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peste trei milioane de 
din întreaga țară, vor 
din nou „bun găsit, școa- 

inaugurînd cu aceasta

elevi 
spune 
lă” 
nou! an școlar. Numai in clasa 
I vor intra anul acesta circa 
400 000 de copii. Porțile școli

lor se vor deschide larg pentru a-i primi 
pe elevi cu fețele îmbujorate avînd încă 
întipărite pe chipuri zilele de neuitat ale 
vacanței petrecute în tabere, în excursii și 
drumeții. In această primă zi de școală, 
potrivit tradiției, vor veni îmbrăcați în 
uniforme noi, și vor aduce cu ei buchete 
cu flori ne care să Ie dăruiască profeso
rilor lor.

In timp ce elevii se aflau în vacanță, în 
toate școlile s au făcut pentru ei intense 
pregătiri. Constructori, tipografi, lucrători 
din edituri, muncitori din fabricile de con
fecții, personalul școlilor, părinți, cetățeni 
din satele și orașele patriei — cu toții au 
pus umărul pentru a pregăti cit mai bine 
sărbătoarea de toamnă a redeschiderii șco
lii. Și iată că în prima zl de an școlar, șco
lile vin în întîmpinarea elevilor înnoite. 
Sălile de clasă, laboratoarele, bibliotecile 
au fost zugrăvite, mobilierul a fost înnoit, 
s-a îmbogățit materialul didactic. La 16 
septembrie, mii de elevi vor păși în școli 
noi, Ie vor lua în stăpînire. Este un dar 
frumos de început dc an școlar, care meri
tă răsplătit ou cele mai bune rezultate la 
învățătura. Cu peste 300 de unități (cu 
4 500 săli de clasă) a crescut numărul șco
lilor. în primii patru ani ai șesenalului 
s-au construit peste 15 00(1 săli de clasă la 
orașe și sate. Material didactic, în valoare 
de milioane de Iei, a luat drumul școlilor 
pentru a îmbogăți laboratoarele (40 mili
oane Ici au fost alocate din bugetul sta
tului pentru dotarea școlilor cu aparatura 
necesară). Pentru elevii claselor I—VII 
s-a pregătit și în acest an școlar o fru
moasă surpriză : ci vor gări în clase, așe
zate frumos pe pupitru, toate manualele 
școlare. In 22 milioane exemplare s-au ti
părit cele 377 de titluri de manuale școla
re. Dintre acestea, peste 17 600 000 manuale 
școlare le vor fi oferite în dar, prin grija 
nemărginită a partidului, elevilor din cla
sele I—VII.

Dar cite nu sîut de amintit privind gri
ja pe care statul nostru o poartă tineretu
lui școlar. Fiilor oamenilor muncii din 
patria noastră le simt create an de an con
diții tot mai bune pentru a urma școlile 
de toate gradele, ureînd neîncetat spre 
culmile științei.

Alături de elevi pășesc în noul an de 
școală profesorii lor, detașamentul de das-

.Scînteia tineretului'

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cânteia

(Continuare în pag. a IV-a)

de clasă

(Agerpres)

Școlile din regiunea Oltenia slnt 
gata gă-și primească elevii. Fiii oa
menilor muncii din această parte a 
tării au anul acesta la dispoziție 
Încă 316 săli de clasa noi, iar alic 
21 săli de clasă vor li date In folo
sință pînă la gflrșitul lunii. Astfel 
prevederile pe acest an se vor În
deplini cu trei luni mai devreme. 
La Tr. Severin, Craiova, Sadu, 
lancu Jianu și Segarcea s-au con- 
slruil școli de 11 ani. iar la Tg. Jiu, 
Balș și în alle localifățî s au con
struit școli de 8 ani. Numărul să
lilor de clasă dale în folosință 
anul acesta depășește pe cel înre
gistrat In Oltenia, în perioada 
1924—1944. De la Începutul șese
nalului și pînă în prezent, în a- 
ceasta regiune, unde In trecut erau 
cei mai multi analfabeți, s-au con
struit mai mull de 1 900 săli de 
clasă.

Paralel cu ridicarea noilor con
strucții, In acest an s-au cheltuit 
pentru dotarea școlilor, cu mobi
lier și material didactic, aproape 
8 700 000 lei.
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Așiepla/i-ne, venim și noi la școală...
Foto: IONEL CUCU
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Hoinari întreaga vară 
Cu soarele-mpreună 
Tot ce-ați văzut prin țară 
Acum în cărți s-adună.

la rJove joaca jarul 
Ca fonta în cuptoare 
Și sună — abecedarul 
De lanuri foțniloarc.

zboară semne 
cer lăstunii

Fe tab Ii 
Ca peste
Și vin să vă îndemne 
Din hronic! vechi străbunii

Lungi veacuri v-adunari 
Greu, cu sudoarea frunții. 
Tot cei al vostru-n (ari. 
Și marea chiar, qi munții.

Istoria cea vie
Prin lupta lor vi-i dată : 
Lumina-n ochi să fie 
Părinților răsplată.

La culesul porumbului 
mai multă atentie

transportului și depozitării! i
n raionul Costești, 
regiunea Argeș, po
rumbul ocupă o su
prafață de peste 
35 000 de hectare. 
Stadiu! de coacere și 
necesitatea pregăti

rii din timp a terenului pentru 
însămînțările de toamnă impun 
urgentarea ritmului de recohst, 
acțiune a cărei desfășurare de
pinde de complexul de măsuri 
organizatorice luate de conduce
rile fiecărei gospodării colective 
în parte, masuri care sînt acum 
puse în practică.

Pe lîngă organizarea și repar
tizarea cu multă chibzuință a 
forțelor la culesul știuleților și 
tăiatul cocenilor, o importanță 
deosebită s-a dat transportului și 
depozitarii în hune condiții a re
coltei. Aproape în toate gospo
dăriile colective B-au revizuit ți 
reparat din timp atelajele ți B-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
spațiilor necesare depozitarii;

Odată cu repararea pătulelor 
vechi, a-au construit încă 40 de 
pătule nai cu o capacitate cu
prinsă între 10—50 de vagoane 
șî peste 100 de pătule provizorii. 
Culesul se desfășoară din plin. 
Pînă acum cîteva zile a-au strîm 
țtiuleții de pe o auprafață de 
peate 5 000 de hectare.

O hună experiență în pregăti
rea ți organizare^ activității de 
recoltare o au colectiviștii din 
comuna Rîca. Ei au cules porum
bul de pe 600 de hectare. „La noi 
culesul înseamnă : porumbul în 
patul ți Ia baza de recepție, iar 
cocenii la aîloz ți în șiră” — ne 
spune tovarășul Ion Barbu, pre
ședintele gospodăriei. Acest ritm 
susținut este menținut ți de ope
rativitatea cu care ie cari ți se 
depozitează țtinleții ți cocenii. 
Înainte de a începe culeiul, după 
recunoașterea lanurilor, au fost 
repartizate pe brigăzi toate cele 
120 de atelaje ale gospodăriei, 
au fost trasate drumurile, au fost

instruiți brigadierii și șefii de 
echipe. Pitululni de 50 de va
goane, văruit și dezinfectat, i 
î-au mai adăogit două porum
bare și podurile grajdurilor ipe- 
cial amenajate. O contribuție im
portantă in această acțiune o 
adne și cei 500 de tineri prezenți 
xi de ai Ia toate lucrările. Con
form angajamentelor Inate ți Bir- 
cinilor stabilite en ocazia unei 
recente adunări generale a orga
nizației de bază U.T.M., unii au 
ajutat la pregătirea pătululni ți la 
construirea celor noi, cei mai 
mul ți aint conductori și însoțitori 
de atelaje (încărcători) ți alții, 
mai alea fetele, contribuie la că
ratul porumbului în pătule. Or
ganizarea în două lehimburi a 
transportului porumbului a făcut 
ca întreaga muncă lă ie desfă
șoare ritmic. Tinerii an inițiat 
întreceri între echipe și brigăzi. 
De pe acum s-an remarcat orga
nizațiile U.T.M. din hrigăzile I ți 
a I\-a. De două zile a început

0 sărbătoare 
a tuturor: 
deschiderea 

școlilor
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Mașîiiî electronice de calcul 
folosite îzi industrie

Centrul de calcul electronic din 
cadrul Institutului politehnic Ti
mișoara contribuie tot mai mult la 
rezolvarea unor probleme de pro
ducție ale diferitelor întreprinderi 
și institute de cercetări științifice 
din țară.

