentelor. Se desparte de 
fiică-sa, studentă acum reușită, în 
anul I la Chimia industrială. E 
din Muscel. A venit s-o vadă și 
să-i aducă îmbrăcămintea de iar-

nă. Tot într-o toamnă ca asta, a 
venit mama la gazdă și mi-a adus 
mîncare în traistă. La plecare, pri
vind din uliță bordeiul unde mă 
lăsa, acolo sub Cozla Pietrii Neam
țului, mi-a șoptit : „Învață maică, 
învață..." Și-a pornit mama încet, 
călcînd desculță, fără binețe, spre 
sat. l-am mai auzit o șoaptă : 
...„Unde te las, maică...“ A 
colțul casîncii la ochi. Și-am cu
noscut că plîngea după cum i-a 
scăpătat baera trăistii de pe 
umeri. Astăzi, pe mama din Mus
cel ca și pe toate mamele care-și 
dau copiii la învățătură o cople
șește bucuria cînd vede în ce 
condiții îi va trăi fiica, în cei cinci 
ani de studiu.

— Nu știu cum să zic... Am au
zit eu, am citit, dar acum cînd 
văd, n-am cuvinte... Aș vrea să-i 
mulțumesc partidului pentru toate 
acestea, dar cuvintele nu pot ex
prima marea mea recunoștiință.

li rîd ochii. Și ei și fetei. Pri
vesc o clipă spre oamenii care 
stropesc peluzele cu pămînt 
proaspăt și cu iarba abia încolțită. 
Și mama izbucnește ca-n releva
rea unei supreme expresii a gri
jii și atenției acordată tineretului :

— Uite și flori... Să aibă să le 
înveselească privirea...

Despre asta aș vrea să scriu, 
pentru toți cei care încep azi un 
nou an de muncă.

Și să le urez, din inimă, spor.

dus



„BRAVO ROMÎNII!
Strălucitul succes repurtat la

a studenților
Lille de ansamblul Casei de cultură

din București
rimele ecouri le-au 
purtat știrile lapida
re «le coresponden
ților de presă. Zilele 
s-au scurs -pe 
simțite și, 
împreună cu

ne- 
iată-ne, 

mem
brii ansamblului Casei de cultură 
a studenților din București — cei 
ce au dus faima dansului și cîn- 
tecului romînesc la Lille, la cel 
de al X-lea festival cultural inter
național studențesc. Impresiile 
sînt încă proaspete, în urechi le

Sfrăzile deveniseră o imensă 
scenă. In fond, s-ar putea spune 
că primul spectacol romînesc s-a 
desfășurat pe caldarîmul străzii 
sub privirile a nenumărați oameni 
uimiți și încîntați. Iar primele a- 
plauze tot acolo le-au cules ti
nerii noștri. Ritmul îndrăcit 

dansurilor, bucuria de viață 
cîntecufui nostru, au cucerit 
meroși admiratori. In sfîrșit, iată 
și scena adevărată. Era la gala 
festivă ce a inaugurat festivalul. 
S-au produs atunci tineri din

ai 
a 

nu-

desfășurat timp de aproape trei 
ore. Cauza : repetatele bisuri, 
manifestațiile de simpatie ale pu
blicului. A doua zi ziarele se 
exprimau în termeni deosebit de 
elogioși despre ansamblu. Ziarul 
„LIBERTc“ scria că „a fost un ve
ritabil triumf'. Un alt ziar „NORD 
MATIN" afirma că „romînii au 
fost cei mai așteptați, renumele 
lor fiind mare încă de la spec
tacolul dat din prima seară“.

Tinerii noștri au dat un specta
col pentru sfudenfii din localitate.

WWW
NORD 33-TT'iN

: Dimanche, au Palais Rameau, apothéose du Festival Etudiant

3.008 spectateurs ont cossaaé la rensmiiiée te tamins

mem- 
al 

stu
dia 

la 
stu-

mai răsună simfonia afît de plă
cută a aplauzelor și ovațiilor. Ce 
să povestească mai întîi l

Reporterul a deschis bloc-no- 
tesul și a însemnat relatările. In
terlocutori : Iulian Cîrțînă, 
bru al comitetului executiv 
U.A.S.R., Dumitru Prisăcaru, 
dent la Institutul Politehnic 
București, Ion Nistor, student 
Conservator, Rodica lonescu,
dentă la facultatea de filologie și 
alții.

Ascultăm un veritabil jurnal de 
călătorie. București—Paris în trei 
ore cu avionul, apoi un tur al 
Parisului sub rafalele ploii. Bine
înțeles, nu lipsește un popas la 
Turnul Eiffel. Cîteva ore mai tîr- 
ziu —• înfîlnire cu Lille. In gară, 
studenți francezi își așteptau oas
peții romîni : cuvinte prietenești 
de bun sosit, strîngeri de mînă și 
urări de succes. A doua zi, Lille 
avea să găzduiască uvertura festi
valului. O splendidă defilare a 
ansamblurilor folclorice din 30 de 
țari a dat un colorit neobișnuit 
străzilor orașului. Pe trotuare, mii 
de oameni urmăreau 
de tinerețe, cînfec și 
ziar din Lille scria că 
orașul n-a cunoscut o 
ambianță, un asemenea 
și o asemenea paletă de culori.

revărsarea 
dans. Un 
niciodată 

asemenea 
entuziasm

mai multe țări. Ansamblului bucu- 
reșfean îi fuseseră rezervate 35 
de minute de spectacol. Emoțio
nați, tinerii noștri s-au înfățișat 
exigentului public. De la prima a- 
pariție s-a declanșat o furtună 
de aplauze și aclamații. Număr 
de număr, fiecare cînfec și dans 
a fost bisat. Strălucita interpre
tare a „Ciocîrfiei“ a stîrnit un a- 
devărat entuziasm în sală. Cei trei 
mii de spectatori strigau : „BRA
VO ROMÎNII I". Se făcuse mie
zul nopții și spectatorii nu dă
deau semne de oboseală. Spec
tacolul romînesc s-a prelungit 
peste timpul planificat : el a du
rat mai bine de o oră.

O zi mai tlrziu, 
succesul' ansamblului 
organizatorii festivalului 
un spectacol neprogramat 
ras, o localitate aflată la 
de Lille. Din nou — un 
succes.

Un examen dificil, dar 
cu același succes, l-a reprezentat 
spectacolul național al ansamblu
lui Casei de cultură a studen
ților din București. Deși biletele 
nu erau deloc ieftine, 2000 de 
spectatori au umplut sala pînă 
la ultimul loc. Planificat pentru o 
oră și jumătate, spectacolul s-a

stimulați de 
romînesc, 

solicită 
la Ar- 
60 km 

strălucit

trecut

Severul amfiteatru universitar se 
umpluse de larma veselă a dan
sului și cîntecufui. Aplauze, ova
ții. La sfîrșit, artiștii și spectatorii 
au redevenit... studenți cu preo
cupările lor cotidiene. Colegii 
francezi i-au înconjurat cu dra
goste pe proaspejii prieteni ro
mîni. Ei au purtat discuții inte
resante axate mai ales pe condi
țiile de viață ale studențimii. In 
frebările aduceau pe primul plan 
al discufiei aceeași problemă — 
burse, cantine, cămine. Aflînd 
despre condițiile pe care le au 
la dispoziție studenții din fara 
noastră, studenții din Lille își 
manifestau o vie admirație. Tine
rii romîni și francezi au le
gat o strînsă prietenie. Puteau 
fi întilniți împreună plimbîndu-se 
pe străzi, vizitînd orașul. De alt
fel, membrii ansamblului se făcu
seră repede cunoscuți în Lille. Nu 
de puține ori trecătorii îi opreau 
și le rosteau cuvinte de caldă 
prietenie. „BRAVO ROMINII 1“ — 
răsuna deseori.

Studenții romîni s-au deplasat 
în centrul minier Lens, iar apoi 
în portul Dunkerque

prezentat spectacole. Infîlnirea 
cu docherii a lăsat impresii da 
neșters. Abia sosiți în oraș, mem
brii ansamblului au vizitat portul. 
Muncitorii le-au făcut o primire 
caldă, apropiată. Gazdele vroiau 
să afle cit mai multe despre via
ța poporului nostru constructor al 
socialismului, despre realitatea 
romînească. Nenumărate întrebări 
pline de interes și sinceritate au 
fost adresate tinerilor noștri. Zeci 
de oameni i-au oprit spunîndu.le 
cuvinte de salut pentru po
porul romîn, felicitîndu-i pentru 
victoriile In construcția socialistă. 
Seara — reîntîlnirea

Aceștia au făcut
lui o emoționantă 
de simpatie. La
mația bucureșteană a vizitat și pe 
muncitorii unei uzine metalurgice. 
Era în timpul pauzei de prînz, în
tr-o cantină muncitorească. O mie 
de muncitori au aclamat pe stu
denții romîni care le-au prezentat 
un program artistic. Ultimul spec
tacol a avut loc la Palatul Rameau. 
Făcînd bilanțul festivalului, ziarele 
scriau că dacă s-ar fi acordat o 
medalie de aur, aceasta ar fi re
venit pe drept, incontestabil, tine
rilor romîni. Iar un alt ziar îi nu
meau pe reprezentanții noștri 
„regii acestui festival“.

Festivalul a prilejuit utile luări 
de contact cu reprezentanți ai stu
denților din mai multe țări. Notăm 
cu interes că studenții turci și-au 
exprimat dorința de a vedea pe 
colegii lor romîni printre oaspeții 
festivalului cultural internațional pe 
care Istanbulul îl găzduiește în 
primăvara lui 1963.

Răsfoim un teanc de ziare fran
ceze. Pe multe coloane, articole și 
fotografii despre ansamblul romî
nesc. Și, bineînțeles, de fiecare 
dată nu lipsea mențiunea „cei mai. 
buni“. Departe de patrie, un mă
nunchi de băieți și fete a purtat 
frumusețea artei populare romî- 
nești. Succesul ce le-a încununat 
strădania vădește prețuirea de 
care talentatul nostru popor se 
bucură în lumea toată

cu docherii. 
ansamblu- 

manifestare 
Lille, for-

Vedere din Reșița nouă
Foto : O. PLECAN
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Propaganda tehnică

(Urmare din pag. I)

La Jocurile Balcanice 
de atletism

viața uzinei

EUGENIU OBREA

octombrie

t r e

tel. 15.73.72

Sturdza Bulandra“ 
12.74.50.

Un aspect prins pe peliculă de fotograful ziarului francez „Liber
té" ; tinerii romîni aclamați de muncitorii da la Uzinele Five»

BUCURE- 
de marele

TACHE, IANKE ȘI CADIR — 
marți 2, ora 19,30 ; MAMOURET 
— miercuri 3, joi 4, ora 19,30.

DE STICLA —
5, ora 19,30 ; COS-

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
tel. 14.60.60

Teatrul „Lucia 
tel.

Programul spectacolelor 
de la 1—7

O.S.T.A.
Sala Palatului R.P.R.,

BERLINUL SALUTĂ 
ȘTIUL — prezentat 
ansamblu de revistă FRIEDRICH- 
STAD-PALAST din R. D. Germană 
— luni 1, 
20,30, joi 
vineri 5, 
ora 17 
ora 11

și 
Și

marți 2 miercuri 3, ora 
4, ora 17 și ora 20,30, 
ora 20,30, sîmbătă 6, 
ora 20,30, duminică 7, 
ora 20,30.

Teatrul de Operă și Balet al R.P.R , 
tel. 16.48.20

OEDIP — luni I, ora 19,30, 
LACUL LEBEDELOR — marți 2, 
ora 19.30, TRUBADURUL — 
miercuri 3, ora 19,30, CAVALERUL 
ROZELOR — joi 4, ora 19,30, RO
MEO ȘI JULIETA — vineri 5, 
ora 19,30, OTHELLO — sîmbătă 6, 
ora 19,30, TRAVIATA — dumi
nică 7, ora 11 j BORIS GODU
NOV — duminică 7, ora 19,30.

MENAJERIA 
marți 2, vineri 
TACHE ȘI VIAȚA INTERIOARA 
— miercuri 3, ora 19,30; CRED 
ÎN TINE — joi 4, ora 19,30 FOT
BAL — sîmbătă 6, duminică 7. 
ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara“, 
sala Magheru tel. 15.93.02.

ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
marți 2, ora 19,30 ; FRAȚII KA
RAMAZOV — miercuri 3, ora 
19,30 ; VLAICU VODĂ — joi 4, 
ora 19,30 ; SCANDALOASA LE
GĂTURĂ DINTRE DOMNUL KE
TTLE ȘI DOAMNA MOON — 
vineri 5, ora 19,30 ; CIOCÎRLIA — • 
sîmbătă 6, ora 19,30 , CÎND ÎN
FLORESC MIGDALII — duminică 
7, ora 19,30.

Teatrul de Stat de Operetă, 
tel. 14.80.11

ELIXIRUL DRAGOSTEI — marți 
2, ora 19,30 ; ROSEMARIE — 
miercuri 3 vineri 5, ora 19,30 ; 
VÎNZATORUL DE PĂSĂRI — 
joi 4, ora 19,30 ; LYSISTRATA — 
sîmbătă 6, ora 19,30 ; VIȚELUȘUL 
TARCAT — duminică 7, ora 10,30; 
INTÎLNIRE CU DRAGOSTEA — 
duminică 7, ora 19,30.

Teatrul National „I. L. Caragiale“, 
sala Comedia, tel. 14.71.71

ORFEU ÎN INFERN 
vineri 5, sîmbătă 6, 
FEBRE — miercuri 3, 
ora 19,30 •, ANNA 
— joi 4, ora 19.30 ; 
duminică 7, ora

— marți 2, 
ora 19,30 , 

duminică 7, 
KARENINA

MACBETH —

Teatrul C.C.S., tel. 13.13.00.
BUCUROȘI DE OASPEȚI — 

duminică 7. ora 20.

Teatrul Țăndărică, sala Orfeu 
tel. 15.87.37

UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O 
MAIMUȚA și ROCHIȚA CU FI
GURI — marți 2, miercuri 3, joi 
4, ora 16, duminică 7, ora 11 i 
DOCTORUL AUMADOARH — 
vineri 5, sîmbătă 6, ora 16.
Teatrul Țăndărică, sala Academiei

ALFABET IMPARAT — marți 2, 
miercuri 3, joi 4, vineri 5, sim- 
bătă 6, ora 16, duminică 7, ora 11.

Teatrul satiric-muzical , C. Tănase“, 
sala Savoy, tel. 15.56.78

VORBA REVISTEI — luni 1, 
mircuri 3, joi 4, vineri 5 , sîmbătă 
6, duminică 7, ora 20.

Vizitele delegației Adunării de Stat 
Ungare
membrii delegației au vizitat 
orașul Onești, Combinatul 
chimic Borzești, unde s-au in
teresat îndeaproape de desfă
șurarea procesului tehnologic 
în această importantă unitate 
economică.

După-amiază delegația a fă
cut o plimbare prin orașul Ba
cău, vizitînd noi construcții, 
Spitalul unificat de copii, tea
trul de vară și unele maga
zine centrale.

In cursul vizitelor, oaspeții 
au fost însoțiți de membri ai 
ambasadei R. P. Ungare în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

a R. P.
Delegația Adunării de Stat a 

R. P. Ungare în frunte cu to
varășa Vass Istvânne, vice
președinte al Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, însoțită de 
Anton Moisescu, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale 
și de deputății Tiță Florea și 
Maria Manolescu, a părăsit 
sîmbătă dimineața regiunea 
Brașov plecînd în 
Bacău.

La sosirea în orașul Bacău 
oaspeții au fost salutați de de
putatul în Marea Adunare Na
țională, Ștefan ~ 
ședințele Sfatului 
gional Bacău. In

regiunea

Boboș, pre- 
popular re
cursul zilei

10.

„I. L. Caragiale", 
tel. 15.15.53.
ÎNCHIPUIT — 

VICLENIILE 
ora 

SICI- 
ora 
ora 

duminică 7

Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“, 
sala din cal. Victoriei 174, 

tel. 15.04.18
MUZICA BAT-O VINA

2, miercuri 3, joi 4, 
sîmbătă 6, duminică 7,

vineri 
ora 20.

marți
5,

Teatrul Național
sala Studio,

BOLNAVUL
marți 2, ora 19,30 ;
LUI SCAPIN — miercuri 3, 
19,30, duminică 7, ora 10 , 
LIANA — joi 4, sîmbătă 6, 
19,30 ; FIICELE — vineri 5.
19,30 ; NAPASTA 
ora 19,30.

11,01.20
- CIRCUL 

joi

Circul de Stat, tel.
PUNCT TURISTIC

— marți 2, miercuri 3, joi 4, 
vineri 5, sîmbătă 6, ora 20, dumi
nică 7, ora 16 și ora 20.