Cu ajutorul mașinii electroni
ce de calcul MECIPT-1, realizată 
aici s-au făcut calcule complexe 
privind organizarea campaniei de 
recoltare și de prelucrare a sfeclei 
de zahăr în țara noastră, pe baza 
cărora se întreprind noi măsuri 
pentru îmbunătățirea sistemului de 
recoltare și prelucrare a sfeclei cil 
nunimum de pierderi de zahăr. De 
asemenea, au fost întocmite calcu
le asupra distribuției optime a 
energiei electrice In rețeaua 
țională, care au fost puse la

poziția Institutului de studii si pro
iectări energetice București, cal
cule pentru evaluarea bogăției fo* 
resliere din anumite zone ale țării, 
probleme de calcul statistic, apli
cate la controlul calitativ al mo
toarelor electrice produse de Fa
brica ..Electromotor" Timisoara, 
analize matematice pentru stabili
rea repartizării optime a culturilor 
Intr-o G.A.S.. solicitate de Institu- 
tul agronomic Craiova, ji altele.

(Agerpres)

foci unități
n«- 
dis- comerciale

Expoziția tinerilor

artiști plastici

Pregătiri pentru 
recoltarea stufului

Mecanizatorii șl 
ceilalți muncitori 
din Deltă s-au pre
gătit intens pentru 
campania de recol
tare a stufului. Au 
fost terminate lu
crările de recunoaș
tere și repartizare a 
fondului stuficol pe 
întreprinderi și u- 
nități, au fost revi-

zuite și reparate 190 
de selectoare, 123 de 
tractoare, 773 de re
morci și alte mașini 
șl utilaje. Această 
lucrare este pe sfîr- 
șite la toate între
prinderile fituficole. 
In noua 
numărul 
care vor 
recoltarea

campanie, 
mașinilor 
lucra la 
și trans

seportul stufului 
mărește cu 150. Pen
tru folosirea cu ran
dament sporit a ma
șinilor și utilajelor, 
200 de mecanizatori 
au urmat în vara a- 
ceasta pe speciali
tăți, cursurile de ri
dicare a calificării 
profesionale.

(Agerpres)

In orașul Turnu Severin, în 
curs de modernizare, se des
chid noi unități comerciale. La 
bariera Tîrgu Jiu, una dintre 
arterele cele mai populate, s-a 
deschis o ospătărie populară la 
care se pot servi mîncăruri 
bune, la prețuri convenabile. 
De asemenea, în noul cartier 
muncitoresc de pe strada Ci
cerone s-a amenajat un maga
zin complex cu o unitate de 
lactate, una de panificație și 
alta alimentară, care vor asi
gura deservirea muncitorilor.

NICOLAE MARIN 
corespondent voluntar

Sîmhăta la amiază a-a deschis 
în sala Dalles din Capitală, Ex
poziția tinerilor artiști plastici, 
organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniu
nea Artiștilor Plastici.

Expoziția cuprinde 250 lucrări, 
între care 120 de picturi, 
80 lucrări de grafică, 40 sculp
turi. în operele lor, cei 100 
de tineri artiști plastici din în
treaga țara, participant! la expo
ziție, redau aspecte variate ale 
vieții noastre noi.

Lucrările sînt rodul documen
tării și studiilor pe care tinerii 
artiști plastici le-au făcut în a- 
ceat an în țară.

(Agerpres)

Mersul
lucrărilor
agricole

99 Hora marilor cîmpii tt

însemnări de la spectacolul festiv prezentat de formațiile fruntașe pe 
regiunea București la cel de-al VII-lea concurs pe țară

Lanurile au fost secerate; se 
string porumburile și fructele ; 
pe mese se-așează plinea nouă 
și vfnul nou. Cîmpia s-a lăr
git pentru joc; 2area pentru 
cîntec.

Au început fluieraști; din 
alte depărtări le răspund vio
rile ; vin cu alt freamăt șt ră
sunet — țimbalele ; de sus, se 
alătură cimpoaiele ; cobza și 
naiul; cavalul nostalgic și 
glasul omului, in care încap și 
viorile și țimbalele și cavalul. 
Dulce, lin, viforos, înfocat — 
cîntecul bucuriei, cintecul dem
nității ciștigate. Vine la masa 
țării cîmpia. Bărăganele îm
brățișate de brațul Dunării; 
mierlițele și ciocîrliile; trac
toarele și mașinile; cintecul 
satelor înnoite. Deschideți dar, 
larg poarta să intre cîmpia 1 
Să cină dansatorii și cintărețiL 
Aduc piinea nouă și cintecul 
nou, pentru masa țării:

Se încinge „Hora marilor 
timpii" colectivizate. Ilfovul șt 
Ialomița, Vlașca și Teleorma
nul...

Sala Operei a devenit neîn- 
căpătoare. Care spectacol a 
reunit vreodată, pe scena acea
sta 1 200 de oameni, ea astăzi, 
la festivalul formațiilor arti
stice fruntașe de amatori, din 
regiunea București ? Dansul și 
cintecul a cuprins toate gene
rațiile : de la bătrinii din Dră- 
gănești-Vlașca, la copiii călu
șari din Frumoasa-Zimnicea, 
la suitele din Țigănești și Bu- 
zescu-Alexandria. Acestora U 
se adaugă muncitorii șantiere
lor navale Oltenița, Giurgiu ; 
și se prind in horă tractoriștii. 
Pămînt bogat, cîmpia soarelui 
—grînar al țării — cîndva atît 

de săracă în cîntece 1
Te-am cunoscut cu inima, pe 

cînd te secătuiau de griu și de 
cîntec — secetele și nedrepta
tea boierilor. Cintă, caval, 
viersul tău doinește despre alte 
vremuri. Și cîntecul tău are să

fie acoperit de cîntecul bucu
riei, de cîntecul închinat crea
torului belșugului și bucuriilor 
— Partidului. El; irPginerul 
vieții noi, fericite, el care 
ne-nvață să privim departe, în 
viitor, el, făuritorul victoriilor 
noastre — spune cintecul de 
laudă.

Fiecare cîntec preamărește 
Partidul; chiar și acolo unde 
e vorba de bucurie, de drago
ste, de bogăție — e tot o lau
dă adusă Partidului care a 
schimbat viața pe fața acestor 
păminturi.