Cinematografe
Duminică 30 septembrie 1962

Contele de Monte Cristo (seria 
II) : Patzia, E. Pavel, 1 Mai, Gh. 
Doja, Floreasca : Reportaj cu 
ștreangul de glt : Republica ■ >La- 
zzarilo de Tormes : Magheru, I. C. 
Frimu, Libertății ; Grădinarul spa
niol : V. Alecsandri ; Drum de 
Încercare : București ; Șampanie 
și melodii : V. Roaită, Arta ; Au
sterlitz : 23 August ; Contele de 
Monte Cristo (seria I) ; Lumina, 
Al. Sahia , Omul cu pantaloni 
scurt! (dimineața), La noapte va 
muri orașul (după amiază): Ti
neretului; Acord final: Victo
ria, Cultural ; Tintin și misterul 
„Linei de aur" : Central, înfrăți
rea între popoare, Al. Popov ; Ră
tăcirile dragostei : M. Gorki ;

Călătoriile lui Guliver (dimineața). 
Muzicantul orb (după 
13 Septembrie; Pe uscat și 
ape. Celule iotoelectrice. 
culorilor, Poveste nocturnă, 
cele și leul, Vreau să știu 
21 : Timpuri Noi ; Start 
necunoscut : 8 Martie : Tom De
gețelul : Grivița ; Cînd comedia 
era rege: C. David ; 713 cere 
aterizarea : Unirea : Vlntul sudu
lui : Flacăra, Volga, B. Delavran- 
cea ; 49 de zile în Pacific : Tudor 
Vladimirescu : Culisele varieteu- 
lui : Miorița : Omul cu două fețe : 
Munca , 
Iar ; Vîrsta de aur 
Moșilor, I. Pintilie ; 
muri orașul : Donca 
gii : 16 Februarie ; Scrisoare de 
la o necunoscută : M. Eminescu ; 
Ștrengărită : 8 Mai ; I 
Luceafărul Contele de 
Cristo (ambele serii) : G. 
Planeta furtunilor : G. 
împotriva zeilor : O.
Simfonia dragostei; Drumul Serii i 
Haiducii din Rio Frio : 30 Decern 
brie.

amiazăl : 
pe 

Efectul 
Șoare- 
tot nr. 

spre

Fata cu ulciorul : Popu- 
a comediei : 

La noapte va 
Simo ; Vikin-

Gervaise : 
Monte 

. Coșbuc ; 
Bacovia : 
Bancic ;

Dacă această literatură este 
popularizată în sectoare și a- 
teliere, dacă difuzarea ei se 
face mai mult sau mai puțin 
operativ, lucrul cel mai im
portant — însușirea experien
ței generalizate de ea — nu 
se urmărește peste tot în mod 
organizat. Consider că în a- 
ceastă problemă organizațiile 
U.T.M., împreună ou îndru
mătorii tehnici pe ateliere, ar 
putea aduce un aport mult 
mai substanțial. Cu ajutorul 
îndrumătorilor tehnici s-ar pu
tea organiza periodic, consul
tații și convorbiri cu tinerii 
muncitori. în acest fel s-ar pu
tea constata mai precis cum 
este studiată literatura de spe
cialitate și s-ar realiza, în a- 
oelași timp, o formă organi
zată de punere în cunoștință 
a tineretului cu noutățile teh
nice.

Organizațiile U.T.M. ar pu
tea organiza periodic con
cursuri pe profesii gen „Cine 
știe meserie, răspunde”, indi- 
cîndu-se o bibliografie cu 
cele mai actuale cărți tehnice 
în meseria respectivă.

Drumul cârtii tehnice

în

Alexandra Haralambie — 
de la biblioteca tehnică 
centrală a Uzinelor ,.23 

August“ — a preferat să ne 
vorbească despre munca cu 
cartea tehnică.

Mulți bibliotecari limitează 
munca cu cartea tehnică doar 
la serviciul de împrumut. A- 
ceasta este cu totul insufi
cient. Munca cu cartea tehnică 
e mult mai complexă. Nu știm 
cîți bibliotecari își pun ase
menea întrebări: Care este 
drumul cărții tehnice
uzină ? Cum o putem face cît 
mai cunoscută și cît mai folo
sitoare ? Oare este eficiența 
ei ? Aș putea spune că la noi 
asemenea întrebări nu numai 
că s-au pus, dar 11 s-a dat și 

răspuns.
înainte de a ajunge în mîna 

cititorului, cartea tehnică tre
buie cunoscută. în colaborare 
cu comitetul U.T.M. pe uzină, 
noi am experimentat cîtevia 
metode care au dat rezultate 
dintre cele mai bune. Edităm 
lunar un buletin de documen
tare în oare sînt popularizate 
toate cărțile noi apărute în

Descoperiri
In urma cercetărilor arheo

logice pe care le ‘face colecti
vul Muzeului raional din Rm. 
Vîlcea, în comuna Rîureni a 
fost descoperită o așezare ce 
aparține neoliticului — cultura 
Starcevo-Criș. Aceasta are o 
vechime de peste 6 000 de ani.

luna respectivă. Un activ ob
ștesc alcătuit din tineri mun
citori, ingineri și tehnicieni, 

se ocupă de difuzarea la 
locuri vizibile în sectoare, a 
acestui buletin. Același co
lectiv se îngrijește de organi
zarea bilunară la stația de ra- 
dio-ficare a unei ©misiuni inti
tulată : „Vorbesc iubitorii căr
ții tehnice". Ce conține a- 
ceastă emisiune ? Recenzii și 
prezentări de cărți- răspun
suri ale cititorilor la întreba
rea „Cum vă ajută cartea teh
nică în muncă?“, portrete ale 
celor mai activi inovatori etc.

Firește, aceste acțiuni au 
determinat un interes mai 
mare din partea tinerilor pen
tru studierea cărții tehnice. 
Acest interes este reflectat și 
în faptul că ei aplică în pro
ducție numeroase metode îna
intate împrumutate din litera
tura de specialitate și că au 
realizat 30 de inovații pe 
baza documentării tehnice. 
Din păcate trebuie să spun că 
dacă între biblioteca centrală 
tehnică și comitetul U.T.M. 
există relații de colaborare în 
realizarea unor acțiuni pe 
uzină, ele n-<au fost extinse, pe 
același plan, și la nivelul bi
bliotecilor de sectoare.

Ce ar trebui făcut în acest 
sens ? Organizațiile U.T.M. de 
sectoare să păstreze o mai 
strînsă legătură cu respon
sabilii bibliotecilor tehnice și 
să stabilească, de comun acord, 
anumite acțiuni de atragere a 
tinerilor la citirea cărții teh
nice. Mă gîndesc, de pildă, la 
organizarea săptămînală, în 
prezența unui inginer, a 
„Orei cărții tehnice“. Iscare 
să se facă comunicări în legă
tură cu cele mai noi proble
me tehnice, să aibă loc discu
ții pe marginea cărților ci
tite, să se acorde consul
tații tehnice privind aplicarea 
unor metode înaintate etc. 
N-ar fi rău dacă organi
zațiile U.T.M. ar urmări ca 
fiecare tînăr să aibă și o mică 
bibliotecă tehnică personală.

Cîteva concluzii

Âșa cum au subliniat in
terlocutorii noștri, în 
prezent, este de necon

ceput a realiza un produs, o 
mașină, o instalație, cu per
formanțe tehnice superioare, 
fără a cunoaște și studia tot 
ce s-a realizat mai bun în a-

ceastă direcție în tehnica mon
dială. Uzinele noastre dispun 
de un foarte bogat material 
de documentare tehnică. N-ar 
strica totuși ca pe această li
nie să se facă un efort mai 
mare din partea I.D.T. privind 
traducerea operativă a mate
rialelor nou apărute (uneori 
acestea sînt traduse la un an 
după apariție).

Dar principalul in munca 
de propagandă tehnică rămîne 
desfășurarea unei activități 
continue, pe un plan mult 
mai larg. Multe din formele 
propagandei tehnice, ca de 
pildă sesiunile tehnico-științi- 
fice, filmele tehnice, ciclurile 
de conferințe pe probleme, 
conferințe urmate de demon
strații practice, vizite ale spe
cialiștilor în uzine sînt folo
site încă pe scară redusă. 
Participanțiî la anchetă din 
uzinele vizitate — și din 
alte uzine au făcut propu
neri ca conducerile de în
treprinderi, ministerele să sta
bilească o mai strînsă cola
borare cu Studioul cine
matografic „Alex. Sahia“. 
pentru realizarea unor filme 
tehnico-documentare care să 
generalizeze mai operativ — 
și de la locul cel mai indicat 
— experiența înaintată.

Alți interlocutori au subli
niat faptul că insuficient se 
ocupă și organizațiile U.T.M. 
de răspîndirea cunoștințelor 
tehnice noi în rmdul tinerilor. 
Deficiențele din partea aces
tora se manifestă în două di
recții principale. Pe de o parte 
nu s-a asigurat încă peste tot 
o bună colaborare între orga
nizațiile U.T.M., colectivele 
cabinetelor tehnice și comite
tele sindicatelor, iar pe de 
altă parte, în această muncă, 
nu sînt atrași în suficientă 
măsură tinerii tehnicieni și 
ingineri. Este necesar ca apor
tul organizației U.T.M. să se 
facă mult mai simțit mai ales 
în ce privește munca de mo
bilizarea tinerilor la studierea 
literaturii tehnice și de spe
cialitate și la urmărirea felu
lui cum experiența pusă la 
îndemînă de această literatu
ră devine un bun al tuturor.

Sportivii romîni 
și azi în frunte

ANKARA 29. — (Prin telefon de 
la trimisul special Agerpres, I. 
Goga) : Cea de-a doua zi a Jocu
rilor Balcanice de atletism a fost 
dominată ca și prima de sportivii 
romîni. Luptînd cu multă ambifie 
în probele în care aveau șanse 
mai pufine, ei au cucerit alfe 4 
titluri de campioni balcanici. Pînă 
în prezent, ATLEȚI! ROMÎNI AU 
CÎȘTIGAT 10 DIN CELE 20 DE 
PROBE Șl CONTINUĂ SĂ CON
DUCĂ ÎN CLASAMENTUL PE NA
ȚIUNI, afîf la masculin cît și la 
feminin.

O victorie la care se așteptau 
mai pu(in antrenorii noșfri a fost 
cea obținută de I. Dăndărău în 
proba de 3 000 m obstacole, cu 
timpul de 9'10”8/10. Gh. Popescu 
(suliță). Ana Sălăgean (greutate) 
și Z. Vamoș (1 500 m) ne-au adus 
celelalte vicforii. La aruncarea 
greutății, Ana Sălăgean, cu o per
formantă de 15,87 m, a stabilit 
un nou record balcanic. Zoltan 
Vamoș a fost cronometrat în pro
ba de 1 500 m cu timpul de 
3'57", înfrecîndu-l pe coechipierul 
său A. Barabaș — 3'57"4/10 și pe 
iugoslavul Vazic — 3'57”9/10. 
Sulițașul Gh. Popescu a terminat 
învingător cu 75,51 m, cu 2,69 m 
mai mult decît Al. Bizim, care a 
ocupat locul doi.

în competiția masculină, echipa 
R. P. Romîne totalizează acum 95 
de puncte. Echipa Iugoslaviei are 
70 de puncte. Urmează în clasa
ment echipele R. P. Bulgaria — 
66 de puncte, Greciei — 39 de 
puncte și Turciei 22 de puncte. 
La feminin conduce echipa R. P. 
Romîne cu 50 de puncte urmată 
de R. P. Bulgaria 38 de puncte, 
Iugoslavia — 36 de puncte, Gre
cia 2 puncte și Turcia zero puncte.

Valeri Brumei: 2,27 m
Sîmbătă la Moscova, pe 

stadionul „V. I. Lenin“, excep
ționalul atlet sovîetîc Valeri 
Brumei a stabilit cu ocazia u- 
nui concurs al Institutului de 
Cultură Fizică un nou record 
al lumii în proba de săritură 
în înălțime cu extraordinara 
performanță de 2,27 m.

Noua performanță a atletu- 
sovietic a fost obținută 
prima încercare.

lui 
din

PE SCURT
In 

bătă 
din 
cu greu: 
promovată 
Oradea.

In deschidere, intr-un joc con- 
tînd tot pentru etapa a 7-a a cam
pionatului, Rapid a învins cu cate
goricul scor 
Dinamo Bacău.

cuplajul fotbalistic de sîtti- 
de pe stadionul ,,23 

Capitală, Progresul 
1—0 (0—0) 
In cat. A

August“ 
a învins 
pe noua 

Crișana

joc con-

de 5—1 (2—0) pa

★
doua a turneului 

de șah de
în runda a

final al Olimpiadei ______
la Varna s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate: U.R.S.S.—R.P.F. 
Iugoslavia 21/t—l*/t; R. p. Bulga
ria—R. P. Romlnă 3—1; S.U.A.— 
Argentina 3—1; R. F. Germană— 
R. S. Cehoslovacă 2—2; Olanda__
Austria 71/»—l1/» (1), R. p. Un
gară— R. D. Germană lUs—lUz fi). 
In urma continuării partidelor în
trerupte din runda 1 U.R.S.S. a 
învins cu 21/«—P/s R. P. Bulga
ria iar Argentina cu 2‘/s—1‘/z R.F. 
Germană. După două runde In 
clasament conduc echipele U.R.S.S. 
și S.U.A. cu ci te 5 puncte fie
care, urmate de R. P. Romlnă șl 
R. P. Bulgaria — 4‘/s puncte.

arheologice
Sondajele făcute au arătat că 
așezarea se întinde pe o mare 
suprafață. Obiectele găsite și 
cercetate reprezintă o mare 
importanță în cunoașterea 
istoriei comunității gentilice 
din această parte a țării.

(Agerpres)

Omagiu Lui CjpMeik
obstinație cineaștii disting a- 
ceastă trăsătură majoră intr-un 
detaliu plastic, într-o replică, 
în privirea pasionată a tînăru- 
lui condamnat ce urmărește 
valul de trecători veseli, senini 
de pe străzile frumosului „oraș 
de aur“. Incercînd să-i înfrîn- 
gă rezistența prin fluturarea 
comorii pe care o pierde: 
Praga cea dragă, numeroșii 
prieteni, soția etc., comisarul 
nazist nu reușește să trezească 
în comunist decît sentimentul 
contrariu, celui scontat: seni
nătatea omului care înfruntă 
moartea în numele vieții.

Există apoi un alt adevăr 
important din „Reportaj“ care 
a imprimat tonalitatea gene
rală povestirii cinematografice: 
„Moartea e mai simplă decît 
credeam și eroismul ei lipsit 
de aureolă : lupta este cu mult 
mai crîncenă; pentru a rezi
sta și pentru a obține victoria 
se cere o forță uriașă. Vedem 
zilnic această forță, dar nu o 
înțelegem totdeauna. Totul 
pare atît de simplu și natural“. 
Căutînd să înfățișeze cît mai 
firesc această măreție a sim
plității, cineaștii s-au ferit de 
monumentul impunător. Eroul 
lor e simplu, spontan, are u- 
mor, căldură, uneori stîngăcii 
care te cuceresc. O înțelegere 
generoasă a noțiunii la care 
nu putem să nu subscrim. Fi
gurii luminoase a revoluționa
rului comunist Iulius Fucik, 
cinematografia cehoslovacă i-a 
închinat un omagiu sobru, pă
truns de căldură, de umanism.

tate). Modestia acestui stil 
cinematografic ferește filmul 
de retorism. Dar și de patos. 
Sobrietate nu înseamnă elimi
narea lirismului, ci asimilarea 
lui organică în materialul epic.

Există cîteva, deosebit de 
prețioase, idei ale reportajului 
care i-au călăuzit îndeaproape 
pe ecranizatori, favorizîndu-le 
scene inspirate. Ca acea primă 
ședință conspirativă în care se 
discută sub o fereastră înflo
rită de rîsetele senine ale co-

timpul necruțător dinaintea 
execuției. Filmul, extrăgînd cu 
precădere epicul, urmărește cu 
respect portretul moral al re
voluționarului comunist așa 
cum reiese el din însemnările- 
mărturii. Recaracterizat de 
scenariști, eroul pierde, e drept, 
în complexitate, adîncimea re
flecției filozofice, originalitate, 
dar trăiește pe ecran cu toată 
umanitatea, și demnitatea sa 
sobră în fața morții.

Un actor de teatru eu un

ne oferă 
Literatura, 

Inter-

| storia 
tilde, 
îndemnuri, 
pretind realitatea, 
arta exaltă, meni
rea ei fiind să 
mobilizeze virtu
țile omenirii spre 

scopuri nobile . Or, cartea lui 
Fucik este de două ori răscoli
toare. Ca testament al neînfri
catului luptător împotriva na
zismului, și ca moment artistic 
de certă valoare caracterizat 
prin vigoarea, simplitatea și 
precizia, patosul sobru prin 
care transmite înalte idei și 
emoții. E poate opera cea mai 
perfectă a genului publicistic 
ridicat la rangul de literatură 
militantă, activă, concretă, cu 
nemăsurată forță de înrîurire.