Vin pe scena oamenii Bără
ganului. Făuritorii recoltelor 
bogate. Aceiași care au sece
rat și-au semănat, țin hora și 
isonul viorilor. Iată, 
dării fruntașe 
nului : ~ _ ____ o _
Lazăr, Făcăeni și Țigănești. Și 
alături de aceștia, medalii pe 
pieptul fruntașilor cîntecului

FLORENȚA ALBU
(Continuare în pag. a IV-a)

gospo- 
ale Bărăga- 

Ceacu și Gheorghe

în aproape toate regiunile 
țării lucrările agricole de toam
nă se desfășoară intens. Ca ur
mare a înzestrării agriculturii 
cu noi mașini, a unei mai bune 
organizări a muncii, precum și 
datorită coacerii mai timpurii a 
culturilor, recoltările de toamnă 
sînt în general mai avansate 
declt în anul trecut,

In întreaga țară, pînă la 12 
septembrie, potrivit datelor 
Consiliului Superior al Agricul
turii, floarea-soarelui s-a recol
tat de pe mai mult de jumătate 
din suprafața cultivată, porum
bul pentru boabe și sfecla de 
zahăr de pe 20 ia sută, iar car
tofii de toamnă de pe 10 la 
sută.

Porumbul pentru boabe a fost 
cules de pe mai mult de jumă
tate din suprafață în regiunea 
București, iar în regiunile Ol
tenia, Argeș și Iași, în propor
ție de peste 25 la sută. Recol
tarea porumbului se desfășoară 
sub posibilitățile existente în 
regiunile Dobrogea, Galati. Ba
nat s* Crișana.

La strîngerea recoltei de 
floarea-soarelui au lost obținute 
rezultate mai bune în regiunile 
București, Oltenia și Galați, 
unde această cultură a fost 
strînsă în proporție de 70—80 
la sută. In aceste regiuni, majo
ritatea unităților agricole socia
liste au terminat recoltarea flo. 
rii-soarelui și continuă acum 
treieratul si livrarea producției 
contractate. Sînt rămase în 
urmă în acest domeniu regiu
nile Maramureș, Bacău și Cri
șana. iar treieratul este întîr- 
ziat mai ales în regiunile Iași 
și Banat.

Recoltarea sfeclei de zahăr 
se desfășoară în majoritatea 
regiunilor potrivit graficelor 
întocmite de unitățile agricole 
socialiste împreună cu fabricile 
de zahăr. Sînt însă 
printre care Suceava, lași, Ba
cău, Hunedoara și Maramureș, 
în care recoltarea sfeclei de 
zahăr este rămasa în urmă.

In ultima săptămînă au fost 
intensificate lucrările de pregă
tirea terenului pentru însămîn
țările de toamnă. Au fost arate 
peste un milion de hectare, 
ceea ce reprezintă 30 la sută 
din suprafața destinată însa- 
rn în țărilor.

Timpul fiind destul de înain
tat, Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă 
qenteze recoltările 
pentru înlăturarea 
și să se intensifice 
pregătire a terenului pentru e- 
fectuarea însămînțărilor în pe
rioada optimă. Munca trebuie 
în așa fel organizată îneît in a- 
ceastă perioadă să se facă și 
celelalte lucrări — în vii, li
vezi, grădini de legume, însilo- 
zarea nutrețurilor etc,

[Agerpres)

„Bărăgan, leagăn de soare, 
Cîntec fără de hotare

să se ur- 
de toamnă 

pierderilor 
lucrările de

regiuni,

Un aspect din timpul spectacolului

transportarea la baza de recep
ție. Pentru încărcatul ți descăr
catul maținiior a-au oferit peite 
30 de tineri.

Și în gospodăria colectivă din 
comuna Recea organizația U.T.M.

repartizarea lor, în raport cu dis
tanța și suprafața fiecărei bri
găzi și echipe, repartizarea la 
fiecare căruța a cîte trei tineri 
care încarcă ți descarcă rapid, 
dublarea capacității căruțelor

RAIDUL NOSTRU 
ÎN RAIONUL COSTEȘTI
ajută din plin la transportul ți 
înmagazinatul porumbului. Pînă 
acum s-au recoltat 400 de hectare 
din cele 1010 insimînțate cu po
rumb. Tiuerii participă la toate 
acțiunile și în mod deosebit la 
transport. Aici există acum 73 de 
atelaje (destul de puține), fapt 
care a impus o deosebită grijă Ia

prin înălțarea loitrelor cu coceni. 
Toate acestea au făcut să ec țină 
paiul cu culeiul, iar noaptea ia 
ie care toți cocenii. Colectiviștii 
de aici s-au ocupat și ei ca grijă 
de crearea condițiilor pentru în- 
magazinarea porumhului. Pe lingă 
cele două pătnle reparate și hine 
dezinfectate este gata încă unul

nou de 50 de vagoane și se mai 
construiesc din aîrmă și șipci 10 
pătule provizorii. Buni gospodari, 
care țin neapărat lă nu piardă 
niciun bob din rodul muncii lor, 
sînt și colectiviștii din comunele 
Strîmbeni, Căldăraru, Ciocețti și 
Miroși. Ei și-au făcut socotelile 
din vreme și acum ci nd culesul 
e in toi pătulele și pornmbarele 
sînt gata să fie umplute cu știu- 
leți. Piuă acum în aceste comune 
i-a recoltat mai mult de jumă
tate din suprafața cultivata cu 
porumb.

Totuși, nu în toate gospodăriile 
din raionul Costești există aceeași 
preocupare pentru grăbirea re
coltatului, pentru transportarea 
ți depozitarea porumbului fără 
pierderi, pentru eliberarea rapi
dă a terenurilor de coceni. In 
comuna Iivoru, de pildă, deși se 
știa din primăvară că nu există 
spațiu suficient pentru depozita
rea porumbului, nn luat nici

o masuri pentru amenajarea unor 
pilule provizorii. Porumbul «tă 
în grămezi în curtea gospodinei. 
Aceeași situație «e prezintă ți în 
gospodăriile colective din comu
nele Costețti, Buzoești unde cu
lesul merge foarte încet, iar de
pozitarea porumbului ou este pe 
deplin asigurata.

Pentru rezolvarea cît mai grab
nică a acestor situații stau la în- 
demîna colectiviștilor de aici su
ficiente soluții simple și practice 
a căror folosire se impune însă 
urgentată. In primul rînd, ața 
enm i-a procedat la G.A.S. din 
comuna Recea, se poale folosi 
materialul lemnos din resurse lo
cale care nu corespunde pentru 
■ Ite construcții ți cu ajutorul lui 
ți al plaselor de sîrmă să se a- 
menajeze rapid pilule provizorii 
care pot fi acoperite cu carton 
asfaltat sau cu paie ți coceni. 
Este o acțiune la care organiza
țiile U.T.M. au datoria să mobi
lizeze cîl mai mulți tineri. In a-

celaș timp, dată fiind necesitatea 
de a se piegati cit iuaî repede te
renul pentru însătnînțările de 
toamnă, atenția trebuie îndrep
tată spre mobilizarea tuturor for
țelor în primul rînd la recoltarea 
porumbului și eliberarea terenu
rilor de coceni. Pentru a se afii- 

o soluție 
tăierii 

în

gura un ritm intens, 
practică este organizarea 
și transportului cocenilor 
sehimhuri de noapte, la care ti
nerii colectiviști și în deosebi 
băieții pot aduce o deosebită con
tribuție..

Pe aceste căi se va asigura 
scurtarea decalajului între culesul 
știuleților și tăiatul cocenilor și, 
în ansamblu, va crește viteza zil
nică de lucru.

A. POPESCU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiup-ea Argeș
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I
I
I
I
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In întreprinderile din orațul Ploiețti

a fierului vechi

trebuie intensificată
In luna august a.c., biroul 

Comitetului orășenesc U.TJM. 
Ploiești a analizat stadiul În
deplinirii angajamentelor luate 
de către tineri, privitor la co
lectarea fierului vechi.

ln legătura cu concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul ana
lizei făcute, tovarășul MARIN 
ȘTEFAN, secretar cu proble
mele economice al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Ploiești, ne-a 
relatat:

— Aportul tinerilor ploie- 
ștenl în aceasta privința este 
valoros. Din stația C-T.R. Triaj 
au fost expediate, de la înce
putul anului și pînă acum, 8 
garnituri da tren, purtînd 
car a cite o încărcătura de 
peste 800 de tone de fier vechi. 
Pînă la data de 2 septembrie 
a.c. oțelăriile Reșițet și Hu
nedoarei au primit, din partea 
tinerilor din orașul Ploiești, 
peste 9 000 de tone da fier 
vechi. Cele mai mari cantități 
au fost colectate de către tine
rii de la Uzina 1 Mai, Com
plexul Nod C-F.R_ Atelierele 
R.M.R.. Uzina mecanică-Telea. 
jen, întreprinderii* 24 Ianua
rie și Feroemaij și de către cei 
de la Rafinăria 3-Teleajen. 
Desigur, acestea sînt întreprin
derile cu posibilitățile cele mai 
mari. Dar și tinerii de la Co
operativa „Tehnometal”, elevii 
de la școala de 8 ani nr. 13, de 
la școala medie nr. 1, și-au a- 
dus contribuția, după posibili
tățile lor, la colectarea acestei 
însemnate cantități de lier 
vechi.

Angajamentul tinerilor din 
orașul Ploiești, luat la Începu
tul anului acesta, este de a co
lecta și preda la I.C.M., can
titatea de 15 000 tone de fier 
vechi. La analiza făcută am 
avut în vedere acest angaja
ment. S-a stabilit că putem 
face mai mult. Hotărîrile lux
ate cu acest prilej au fost a- 
duse la cunoștința secretarilor 
organizațiilor de bază U.T-M. 
cu ocazia instruirii lor, punin- 
du-se accentul dc faptul că 
trebuie să intensificăm acți
unea de colectare a fierului 
vechi, deoarece pină la sfârși
tul anului m^i sînt doar 3 luni 
și jumătate, iar pentru înda- 
olinirea angajamentului luat 
mai avem de predat I.CJi - 
ului mai bine de o treime din 
cantitatea propusă-

Tinînd seama de faptul că 
cele oecte 9 000 de tona au 
colectate în mod detwbiî 
lunile mai. iunie, iulie M 
gust, exstă garanția că 
perioada care urmează,
tem îndenlini M chiar dapAfi 
angajamentul luat. Pe=tr- a- 
ceasta însă, unele cosmieie al* 
organizațiilor de tai* U-TJC, 
eum este de exemplu cei de la 
Uzina mecan.că nr. X vor tre
bui să organizeze mai h?ne a— 
ți unea d® colectare a meta>-

lor vechi, creînd in acest sens 
brigăzi utemiate de muncă pa
triotic*.

Altele vor trebui să treacă 
la revizuirea angaja mantelor 
luate la începutul anului, de
oarece ele au fost deja îndo- 
Dlimte, ceea c« a făcut ca In 
activitatea tinerilor din unele 
întreprinderi să se nască sen
timentul de automulțumixe. a- 
ceaita si da-crită faptului c* 
unele organizații U.T.M. și-au 
luat angajamente sub posibi
litățile existente. Ața stau lu
crurile la Complexul Nod 
C.F.R. întreprindere» 14 Ia
nuarie. Atelierele RM_R «i 
altele.

Biroul comitetului crâțeneoc 
a hotărit să mobikxcze mai 
intens la acțiunea de colecte 
a fierului vechi si oe tuicril 
din acele Intreorinder: ri in
stituții care au DQ&ibdiLăU mai 
mici, ca si pe cei din us 
comerțului fi coc^r^be' 
cartiere si De cei dm 
nele care a pa run de 
Ploiesu. Acesta?-, ia 
Dot colecta cri z'.rrin -c. s 
din canritatea 
tre tinerii intreșrii 
Drelucrătoare de rastaL 
tinerii de ’a Mob pepuesnă, 
TTzîna ceramic . ItaTtfOrted-?- 
rea Olga Ba^eîc-P^ U- 
zina de detarjeei». .'RCR 
I-ER-U, nu doi mler*a 
vechi ? Pot • su m de
Ins* ei nu si-as ta»* r.a -n 
fel de angajamer:: :n ace*^A 
direcție.

E drent ci s-z-jx s^-!
noi nu arc
venită acestor urrer.-.-a;.. de 
bază, nu lî-zrr. taensKSsx 
ia anzaJ27iX’“-< > a-
cest sens. In c’t sa
tele amintite, vor C orgznixate 
actiunî la care Dzracspa
elevi si oîonl-eri.

Recoltează sfecla 
de zahâr ți pregătesc 
terenul pentru însimîn- 

jăr.le de toamnâ

sea te-eai

I

fort 
in 

au
la

Mai trebuie spus c* 
roase Intreonaderi din cra*~J 
Ploiești au rAn-ias -n urmă Qj 
clanul de cnleetare p ds pre
dare > fieruicj veeta la LCJML 
Atelierele RMR_ Urna I 
Mai, Fabrica Feroemail și Uzi
na nr. 2 — aparț^itud il^urste- 
rului Metalurgiei jl Conatrur- 
țiilor de Rafina r. a
Ploiești, Rafinăria 2- Rafinăria 
Teleajen. LCO.T^. LFjU 
I£i-U-OM.T, T-C.M-S. — în
treprinderea nr- 1 sj Uzina 
mecanică Teleajen — aper^.- 
r.înd Mtn jrtei înriroU
Petrol uisri $i t*-
saa taaaarv dz» -or •
hmi aia aBtafcx rt: 4 2TT et 
5oae fisff wk*l

lOs^jra* teeec ds Cs-
zutetai artjeneac G-TAL Px> 
.est: «ir: oe nituri U ri»tn- 
baie ta «serir*s rrrtribuț?®: 
rirrfi- ri de colet-

V COTIGA

Delegația Inieiii Ziarista iii L P. Ioană

la a lll-a Rpumiir Muiula a Ziarițiilor

Intre 23 sentembrie sx 3 oc
tombrie va avea )oc ca* de-a 
III-a Reuniune MoodiaH a 2ăa_ 
riștilor. onenizati de Comite
tul Internațional de Cooperare 
al Ziariștilor — cj sediu} la 
Roma — jj cu fprijmuj Orga-

Intern*a Z^a- 
r_ît—2? (O.UD La lucrările 
StaBlHriL tare ae vor desft- 

ne bordul motonavei so- 
vt-esce vor participa
ziariști dm numecoam tAri. de

4»

Lucrările celei de-a 19-a
sesiuni a Adunării Generale
a Organizației loternațiaflate 

de Radio și Tetesiziune
între 9 și 14 septembrie au 

avut loc la București lucrările 
celei de-a 19-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizații 
Internaționale de Radio si Te
leviziune (O.IJL.T.).