Caz aproape unic de docu
ment autentic certificat deopo
trivă de istorie și literatură, 
„Reportaj cu ștreangul de gît“ 
este înainte de toate o zgudui
toare mărturie a tăriei și fru
museții umane, exemplu de 
eroism cetățenesc ajuns la for
ma sa cea mai evoluată : con
știința 
aspect al 
nouă de bravul fiu al poporu
lui ceh, Iulius Fucik, și-au 
construit filmul lor scenaristul 
Jan Otcenasek și regizorul Ia- 
roslav Balik, Ecranizare n-am 
putut-o numi, întrucît greu se 
transpune pe peliculă vibrația 
unei confesiuni intime scrisă 
de un om în ajunul morții sale. 
Ar fi fost poate riscul cel mai 
mare să se încerce copia cine
matografică a unui jurnal re
dactat în stilul febril, laconic 
prin presiunea exercitată de

comunistă. Pe acest 
moștenirii lăsată

Filmul „Reportaj
cu ștreangul de gît"

chip mai puțin expresiv reu
șește să facă expresivă tăce
rea dîrză a personajului, tă
cere care e, în același timp, ho- 
tărîrea de a nu-și trăda tova
rășii și dispreț profund față de 
dușman, clipă de meditație in
timă și examen de conștiință 
înaintea morții, a durerii față 
de trădare. Foarte rar se re
curge la comentariul intim, la 
gîndul personajului rostit cu 
voce tare. Refuzul cineaștilor 
cehi de a uzita formule consa
crate e meritoriu și păcat că 
s-a trecut în critica noastră 
destul de ușor peste această 
calitate, lăudîndu-se doar sce
nele de anchetă în care apar 
numai chipurile sîngeroase ale 
călăilor (tocmai acest procedeu 
nu strălucește prin originali-

piilor gravele probleme ale ac
tivității revoluționare ilegale a 
partidului. Sau momentul — 
impresionant — al execuției 
revoluționarilor în lanul imens 
de grîu. In subtextul filmului 
se pot descifra tulburătoarele 
cuvinte ale lui Fucik : „Noi am 
trăit pentru bucurie, pentru 
bucurie ne am avîntat în luptă, 
pentru ea murim. De aceea 
tristețea nu trebuie niciodată 
legată de numele nostru“. Sub 
semnul acestei luminoase pa
siuni a vieții caracteristică 
eroului comunist sînt realizate 
multe imagini. Din această vi
brantă dragoste de viață care 
nu trece însă înaintea drago
stei de oameni s-a născut la 
Fucik acceptarea simplă,
proape firească a morții. Cu

a-
ALICE MÄNOIU

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
In anul școlar 1962—1963 primește

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

— cu durata 3 ani la specialitățile :
— Energetică
— Termocnergetică
— Proiectanți (durata 2 ani).

n. — ȘCOALA TEHNICA DE MUNCITORI CALIFICAȚI
— cu durata de 2 ani la specialitățile :

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

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

înscrierile se fac pînă Ia data de 30 septembrie 1962, la 
. ‘___ ^-.1 ____ I însoțită de următoarele

înscrieri pentru exame-

î.
2.
3.

sediul școlii pe baza unei cereri 
acte:

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

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

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

legalizată)



Djakarta în așteptarea
solilor poporului romîn

(Uman din pag. I)

ziarele indoneziene publică 
numeroase' articole și repor
taje consacrate realizărilor 
economice și social-culturale 
ale țării noastre, precum și 
despre relațiile prietenești 
dintre Rominia și Indonezia. 
Ziarul „Ekonomi Nasional“ 
sub semnătura lui Umăr 
Said, a publicat note de drum 
din Rominia. în același ziar 
au apărut două reportaje des
pre țara noastră însoțite de 
fotografii din Moldova și Hu
nedoara. în cotidianul „Berita 
Indonezia“ a apărut un amplu 
articol despre Rominia, iar 
„Indonezia Observer" a pre
zentat cititorilor săi orașul 
București, subliniind marile 
transformări petrecute in a- 
cest oraș în anii puterii popu
lare. în ultimele zile nume
roase ziare reproduc în prima 
pagină fotografiile tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Ion Gheorghe Maurer.

Un larg interes a stirnit fe
stivalul filmului românesc 
oare a început la Djakarta la 
25 septembrie. între alte fil
me este prezentat și documen
tarul înfățișînd vizita pre-

ședintelui Sukarno în Româ
nia. Am stat de vorbă cu in
donezieni și am constatat cu 
plăcere că ei cunosc multe lu
cruri despre țara noastră. în 
timp ce admiram silueta fru
mosului hotel „Indonesia“ 
unde am fost găzduiți, un 
prieten indonezian ne-a între
bat : „Arhitectura lui nu 
amintește de Mamaia ?“. 
ne vizitase de curînd țara.

Importanța pe care o acor
dă Indonezia apropiatei vizite 
rezultă și din faptul că Parti
dul Frontul național a adresat 
sîmbătă partidelor politice, or
ganizațiilor de masă și tutu
ror cetățenilor capitalei invi
tația să participe din toată 
inima la manifestația de masă 
organizată cu prilejul sosirii 
oaspeților români pe aeropor
tul Kemajoran și pe tot tra
seul de aproape șase kilometri 
pînă la Palatul Merdeka, reșe
dința președintelui Sukarno.

„Salam hangat rakjat Indo- 
nesia kepada rakjat Rumania" 
— lozinca prin care poporul 
indonezian salută călduros 
poporul romîn — poate fi citi
tă pe toate marile bulevarde 
ale Djakartei.

vă
El

Comunicatul cu privire
Ia ședința Comitetului
Executiv al C. A. E. R!• *•

HOTAREUE PESTE
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LucrărileO
N
HJ Adunării Generale
NEW YORK 29 (Agerpres). 

— în ședința din după-amiaza 
zilei de 28 septembrie a Adu
nării Generale, primul a luat 
cuvîntul ministrul afacerilor 
externe al R. P. Mongole.

El a declarat că politica ex
ternă a guvernului său se ba
zează pe principiul coexisten-

Întrevederile lui 
A. A. Gromîko cu șefii 

unor delegații 
la 0. N. U.

1 OCTOMBRIE Î3 âhî âe îâ proclamateli
R» P. Chineze

VEȘTI DIN CHINA POPULARA

spus 
ar 

con-

tei. Poporul mongol, a 
el, înțelege ce binefaceri 
aduce folosirea pentru 
strucția pașnică a resurselor 
materiale și umane care slu
jesc acum scopurilor militare. 
El a arătat că R. P. Mongolă 
care se învecinează numai cu 
țări frățești și-a putut reduce 
considerabil forțele armate.

Ministrul afacerilor externe 
al Mongoliei a declarat că gu
vernul său sprijină cu căldură 
propunerea cu privire la crea
rea unor zone denuclearizate 
în Extremul Orient și în re
giunea Oceanului Pacific.

Quinim Folsena, ministrul 
afacerilor externe al Laosului, 
a declarat că locuitorii țării

sale au întîmpinat cu multă 
satisfacție acordul cu privire 
la crearea unui Laos indepen
dent, unit și neutru. El a amin
tit că acordul de la Geneva 
recunoaște țării sale dreptul 
de a refuza orice apărare din 
partea blocurilor militare, in
clusiv S.E.A.T.O.. Folsena a 
arătat că guvernul său este 
gata să ia orice măsuri pen
tru garantarea neutralității și 

a

MOSCOVA 29 (Agerpres). TASS 
frânsmite Comunicatul cu privire 
la ședinja Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajufor Economic 
Reciproc :

Intre 25 și 28 septembrie 1962 
a avut loc la Moscova cea de-a 
doua ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de 
Economic Reciproc.

La ședință au luat parte 
zentanții țărilor membre 
Consiliului în Comitetul Exectutiv : 
S. Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, O Simunek, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslovace, 
B. Leuschner, vicepreședinte ăl 
Consiliului de Miniștri a| R. D. 
Germane, D. Molomjamt, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a| R. P. 
Romîne, A. Apro, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, V. Novikov, vicepreședin
te a| Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de S. Todorov.

Comitetul Executiv a examinat 
problema îndeplinirii măsurilor 
privind coordonarea planurilor de 
perspectivă generală, de dezvol
tare a economiei naționale a 
rilor membre ale C.A.E.R. 
considerat indicat ca pe baza 
dicilor de perspectivă asupra 
rora s-a căzut de acord, să 
freacă la concretizarea sarcinilor 
în domeniul colaborării economice 
în următorii cinci ani, inclusiv or
ganizarea în cadrul organelor Con
siliului a activității de coordonare 
a planurilor principalelor inves
tiții capitale.

La ședința Comitetului Executiv 
s-au luat măsuri în vederea lărgirii 
și adincirii continue a colaborării 
între țările membre ale Consiliu
lui în problemele valufare-finan- 
ciare.

Comitetul Executiv a discutat 
informările Comisiilor permanente

Ajutor

repre- 
ale

fS- 
S-a 
in- 
că-
se

y

con-pentru agricultură, pentru 
struefia de mașini și pentru indus
tria chimică ale Consiliului privind 
măsurile elaborate de ele în ve
derea creșterii continue în țările 
membre ale C.A.E.R. a produejiei 
mijloacelor tehnice materiale pen
tru agricultură.

Au fost aprobate propunerile 
Comisiei pentru agricultură pri
vind satisfacerea în următorii ani 
a necesităfilor țărilor membre ale 
Consiliului în ce privește 
de calitatea 
mînță.

Comitetul 
propunerile 
Permanentă , 
mașini a Consiliului privind pune
rea la punct și dezvoltarea con
tinuă a producției unor importan
te tipuri de mașini și utilaje în 
țările membre ale Consiliului și 
a dat indicafii în vederea continu
ării activității în acest domeniu.