La sesiune au participat de
legațiile radiodifuziunilor $i 
teleriziunilor din : R-S-S. Bie
lorusă. R. P. Bulgaria. R S. 
Cehoslovacă, R. P. Chineză. 
R P. D. Coreeană, Republica 
Cuba. Finlanda, B. D. Germa
nă, RS.S. Lituaniană, R-S.S. 
Letonă, Republica Mali. R^S. 
Moldovenească, R. P. Mon^ală, 
R. P. Polonă, RJ5JS. Ucrainea
nă, R. P. Ungară. Uniunea So
vietică și R- P. Bomînă.

Au asistat, de asemenea, în 
calitate de observatori, repre
zentanți ai U.N.E.S.C.O., Con
siliului International de Cine
matografie și Televiziune, pre
cum și ai Rad iote le vizi unii din 
R.S.F. Iugoslavia. Lucrările 
adunării generale au fost con
duse de Ion Pas, președintele 
Consiliului de Administrație 
al O.I.R.T., președinte al Co
mitetului de Radiodifuziune 
și Televiziune din R. P. Ro- 
mînă.

Adunarea generală a dezbă
tut raportul Consiliului de 
Administrație al O.I.R.T. asu
pra activității desfășurate în 
perioada 1961—1963, al Comi
siei tehnice, Comisiei de pro
grame radio, Comisiei de 
programe de televiziune a 
Consiliului de Interviziune șl 
al organelor permanente ale 
O.I.R.T., adoptlnd documente 
cu privire la problemele dez
bătute.

Potrivit statutului, au fost 
alese noile organe de conduce
re ale O I.R.T.

(Ager prea)

(A ger pres)

In flecara in, ta urma noa
stră este repartizat un mare 
număr de absolvenți ai
școlilor profesionala Colecti
vul de muncitori, ingmcri și 
tehnirimi de aid îi așteaptă 
întotdeauna cu aceeași emoție. 
Și anul acesta cei 70 de noi 
absolvenți au fost primiți fc- 
tr-un cadru sărbătoresc. încă 
dinainte de a sosi in uzină cei 
mai tineri muncitori au fost 
repartizați pe sectoare, secții, 
le-au fost asigurate cazarea și 
masa.

De la angajarea lor a trecut 
aproape o lună și jumătate. 
Cum s-au încadrat ei în viața 
uzinei, cum îsi realizează sar
cinile de producție ?

In sectorul sculerle, care este 
unul din principalede sectoare 
ale uzinei, au fost repartizați 
21 de matrițeri. Mulți dintre 
ei au învățat meseria de la cei 
mai buni muncitori din acest 
sector. Mircea Oprea, nou ab
solvent, lucrează acum cu to
varășul Florea Lăpădătescu, 
care timp de trei ani de zile 
i-a împărtășit din tainele me
seriei de matrițer. Printre ul
timele lucrări executate de 
Mircea Oprea se numără si 
stanța de perforat și mușcat, 
care a fost terminată la timp 
și conformă desenului. In urma 
rezultatelor obținute, în luna

se
campionatelor universitare

înainte da a În
cepe bilanțul celei 
de-a doua zi a fina
lelor campionatelor 
universitare, slnlem 
datori cititorilor 
două eompletâri la 
comentariul de ieri. 
Prima : a Începui 
întrecerea fotbaliști
lor, soldată cu ur
mătoarele rezultate 
IJd.F. București — 
Institutul politehnic 
Galați 3—1 și Insti
tutul de mine Pe
troșani — institutul 
politehnic București 
1—0. Aceasta în
seamnă co finala 
și-o vor disputa mii- 
ne dimineață 
istii hucureșteni și 
studenții din Petro
șani. A doua com
pletare : sublinierea 
comportării de-a 
dreptul remarcabile 
a voleibalistelor L’- 
niversilății din Bucu
rești, cere nu >&;jmai 
că nu ș-au intisâ^it 
de faima echipei fe- 
niuuae a l.CJF. ci 
au jucat Intr-o ase
menea manieră incit 
erau cil p-aci să 
tige meciul m n- 
ceasta ptlul de cs».- 
pioană muversitard- 
Clnar daed ru au 
reiLtil id tace ^sur<

priza" pînă ia ca
păt, ele mărită toa
te felicitările.

Și acum 
doua. La 
favoriții au 
detașat (echipa mas
culină a l.C.F. cu 
72—45 în fața agro
nomilor clujeni, for
mația masculină a 
Politehnicii Timișoa
ra cu 78—41 în dau
na Universității din 
București, iar echipa 
feminină a ' 
surclasat 
Institutului nedago- 
gic Timișoara cu 
110—23). Așadar la 
baschet o etapă cal
mă. în schimb vo
leiul a produs multe 
emoții (și — ceea ce 
e îmbucurător — 
spectacol de foarte 
bună calitate) nume
roșilor spectatori 
prezent! în jurul te
renurilor. ~ 
competiția 
feminine 
n-au avut 
(Universitatea Bucu
rești — Universita
tea Iași 3—0 și 
l.C.F. — Institutul 
pedagogic Timișoara 
3—O), in schimb în
trecerea băieților a 
răsturnat toate cal
culele. Brașovenii, 
învingători în prima

ziua p 
baschet, 
cîștigat

l.C.F. a 
formația

Dacă in 
echipelor 
favoritele 
probleme

PE SCURT • PE
Prin• SOFIA 14 fAge— r»;. 

telefz-L
Sîmbătă în ziua a doua a Jocu

rilor Balcanice de atleUâiD de la 
Sofia, sportivii țării L.-.r-t au cu
cerit trei titluri de campioni balca
nici. Remarcabilă a fo<* rnrnporta- 
rea tinerei atlete Vtorsca Visoopo- 
leanu rare a ocupat primul Ioc la 
săritura In lungime cu 5.C3 m. Ea a 
In trecut-o pe favorita probei atleta 
bulgari Jorgova ess» a realizat 
1.98 m. De remarcat că Vleriea Vis- 
eopoleann a realizat sari-.m victo
rioasă ln ultima irxercare. A doua 
victorie a culorilor ncastre a fost 
adus* de sulițașul Gh. Poomcut în
vingător cu 77 88 m. Bulgarui Takov 
s-a dasat pe torul doi cu *4*0 m. 
Bizim a oc'âpst 1-oeul S cu Mjâd m. 
Foarte spectaculoasă a fost
1 500 m plat Cu 300 n înainte de 
sosire conducea iug&ște.v'*- Vazici, 
care a fost însă net depășit de 
sprintul lui Andrei Barabaș. Repre-

etapă în fata Uni
versității din Timi
șoara, au cedat cu 
3—2 învinșilor zilei 
precedente, voleiba
liștii de la l.C.F., iar 
formația Universită
ții din Timișoara, a- 
lunci cînd nimeni 
nu-i mai acorda a- 
proape nici o șansa, 
a revenit în lupta 
penLru titlu prin vic
toria categorică 
(3—0) în compania 
valoreoasei forma
ții c institutului 
politehnic Galați. 
Ruinîne ca meciurile 
de mîine dimineață 
și, probabil, setave- 
rajul sâ decidă ti
tlul de campioană u- 
niversitară. lată și 
rezultatele la hand
bal : l.C.F. — Uni
versitatea Cluj 17—3 
(ieminin) ; l.C.F. — 
Universitatea Bucu
rești 27—20 (mascu
lin}. Asupra compe
tiției de atletism 
(din a cărei desfă
șurare obiectivul fo
tografic a surprins 
instantaneul alătu
rat) ca și asupra în
trecerii gimnaștilor, 
începută astăzi, vom 
reveni în numârul 
nostru de marți.