în legătură cu creșterea rapidă a 
volumului transporturilor feroviare 
de mărfuri de export-import între 
țările membre ale Consiliului, 
Comitetul Executiv a examinat și 
a probat 
Permanente 
Consiliului, 
suplimentare

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
La 28 septembrie, șeful delegației 
sovietice la cea de-a 17-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., a primit pe 
șeful delegației R.A.U., M. Fawzi, 
ministru al afacerilor externe, și a 
avut cu el o convorbire priete
nească.

în aceeași zi, A, A. Gromîko s-a 
întîlnit cu șeful delegafiei austrie
ce, B. Kreisky, ministrul afacerilor 
externe al Austriei.

In după-amiaza zilei de 28 sep
tembrie, A. A. Gromîko l-a primit 
pe șeful delegației Marii Britanii, 
ministrul afacerilor externe, lordul 
Home. La convorbirea care a avut 
loc, și la care a participat și V. S. 
Semionov, au fost discutate pro
blemele de interes comun.

inviolabilității teritoriale 
Cambodgiei vecine.

Delegatul Boliviei, care 
luat ultimul cuvîntul, a vorbit 
despre naționalizarea bunuri
lor marilor monopoluri și des
pre reforma agrară din țara 
sa.

a

In instituțiile de învătămînt
Pavilionul expoziției de mărfuri 
din orașul Guanciou, R. P, 

Chineză

M

superior din Hebei

cartofi
superioară pentru să-

Executiv a aprobat 
elaborate de Comisia 
pentru construcția de

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 28 septem
brie, șeful delegafiei sovietice la 
cea de-a 17-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., A. A. Gro
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., s-a întîlnit la reședinfa 
delegafiei sovietice cu șeful dele
gației indiene, Krishna Menon, mi
nistrul apărării al Indiei, și a avut 
cu el o convorbire prietenească.

La convorbire au participat am
basadorul Lall și P. Morozov, loc
țiitor al reprezentantului permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U.

Convorbire intre L Brejnev și I. Tito
celui

BRIONI 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 sep
tembrie a avut loc pe insula 
Brioni o' convorbire între L. 
I. Brejnev, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Iosip Broz Tito, 
președintele R.P.F. Iugoslavia. 
Au participat persoane oficia

le din partea sovietică și din 
partea iugoslavă.

A avut loc un schimb de 
părei în problemele relațiilor 
dintre cele două țări și situa
ției internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

se

ALGERIA: Prezentarea programului
guvernamental

In anii pulerii populare po
porul chinez , a obținut im
portante succese în dezvol

tarea economiei și culturii. In 
acești ani învăfămîntul de toate 
gradele a cunoscut o largă dez
voltare.

In primii patru ani ai
de a| doilea cincinal, institufiile 
de învățămînf superior din provin
cia Hebei au pregătit peste 
16 000 de specialiști pentru eco
nomia națională a țării.

în prezent, în provincie
numără 45 de institute, printre 
care institutele politehnic, agricol, 
minier, textil, pedagogic, institutul 
de petrol, institutul de medicină 
și altele. In comparație cu anul 
1957, numărul studenților din a- 
ceste instituții de învățămînt su
perior a sporit cu peste patru 
ori.

Succese remarcabile au fost 
obținute în domeniul pregătirii 
și ridicării calificării cadrelor

didactice. Numărul profesorilor 
din institufiile de învătămînt su
perior din această provincie a 
sporit în cursul celui de al doilea 
cincinal de peste patru ori.

La multe întreprinderi industria
le din provincia Hsbei s-au des
chis institute serale în care mun
citorii și funefionarii studiază fără 
a fi scoși din produefie.

Un mare număr de instituții de 
1nvă(ămînt superior funcționează 
în centrul administrativ al provin
ciei — orașul Tianfoin, a| treilea 
oraș mare ca populație din China 
după Șa>nhai și Pekin. Aici se 
află universitățile Beian și Nankai, 
cunoscute în întreaga țară, insti
tute de cercetări știinjifice, con
servatorul.

Dezvoitarea Hotei 
maritime de pescuit

n ultimii ani, flota maritimă 
de pescuit a Republicii 
Populare Chineze a fost 

completată prinfr.un mare număr 
de nave cu motor și nave cu 
pînze și motor. Numărul navelor 
de pescuit cu motor din Șanhai 
a sporit în comparație cu anul 
1950 de 5,5 ori. In provincia 
Jziansu existau în anul 1957 — 
ultimul an al cincinalului — peste 
90 de nave de pescuit cu motor 
și pînze, în timp ce la începutul. 
iernii anului 1961 numărul aces
tora ajunsese la 270. Numeroase 
nave sînt înzestrate cu mijloace 
de comunicație și instrumente de 
navigație moderne, precum și cu 
instrumente speciale pentru de
tectarea bancurilor de pește.

O fóibracà modcrmzata

0 Ben Bella t „Guvernul R D.P. Algeria va promo
va o politică de neutralitate și de neaderare la 

blocuri".
ALGER 29 (Agerpres). —- 

După cum anunță coresponden
tul din Alger al agenției France 
Presse, în seara zilei de 28 
septembrie Ben Bella, primul 
ministru al Republicii Democrate 
Populare Algeria, a prezentat în

propunerile Comisiei 
pentru transporturi a 

care prevăd măsuri 
în vederea sporirii 

capacității de tranzit a liniilor de 
cale ferată internaționale, precum 
și în vederea îmbunătățirii parcu
lui de vagoane de marfă.

Comitetul Executiv a luat notă 
de informarea Secretariatului Con
siliului că Comisiile Permanente 
pentru coordonarea lucrărilor teh
nice și științifice, pentru standar
dizare și pentru statistică, înfiin
țate în conformitate cu hotărîrea 
celei de-a XVI-a sesiuni a 
C.A.E.R., și-au început activitatea 
și a aprobat regulamentele aces
tor Comisii.

Comitetul 
convocarea celei de-a 
siune a C.A.E.R. în 
1962.

Ședința Comitetului 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
deplină înțelegere reciprocă și 
colaborare frățească.

Executiv a propus 
XVII-a se- 
decembrie

Executiv

IA HA IMOÆSTRA
Dymphna Cusak este 

una dintre cele mai 
proeminente personali
tăți din lumea scriitori
lor australieni. Roma
nele ei au apărut în 
peste 30 de țări, piesele 
sale au fost puse in sce
nă, prezentate la nu
meroase posturi de ra
dio și televiziune, re
purtând un deosebit 
succes.

Cu prilejul vizitei pe 
care Dymphna Cusack 
a întreprins-o în țara 
noastre, redacția ziaru
lui „Scînteia tineretu
lui“ i s-a adresat cu ru
gămintea de-a împăr
tăși cititorilor noștri im
presiile sale despre țara 
noastră. Publicăm mai 
jos notațiile scriitoarei 
australiene.

m avut nespusa plă
cere de a vedea Ro- 
mînia 
toate 
Jntîia 
venit, 
perit

în aproape 
anotimpurile, 

dată cînd am 
totul era aco- 

de zăpadă. 
Am plecat, cînd la București în
cepeau să crească primele frun
ze în timp ce marele zid al 
Carpaților mai se profila cu pan
tele înzăpezite pe un cer albăstrui 
ce vestea apropierea primăverii. 

M-am reîntors în plină vară. 
M-am bucurat de căldură, (amin- 
tiți-vă că sînt australiană, născută 
într-o țară însorită). Acum, cînd 
mă pregătesc să plec, frunza în
cepe să pălească și nopțile sînt 
reci.

In cursul acesfor luni v-am 
străbătut țara, de pe litoral pînă-n 
culmile munților. Am văzut cîm- 
piile Dobrogei, unde nesfîrșitele 
lanuri de grîu se întindeau ca o 
mare aurie alături de marea al-

Mamaia, fremăta într-o 
luminoasă — adevărată 

modernă, ridieîndu-se din

Telegrama de salut adresată 
de M S. Hrușciov guvernului

R. D. P. Algeria

bastră. 
aureolă 
Venera 
mare.

Am urmărit de pe vaporaș, 
timp de zile și nopți neuitate, 
minunățiile Deltei, despre care mi 
s-a spus că este unică în Europa 
dar care — pentru mine — este 
unică în lumea întreagă.

Deși înainte de a o vizita, am 
citit mult despre țara dv. totuși 
nimic nu mă pregătise pentru fru
musețile ei, pentru munții împă
duriți și văile verzi, pentru boga
tele ei șesuri sau fermecătoarea 
arhitectură rurală din Moldova și 
Transilvania.

Am citit, 
celebrului 
Sadoveanu, 
și poeziile lui Eminescu. Inima mi 
se sfrîngea citind cum într-o țară, 
cu care natura a fost atît de dar
nică, poporul era atît de sărac. 
Reportajele lui Bogza despre vi»-

de asemenea, cărfile 
scriitor romîn Mihail 
poveștile lui Creangă

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— TASS transmite: N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului so
vietic- a adresat o telegramă 
de salut lui Ahmed Ben Bella. 
președintele guvernului Re
publicii Democrate Populare 
Algeria. în telegramă guver
nul U.R.S.S. își reafirmă „do
rința sinceră de a dezvolta și 
pe viitor relații de prietenie 
dezinteresată și colaborare 
rodnică cu R.D.P. Algeria pe 
baza deplinei egalități, 
pectării suveranității și nea
mestecului în treburile 
teme”.

N. S. Hrușciov arată că or
ganizarea alegerilor generale, 
crearea Adunării Naționale 
Constituante și formarea gu
vernului Algeriei suverane „au 
devenit posibile numai dato
rită victoriei istorice repurta
te de poporul algerian asupra 
colonialiștilor după o îndelun
gată luptă armată”.

res-

in-

Poporul sovietic, scrie N. S. 
Hrușciov, este ferm convins 
că, dînd dovadă de coeziune 
și vigilență, poporul algerian 
va reuși să lichideze cu 
suooes orice greutăți și pie
dici în calea întăririi suvera
nității statului său și rezol
vării importantelor sarcini so
ciale și economice care îi stau 
în față.

în telegramă se exprimă 
convingerea că Republica Al
geria ..va aduce o contribuție 
demnă la menținerea și întă
rirea păcii generale și la li
chidarea definitivă a rușino
sului sistem colonial”.

„Constatăm cu buourie, se 
spune în telegramă, că po
poarele țărilor noastre sînt 
legate prinitr-o strînsă prie
tenie care s-a statornicit și 
s-a întărit în perioada luptei 
de eliberare națională a po
porului algerian”.

Adunarea Națională Constitu
antă programul guvernamental.

Ben Bella a declarat că guver
nul său va promova o politică 
de neutralitate și de neaderare 
la blocuri. El a declarat că Al
geria va rămîne credincioasă 
prietenilor cîștigați în anii înde
lungați ai războiului de eliberare.

Referindu-se la viitoarele re
lații cu Franța, primul ministru 
a arătat că guvernul său va 
respecta acordurile de Ia Evian. 
„Trebuie să găsim o formulă de 
colaborare cu Franța, a declarat 
el, care să asigure între noi re- 
lați de la egal Ia egal“.

Trecînd apoi la analizarea 
politicii interne, Ben Bella a 
arătat că guvernul se va ocupa 
in primul rînd de înfăptuirea 
reformei agrare, care „va deter
mina întreaga politică internă a 
guvernului". El a subliniat că 
guvernul intenționează „să ia 
măsuri speciale“ pentru a acorda 
ajutor țăranilor mici proprietari 
de pămînt. Primul ministru a 
declarat că guvernul său va des
fășura o luptă activă împotriva 
șomajului și va promova poli
tica de industrializare a țării.

In continuare, Ben Bella a 
declarat : „Reorganizarea arma
tei populare naționale va da 
posibilitate tuturor celor ce vor 
părăsi rîndurile ei să ia parte 
la viața administrativă, politică 
și obștească a țării. în scurt 
timp, armata noastră va fi total 
unificată. Ea ya lua, de ase
menea, parte la îndeplinirea sar
cinilor sociale și economice.“

După cum a declarat Ben Be
lla, în ansamblu politica guver
nului se va bizui pe programul 
adoptat la Tripoli.

Institutul 
politehnic Tuntzi

De curînd Institutul „Tunt
zi“ din Șanhai a sărbăto
rit cea de a 55-a aniver

sare a sa. în ultimii 10 ani in
stitutul a pregătit 6 800 de spe
cialiști. Aceasta reprezintă a- 
proape de trei ori mai mult de
cît în cei 42 de ani de existență 
ai institutului înainte de elibe
rare.

în anii puterii populare el a 
devenit un mare institut poli
tehnic care pregătește pentru 
economia națională ingineri ca
lificați în 25 de specialități, în
deosebi ingineri constructori. în 
prezent numărul studenților a- 
cestui institut se ridică la 7 800.

F
T abrica de biciclete din Șan

hai este una din cele mai 
mari întreprinderi ale 

industriei de biciclete din Chi
na. în primul trimestru al aces
tui an, producția medie zilnică 
de biciclete a creBcut la această 
fabrică cu aproape 44 Ia sută, 
în comparație cu ultimul trimes
tru al anului trecut. De curînd,* 
colectivul fabricii a început să 
producă un nou tip de biciclete, 
destinate localităților rurale. 
Este vorba de biciclete care pot 
fi folosite Ia transportul unor 
greutăți cîntărind pînă la 100 
kg. Anul trecut, fabrica a în
ceput să producă și biciclete de 
curse, care înainte se importau,

precum și biciclete care pot fi 
folosite pe terenuri accidentate.

în ultimii ani, la această fa
brică, unde în trecut predomi
na munca manuală, s-au efec
tuat lucrări radicale de recon
strucție. Au fost mecanizate 80 
la sută din procesele de produc
ție, au fost instalate peste 160 
de automate, 20 de benzi ru
lante automate și semiautomate.

Datorită acestui fapt, aproxi
mativ 1 000 de muncitori an 
fost scutiți de o muncă fizică 
grea. După reconstrucție, con- 
veierele fabricii pot da o pro
ducție anuală de peste 200 000 
biciclete în timp ce înainte de 
eliberare această fabrică produ
cea doar 2 000 biciclete pe an.

Lucrări de irigare
In delta rîului Jemciujna 

și în bazinul celor trei 
rîuri din China de sud 

•— Sitzian, Boitzian și Dunt- 
zian se construiesc 178 de 
stații de pompare electrifica
te, care vor fi incluse în sis
temul de drenaj și irigație de 
la Cijuntzian (provincia Guan- 
dun).

Delta Jemciujna este cea 
mai importantă regiune pro
ducătoare de orez din R. P. 
Chineză. Clima favorabilă 
permite să se obțină aici două 
recolte pe an, însă pînă a- 
cum ogoarele țăranilor au fost 
deseori expuse inundațiilor. 
Sistemul de la Cijuntzian, a 
cărui construcție a început 
în iarna anului 1959, va avea 
un mare rol atît în privința 
irigației, cît și a luptei. împo
triva inundațiilor.

Cărți pentru pionieri și școlari
T~ ditura „Șaonian 
Pj Erfun" a publi

cat a șasea cu-
a

100 000 — de ce î" 
care se bucură de un 
mare succes la pio. 
nierii și școlarii chi
nezi. Aceasta este o 
carte atrăgătoare, u- 
nul dintre mijloacele 
de răspîndire a cu
noștințelor științifice 
in rîndul copiilor. In- 
tr-o formă populară,

legere
It

cărții

copiii află despre cele 
mai diferite probleme 
de geografie, 
gie, fizică, 
astronomie, 
tură, biologie, forma
rea Pămîntului, a o- 
ceanelor, a munților. 
In primele cinci cu
legeri ale cărții 
„100 000 — de ce?” 
finerii cititori au găsit, 
răspunsuri la aproape 
1 000 de probleme 
dintre cele mai dife-

geo/o. 
chimie, 
agricul-

rife. Cartea este bo
gat ilustrată.

In ultimii cinci ani, 
editura „Șaonian Er- 
tun" a tipărit pentru 
copiii 
500 
cărți, într-un tiraj to
tal de 33 milioane de 
exemplare. Autorii 
cărților pentru copii 
sînt cunoscjți scriitori, 
oameni de știință și 
poeți.

chinezi peste 
de titluri de

Adunarea din Capitală

Dymphna Cusack: „töt de fericiți sin teli voi,
tineri din Rominia!“

fa muncitorilor (printre cele mai 
bune de acest gen din 
tăceau să freamăt de 
indignare.

Eu am venit în plină 
ce-am văzut ? Un oraș 
babil va fi — și încă 
una dintre cele mai frumoase capi
tale moderne ale Europei, avînd 
o arhitectură în care eleganța și 
utilul formează o perfectă armo
nie. Un oraș în care cartierele 
muncitorești sînt mult mai fru
moase decît cartierele burgheze 
de pe timpuri.

In timpul iernii am aflat multe 
despre viața culturală a Bucu- 
reștiului. Despre teatrele sale 
vechi și noi. Despre excelentul 
său balet și despre orchestrele 
sale. Dar muzica romînească a 
lost cunoscută in lumea întreagă 
cu mult înainte de a se fi recu
noscut că posedați o viață cul
turală dintre cele mai vii. Și acea
sta într-o epocă în care teatrele 
agonizează în Anglia, Franța, Ita
lia, cînd peste ciricizeci la sută 
din actorii și actrițele cu o înaltă 
calificare se află înfr-un șomaj per
manent, potrivit datelor unei sta
tistici guvernamentale din Anglia. 
Dar aici, în Rominia, teatrele voa
stre atît de bune și excelent admi
nistrate pot satisface visul oricărui 
autor dramatic.