L BUJOREANU Aspect din timpul probei aruncarea suliței 
hărbați

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
tentantul nostru a trecut detașat 
linia de sosire fiind cronometrat în 
3’45'’8'1O. în urma unei busculade, 
Z. Vamoș a căzut, sosind pe locul 7.

★
Cu prilejul lucrărilor congresului 

balcanic s-a stabilit ca viitoarea edi
ție a Jocurilor Balcanice de atletism 
să aibă loc între 13 și 15 septembrie 
1964 la București.
• Luni 16 septembrie da la ora 

19,30 în grădina de vară a raionului 
Tudor Vladimirescu (cal. Văcărești 
♦4) va avea loc meciul de box dintre 
seL clubului Olimpia și C.S.M. Me
diaș. In meciul desfășurat acum cî- 
teva zile la Mediaș boxerii localnici 
au terminat învingători cu scorul de 
13—9.

• în Stockholm au luat sfîrșit 
campionatele mondiale de haltere. 
La cat grea titlul a fost din nou cu
cerit de sportivul sovietic Iurl Vla
sov care a totalizat 557,5 kg 
(187,5—180—210 kg). Schemanski

Crește gradul de mecanizare
in exploatările miniere

A

amla 
pcn- 
lite- 
«tri-

M -A* c± fa

ta același timp a 
sporit ru 8.5 la sută 
productivitate» muncii 

si s-a obți- 
zat • depășiră a pl*- 
Wj. Ț»ijdhrD?f ț'.e^s- 

ca 4-5 A raLL
' -ă|trprrsj

ZL’riiri ie baza de receppe dia U ruteni, gospodăriile agricole colective și de stat aduc cânii- 
tăfl importante de poruab. Uoerea-toarehii. mazăre, fasole etc. In fotografie : colectiviștii 
din Gîrbtrvf predlnd l« baie de recepție Urzicenl porumb Tn contul contractelor Încheiat» 

ea statul rt ei muncilor S.M.T.
Foto i AGERPRES

Cei mai tineri
muncitori

august, Mircea Oprea s-a nu
mărat printre muncitorii evi
dențiat! în întrecerea socia
listă, și ca el sînt multi alții- 
Cînd noii absolvenți au Înce
put prima zi de muncă, în a- 
cest sector era nevoie de cîtiv> 
rabotorl. Ion Cerbeanu. Ale
xandru Marica. Gheorghe Stă- 
nescu au cerut eonducerii sec
torului sa-i repartizeze să lu
creze De aceste mașini. In 
timpul școlii învățaseră bine 
raboteza, unii chiar lucraseră 
pe aceste mașini. Cu ajutorul 
muncitorilor cu mai multă ex
periență, ei au reunit ca în 
scurt timp să-și însușească 
bine și această meserie. Acum 
toti trei lucrează ln aceeași 
tură, iar piesele realizate de ei 
trec cu bine examenul sever 
al controlului tehnic de cali
tate.

Intr-una din zile, maistrul 
de la atelierul de modele me
talice. Veghea Victor, a avut 
nevoie de un matrițer bun

pentru cite va zile. A fost tri
mis proaspătul absolvent A- 
lexandru Negolță. A lucrat 
bine, iar maistrul nu numai 
că » foat mulțumit de el, dar 
l-a si oprit aici la modele me
talice.

Si în celelalte sectoare tine
rii noi absolvenți au fost în
conjurați cu aceeași grijă. La

(S.U.A.) s-a clasat pe locul doi cu
537.5 kg urmat de Jabotinski 
(U.R.S.S.) — 527,5 kg. Halterofilul 
sovietic Jabotinski a stabilit un nou 
record mondial la stilul „smuls" cu
167.5 kg.

Pe echipe reprezentativa U.R.S.S. 
a ocupat primul loc cu 38 puncte 
urmată de ~ 
te și R. 
S.U.A. a 
puncte.

• în vederea întilnirii internațio
nale pe care o va susține la 22 sep
tembrie la Varșovia cu echipa R. P. 
Polone, selecționata de fotbal a Tur
ciei și-a continuat antrenamentele. 
Din lotul echipei fac parte Turgay, 
Candemin, Tarik, Metin, Ugur, Se- 
ref, Birol, Send, Aydin, Ozcan, 
Surreya, Suat, Sahahatln, Kava, 
Yalcin, Muzaffer.

R. P. Ungară — 25 punc- 
P. Polonă — 24 puncte, 
ocupat locul 4 cu 21

(Agerpree)

Consiliu] de Miniștri al R. P. Romîne ■ 
recent o hotarîre privind unele măsuri 
tru îmbunătățirea învățămîntului limbii (i 
raturii romîne |i aj limbilor |î literaturilor 
ine în inatitutele de învățămînt superior.

Potrivit liotjrîrii, îneepînd din ana] univeni- 
tar 1963—1964 ae înființează Facultatea de lim
bă fi literatură romînă a Universității din Bucu
rești ți Inatitutul de limbi ți literaturi străina da 
pe lingă această universitate.

Noul institut v« cuprind» i
— Facultatea de limbi slave, cu secțiile limbi 

ți literatură rusă, limbi ți literaturi ilave t
— Facultatea de limbi romanice ți clasice, cu 

secțiile de limbă ți literatură franceză, spaniolă, 
italiană, limbi fi literaturi clasice;

— Facultatea de limbi germanice, cu secțiile 
de limbă ți literatură engleză, germană ;

— Secția da limbi ți literaturi orientale.
In cadrul institutului se înființează ți o secție 

metodologică pentru studiul predării limbilor. 
Vor putea fi create, de asemenea, lectorate, pen

tru studierea altor limbi, precum ți pentru pre
darea limbilor străine de larga circulația Studen
ților de la celelalte facultăți ala Universității din 
Bueurefti.

O dată cu noul in de învățămînt superior, ao- 
tualul institut pedagogic de 5 ani „Maxim Gorki 
■ e unifică cn Institutul de limbi |i literaturi 

străine. Studenții din anii II—V îți vor continui 
studiile în cadrul noului institut.

Facultatea de filologie a Universității din Bucu
rești îți încetează activitatea, studenții din anii 
II—V si acestei facultăți continuîndu-ți studiile 
la facultatea de limbă fi literatură romînă sau 
la j'nstitntul de limbi fi literaturi străin a.

(Agerprei)

Un nou cinematograf
La Comarnic a fost 

inaugurat sîmbătă 
după-amiază noul ci
nematograf cu 300 
de locuri, prevăzut 
cu ecran lat. Acesta 
eaie al 50-lea cine
matograf dat anul

acesta ln folosință 
In regiunea Ploiești, 

în prezent în acea
stă parte o țării func
ționează de 34 de ori 
mai multe unități ci
nematografice decît 
ln 1944.