Lungile călătorii pe care le-am 
făcut în cursul verii mi-au dat pri
lejul să constat că acesta nu este 
un fenomen limitat numai la

lume) 
groază

mă
ăi

iarnă, 
care pro- 
repede —

fea- 
am 
dat 
din 
de

germană am stat de vorbă cu stu
denti ai Universităfii 
din nou impresionată

a
le
face să înflo- 
care au luptat 
numai în școli

ai am fost 
de inteli- 

cunoașle și 
revine sar-

București. Cîtuși de puțin I La 
Cluj, Sibiu, Suceava, Piatra Neamț, 
Constanța și Brăila am văzut pre
tutindeni teatre excelente cu un 
repertoriu care ar produce impre
sie și asupra celor mai bune 
fre din Londra. Iar la Bacău 
asistat la un concert folcloric 
de artiști amatori într-unul 
cele mai frumoase teatre
vară din cile am văzut vreodată.

Ce mult este pasionat poporul 
romîn de activități culturale I Și 
ce largi posibilități de însușire a 
comorilor culturii are el I Pentru 
mine, plăcerea cea mai mare a 
fost să vizitez casele de cultură 
din sate și să găsesc palpitînd de 
viață dragostea aceasta pentru 
muzică, joc, teatru și poezii. Vor
bind cu oamenii la Rășinari, Să- 
lișfe, Brăila și în nenumărate să
tulețe, mi-am dat seama că aci 
cultura a pătruns adine în popor.

Pretutindeni am întîlnit tineri ai 
unei generații crescute într-o at
mosferă în care discriminarea ra
sială sau socială nu mai există, în 
care fiecare tînără știe că toate 
drepturile ce erau cîndva rezer
vate numai fratelui său, sînt acum 
și ale ei I

Am avut plăcerea — și totodată 
privilegiul — de a face o vizită 
la Școala „Nicolae Bălcescu“ și să 
vorbesc cu tinerii despre proble
me care privesc tineretul din toa
te țările. Mi-au dăruit o carte, 
ce-mi va fi totdeauna dragă. In 
limbile engleză, franceză, rusă și

gen/a, dorința de 
de siguranța că lor 
cina de a păstra și 
rească patria pentru 
cei vîrstnici. Dar nu 
și la Universitate am cunoscut ti
neretul romîn. Timp de șapte săp- 
tămîni am avut ca translatoare o 
tînără proaspăt absolventă a uni
versității, care zi de zi m-a fer
mecat cu bunăvoința, cultura ■ și 
bunul său gust.

Am întîlnit mulți tineri în uzi
ne, în gospodăriile colective, în 
stațiunile de odihnă. Ceea ce m-a 
impresionat mai mult este opti
mismul lor profund, spiritul de 
răspundere cu care privesc rolul 
lor în societate și în întreaga ope
ră de construcție materială și cul
turală ce se desfășoară în țară.

Dar tineretul australian ?
Ca și în întreaga lume occiden

tală, viata tineretului nostru este 
întunecată de isteria războinică. 
De pe acum, tinerii noștri soldați 
sînt trimiși în Vietnamul de sud, 
unde-și vor da poate viața pen
tru rămășițele murdare ale colo
nialismului murdar. Noi trăim în
tr-o |ară foarte bogată și sub- 
populată. Dar de pe acum criza 
economică ce mocnește ca o epi
demie în toate țările occidentale, 
face ca tinerii noștri să trăiască 
cu teama că la ieșirea din școală 
nu-și vor putea cîștiga existența.

trebuie să se
în cazul cînd 

vor fi plătite 
băieții care fac a-

tea-
vor 
mai

far fetele mai 
mă că, chiar 
găsi de lucru 
puțin decît 
ceeași muncă.

Ca și tineretul din toate țările, 
ei luptă pentru ceea ce doresc cel 
mai mult 
de-a trăi 
sindicate, 
dențești, 
pace.

In comparație cu ei, cit de bo- 
gați și de fericiți sinteți voi, ti
neri, prietene și prieteni din Ro- 
mînia I

Acum, în încheiere, aș dori să 
vă spun cîfe ceva despre proiec
tele mele literare pe viitor.

Am terminat de curînd o carte
— reportaje și note de călătorie
— despre Uniunea Sovietică. La 
începutul lui octombrie voi pleca 
cu vaporul spre scumpa mea pa
trie. Acolo mă voi cufunda în via
ta, natura și problemele sale, cu 
toate atît de diferite de cele de 
aici. De pe acum, am un proiect 
de roman, dar mă veți ierta dacă 
nu vă voi dezvălui tema. A face 
aceasta înainte de a-l scrie, ar în
semna pentru mine un fel de tră
dare față de personaje care, pe 
măsură ce mă voi adinei în lumea 
lor, vor deveni mai adevărate. 
Puteți fi însă siguri de un lucru : 
va fi vorba despre o lume ce 
luptă pentru idealuri ce ne sînt 
deopotrivă de scumpe nouă tu
turor.

tinerii din lume : dreptul 
în pace. Ei luptă prin 

prin organizațiile sfu- 
prin mișcarea pentru

Sîmbătă după-amiază, la 
sala Dalles din Capitală, a a- 
vut loc o adunare organizată 
de Comitetul pentru cultură și 
artă al orașului București, cu 
prilejul celei de-a 13-a aniver
sări a proclamării R. P. Chi
neze.

Au luat parte funcționari su
periori din Comitetul de Stat 
pentru cultură și artă și Mi
nisterul Afacerilor ~ 
oameni de știință i 
numeroși oameni < 
din întreprinderile 
țiile bucureștene.

Au fost prezenți 
ambasadei R. P. 
R. P. Romînă.

Prof. univ. Stoian Stanciu, 
secretarul general al Ligii ro- 
mîne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa a făcut o ex
punere despre 
aniversare a R-

In cuvîntul 
s-a referit la 
nute de harnicul popor chinez 
in cei 13 ani de la proclamarea 
R. P. Chineze. Aceste succese 
— a spus el — trezesc o legi
timă bucurie în inimile tutu
ror celor ce muncesc din țara 
noastră. Relațiile de colaborare 
frățească statornicite între cele 
două țări ale noastre, a sub
liniat el în continuare, slujesc 
întăririi lagărului socialist și 
apărării păcii.

Poporul romîn, a spus vorbi
torul, ca și celelalte popoare 
ale țărilor socialiste, alături 
de toate forțele progresiste, 
condamnă cu hotărîre ocupa-

Și 
ai

Și

Externe, 
cultură, 
muncii 
institu

membri ai
Chineze în

cea de-a 13-a 
P. Chineze.
său vorbitorul 
succesele obți-

rea ilegală de către forțele ar
mate ale S.U.A. a Taivanului 
— parte integrantă a teritoriu
lui național chinez.

In încheiere, prof. univ. Sto
ian Stanciu a urat poporu
lui frate chinez noi și mari 
succese în munca sa construc
tivă.

A vorbit, de asemenea, Șiu 
Gien-guo, ambasadorul R. P- 
Chineze în R. P. R.omînă.

După ce a trecut în revistă 
realizările poporului chinez 
obținute în perioada care a 
trecut de la crearea R. P. Chi
neze, el a spus : Poporul chi
nez prețuiește foarte mult prie
tenia cu poporul romîn și este 
convins că dezvoltarea relații
lor de întrajutorare și colabo
rare frățească dintre R. P. Ro
mînă și R. P. Chineză contri
buie la avîntul comun al con
strucției socialiste în țările 
noastre.

In continuare vorbitorul a 
spus că poporul chinez dorește 
cu ardoare pacea, se pronunță 
cu consecvență pentru rezol
varea litigiilor internaționale 
pe calea tratativelor, pentru 
dezarmarea generală și inter
zicerea armelor nucleare.

Ambasadorul R. P. Chineze 
a transmis poporului romîn un 
salut frățesc din partea po
porului chinez.

In încheierea adunării a fost 
prezentat filmul „Manlo Hua“, 
producție a studiourilor cine
matografice din R. P. Chineză.

(Agerpres)
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PE SCURT
BERLIN — La 29 septem

brie s-a deschis la Berlin 
Conferința Consiliului admi
nistrativ al Organizației in
ternaționale de radiodifuziune 
și televiziune (O.I.R.T.). Con
ferința a fost deschisă de Ion 
Pas, președintele Consiliului 
administrativ și președintele 
Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune al R. P. Romîne.

moderne din Cairo un spec
tacol cu filmul romîneso 
„Dardée“. Au participat oa
meni de cultură, cineaști pre
cum și un numeros public.

CAIRO La 26 septembrie a 
avut loc la Muzeul de arte

HAVANA. — La 28 septem. 
brie poporul cuban a sărbăto
rit în mod festiv cea de-a 
doua aniversare a creării Co
mitetelor pentru apărarea re
voluției. Primul ministru al 
Cubei Fidel Castro a rostit a 
amplă cuvîntare.