(Agerpres)

Ultimul tren din Gun Hill: 
Patria (10; 12; 14; 16,30; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21,30), 1 Mai (10,15; 
12,451 15.15; 17,45; 20,30), Gh. 
Doja (9; 11,30; 14; 18.30; 19; 
21JKSÎ. Grădina cinematografu
lui 13 Septembrie (201, Stadio
nul Dinamo (20). BabeUe pleacă 
ta r&zboi — cinemascop: Sala 
Palatului R. P. Romîne (orele
17.30 seria de bilete 857 și orele
20.30 seria de bilete 858), ru
lează la cinematografele Repu
blica (8,15; 10.15; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Elena Pavel 
(9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21 — 
grădină 19.30), înfrățirea între 
popoare (11; 16; 18; 20,15), Gri- 
vița (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Grădina Progresul (20), Sta
dionul Giulești (19,30). Tutunul 
rulează la cinematografele Ma- 
gheru (9; 12; 15; 18; 21), I. C. 
Frimu 
grădină 
teului:
graful 
18,15; 20,30).
veri: Tineretului (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Moși
lor (15,30; 18 — grădină 20).
Cel mal mare spectacol: Victo
ria (9,15; 12; 15; 18; 21). Oa
meni de afaceri: Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30, 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20), Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Miste
rele Parisului — cinemascop ; 
Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,15 pînă la orele 
15,15, după-amiază 17,15; 19,15; 
21,15), Program special pentru 
copii: la orele 10 la cinemato
graful 13 
Dick: 13 
13,45; 16;
(16; 18,15;
filme documentare: rulează în 
continuare de ta orele 10 pînă

(9; 12; 15; 18; 21 — 
19,30). Culisele varie- 
rulează la cinemato-

Alecsandri 
Povestea

V.

cinematografulLa orele 21 la
Timpuri Noi. O moștenire cu 
bucluc: rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (15; 17; 
ÎS; 21). Elena din Trota — ci
nemascop : Ciulești (10,30; 13; 
15,30; 18 : 20,30). Numai sta
tuile tac: T. Vladimirescu (16; 
18; 20). Doi din alte lumi: ru
lează la cinematograful Alex. 
Popov (în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 21). 
Clubul cavalerilor — cinema
scop: 8 Martie (16; 18,15; 20,30). 
Vacanță Ia mare — cinema
scop; rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18; 20). Escon
dida: rulează la cinematogra
fele V. Roaită (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,1» - grădină
19,30; 21,30), 23 August (10;

18; 20). Fortăreață pe Rin — 
cinemascop: M. Eminescu (16; 
18,15; 20,30).

Televiziune
DUMINICA 15 SEPTEMBRIE

Septembrie. Moby 
Septembrie (11,30; 

18,15; 20,30), Munca 
20,30). Program de

ai uzinei
descurce Pavel cu niște pri
chindei care abia ajungeau la 
maneta strungului. Dar șeful 
de echipă nu s-a descurajat 
Toți au fost repartizați pe 
strunguri în așa fel ca o parte 
să fie supravegheați de el iar 
restul de către strungarul 
Sîmbeanu Marin, care a absol
vit școala profesională cu citi

Ne scrie postul de corespondenți voluntari
de la Uzinele „7 Noiembrie* din Craiova

sectorul II prelucrare, în ate
lierul strungărie au fost re
partizat! 24 de strungari. Toți 
au fost repartizat! pe lîngă 
muncitorii cei mai buni- Șeful 
de echipă. Pavel Knizel a ce
rut ca lui să-i fie repartizați 
în echipă cinci noi absolvenți. 
Multi se întrebau eum o să se

va ani în urmă. La începerea 
lucrului el discută cu fiecare 
în parte despre lucrările ce le 
au de executat. Consultă îm
preună desenele, stabilesc or
dinea operațiilor. După o lună 
de muncă, acest mic colectiv a 
realizat planul de producție, 
Iar procentul de rebuturi a

fost sub coeficientul admis.
Acum șeful de echipă Knizel 

Pavel se mîndrește cu „băieții 
lui".

Stancîu Horia avea o „ve
chime” în producție de o lună 
de zile cînd conducerea ate
lierului i-a Dropus să meargă 
în delegație la Timișoara. 
Uzina noastră avea de execu
tat in cadrul planului de co
operare unele lucrări de ajus- 
taj la Uzina Tehnometal. 
Stanciu Horia s-a dus și lu
crările executate de eț au fost 
de cea mai bună calitate. Do
vadă sînt și mulțumirile pri
mite de către uzina noastră de 
la întreprinderea timișoreană.

Au fost și unii tineri, noi ab
solvenți, care nu s-au înca
drat de la început în viața 
uzinei. Printre aceștia era si 
Ion Paul. în timpul școlii, a- 
cesta întîrzia de la orele de 
curs cît si de la practică. In 
primele zile a întîrziat și de la 
serviciu. Colegii iui da muncă

12,15; 15; 17,15; 19,30; — gră
dină 20), G. Coșbuc (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Arenele 
Libertății (20). Dracul și m1« 
zece porunci — cinemascop: 
Unirea (11; 16; 18,15 — grădină 
20). Marele drum: rulează le 
cinematografele Alex. Sahia 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 
19; 21). O fi asta dragoste? — 
cinemascop: Miorița (rulează 
în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază 
16,15; 18,3Q; 20,45), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Luna de miere 
fără bărbat: Popular (15; 17; 
19; 21). Viața fără chitară: Arta 
(16; 18 — grădină 20). Dintele 
de aur: 30 Decembrie

au propus să fie pus în discu
ția colectivului gecției. Paul 
Ion si-a dat seama că trebuie 
să-ai schimba atitudinea fată 
de muncă, că tovarășii săi nu 
vor tolera asemenea abateri.

Colectivul de muncitori din 
uzina noastră înaa se intere
sează nu numai de felul cum 
muncesc noii absolvenți în 
uzină ci și de comportarea lor 
în afara uzinei. Felul cum își 
petrec după-amiezile, cum se 
îmbracă, cum îsi gospodăresc 
salariul — sînt probleme care 
ne preocupă pe noi toți. Deși nu 
au lucrate decît cîteva săptă- 
mîni, mulți dintre noii munci
tori au fost îndrumați să ur
meze liceul seral. La acțiunile 
culturale, la diferite excursii 
și alte activități sînt invitați Si 
noii noștri tovarăși de muncă.

Condițiile Jjune creata, gri
ja, tovărășească cu care șînt 
îndrumați vor face ca nu peste 
multă vreme acești tineri să 
devină muncitori de nădejde 
ai uzinei.

8,50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 Emisiune pen. 
tru copii șl tineretul școlar* 
10,30 Rețeta gospodinei. 11,00 
Rețeta gospodinei, 11,00 Emi
siunea pentru sate. în jurul 
orei 16,30 transmisie de la Sta
dionul Republicii a meciului 
de fotbal dintre echipele 
„Steaua" și „Știința" — Timi
șoara. 19,00 JulnaluJ televiziu
nii. 19,10 Jules Veme. 19,35 
Albumul melodiilor, 20,00 Fil
mul „Colegii*1. 21,40 Sipetul cu 
amintiri. în încheiere ; Buletin 
de știri, sport, buletin meteo
rologic.

TECULE8CU GHEORGHE 
turnător

MARCU ION 
a/ftistor

OANU PAVEL
mantor

Bâzâran 
maistrul 
Uzina de 
București, 
calitatea 
toarele

Vasile, ajustor șl 
Tanberg Emil de la 
mașini electrice din 

diacutînd despre 
finisajului la mo

de 11 kW. pentru 
macarale.
Foto: AGERPRES

Rodnic schimb 
de experiență

la stațiunea experimentală 
Dobrogea a avut loc sîmbătă 
un schimb de experiență pri
vind însilozarea cocenilor da 
porumb cu diferite adausuri. Au 
participat directori de gospodă
rii de stat, președinți de gos
podării colective și ingineri 
din toate unitățile agricole din 
regiune. S-au făcut demonstra
ții practice în ce privește însi
lozarea cocenilor de porumb în 
amestec cu melasă; saramură, 
frunze și colete de sfeclă, pen- 
tru îmbunătățirea calității aces« 
tore.

(Agerpres)



O sărbătoare a tuturor
deschiderea școlilor
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Gheorghiu-Dej, la același Con
gres al Învățătorilor — pe 
„drumul participării active ia 
făurirea acestei vieți fericite pe 
care ne-o aduce construirea so
cialismului in patria noastră”.

Pentru elevi, pentru învăță
tori și profesori, llorile toam
nei s au adunat puzderie. Șco
lile îi Intimpină sărbătorește. 
Pe tabla neagră cineva a scris 
caligrafic „Bine ați venit!”. Pă
rinții fac ultimele revizii ale 
uniformei, frații și surorile mai 
mari dau sfaturi. Chiar cetățe
nii cei mal distrați, care au ui
tat că ne aflăm fa jumătatea 
lunii în care se deschid școlile 
își spun, văzînd năvala unifor
melor școlare : A 1 E prima zi 
de școală 1 Si oricîf de preocu
pai! ar fi, o clipă se simt năpă- 
dili de amintiri, duioase și ă- 
mare. „Hei! Dacă apucam și eu 
vremea de azi”. Cele două fil
me. al trecutului și al prezen
tului, se alătură, apoi se supra
pun și rămîne, strălucitoare, 
imaginea zilei de azi. Stră
zi mărginite de blocuri, car
tiere răsărite ca din pămînt, 
ulife de sat trecind pe lingă ca
sele noi ale colectiviștilor, pe 
lingă 
lingă 
Deltă 
toate .
zvîcnesc de vigoarea tinereții 
care se îndreaptă către lumina 
științei. Șl printre emoții, vi
suri, temeri părintești, sau tra
cul începutului de carieră al 
proaspătului învățător, printre 
culorile florilor și strălucirea 
noilor construcții, se înalță gîn- 
dul unanim 
tru partid, 
teci al 
care, prin 
iălptuieșle, 
tuturor școlarilor marele în
demn leninist t „Invățați i In- 
vătafi I Invătati P.

lucrez în domeniu] cercetărilor 
nucleare*. La înlrebarea : Alai 
cine ți-a inspirat aceaxtA pa
siune F' răspunde toarte sim
plu, nebănumd citi profunume 
ascunde rAspuiuuf lui : „TalSl 
■eu. £ lanuaorist'. Visul iald- 
Jui ie contopește cu ni îiaiui și 
la xiua deeduderit școlilor 
emindoi trtloe aceleași emoții 
înviardioaze. Rodu Rodi ca. din 
București, elevă m cJom a X-a 
vrea ad drvi.*td profeaoară de 
lsmba ri Lterelum rom In A Si 
poate clad, efunad la Facultate, 
vn itodra și pe narvai poet Mu- 
■oletmu. va Inlelege mai bine 
efe duJwaid peoki create in 
regi—t aartra și aetsul „Odei 
rmutoare spre Eivdtdturi- va 
ft trăiri miei viitorilor ei elevi 
eu • peznaie aporiM. ce va 
co^fnbuf ia rMioaraa boi de
parte a tevdttalnfulul nostru.

Dar rlia vssiri au se Idu/MC 
bi ccmH d ! De la eiarii pco- 
Sîor pcoreasoaaăe. care și-au ho- 
rdrlt de pe acnee proiesianea, și 
ccuid c£-« tre-rfoved pa deplin 

«i. gmd.n«fci-M mai de- 
perie. 2c irutizului politehnic, 
: -.A !a b.- r "« in cf ar
ad et IssziZe biocuri, deocam- 

-n deaeaej# Jor atIngace. 
>:u ii»! eonraml eu ecoala ca 

■ ivdmj putenuc cdtre 
t Cete 17 000 000 de cd/jl 
«■ eare ee împart gratuit 

«m și ete m ariiea aripi de 
zbor. SâtaJe de elasd lin! îilu- 
me pared Intr-o mtronavd în 
oara eterd vor pomi să oco- 
toescâ pdBÎtul, xa temui solar, 
paLmciie, Wttod pi trecutul |i 

rear-ru] penim a fi mai bine 
pentru viilor. Vnde 

'zr adhJe da daaâ pe oara te 
:r*la cei cere a inobilai școala 

•zsdrseacsâ prin prezenta hii.

Se pot ete compara, măcar 
âe deoarie. ea ied ri "d de 
jcou s<x. .’«honle în ultimii anii 

tz București s-m con- 
In nf&niu 5 obj aproape 

: 20B ndfi de ciaad. Miine vot

Lt MM»

IN ANUL 1963
fafrdbtoif) fo/osmfâ

de Mihu Dragomlr

r t

■ Ci'

SURPRIZELE Câdfrtii pntn sernal

it îmi

gală în acest domeniu. Primul 
pas mal important a fost, apoi. 
introducerea Invăfămlntului pri
mar obligatoriu, da către neui
tatul Alexandru loan Cuza, cel 
atlt de urlt de pătura exploata
toare tocmai pentru că au se 
mulțumea cu ideile progresiste, 
ci voia ad le șl Lraducd la fapt. 
Apoi, lnvățămintul s-a „dez- 
volMT* haotic |i ai o bază ma
terială de batjocură- dl a fost 
de elicoce învăldminiul nostru 
ee vede numai după zestrea pe 
care a priait-o regzaml demo- 
czei-popiiiar ie prrvuUe analfe-

Strădaniile 
pteauen te senili rominești mi 
rămas ca aipte mid inaule de 
kaial latr-sm arma vel de la

ii date în jolcsință alte 181 să‘> 
de clasa. 12 școli noi iși vor 
primi pentru prima dată elevii. 
Dar exista oare regiune a (ărli 
unde noile școli nu sînt o mîn- 
diie a constructorilor noștri f 
la sălile luminoase, în labora
toarele moderne, în terenurile 
de sport, este o nobilă răzbu
nare iață de mizeria fără sea
măn a trecutului. S-a spus d« 
atîtea ori că școala reprezintă 
lumina. In epoca noastră, sen
sul nu asie numai figurat, d 
propriu. Si în același ritm sînt 
cuprinse și satele, intr-un sin
gur raion, în Segarcea, au fost 
terminate recent, și își vor des
chide mîine porțile, noul local 
al școlii medii ca și școlile din 
comunele Mâceșu de Jos, Dră- 
nic, întorsătura șl altele. Sînt 
în construcție încă 73 sflli de 
clasă. Cifra pare modestă, în 
comparație cu cifrele cu care 
ne-am obișnuit, dar este covîr- 
șitoare fată de nimicul pe care 
l-am primit cadou de la bur
ghezie. Și, desigur, nu este vor
ba numai de construcții, de ma
nuale. de laboratoare. Mîine, o 
dată cu bucuria și emoția celor 
trei milioane de elevi, vor trece 
pragul claselor, cu o altă bucu
rie și o altă emoție, peste G 000 
de cadre didactice care își în
cep greaua dar minunata lor 
carieră. Noii învățători și pro
fesori. ieșifi din Facultățile și 
Institutele pedagogice, erau, nu 
prea de mult, ei înșiși elevi. 
N-au părăsit clasa decît pentru 
amfiteatrele și seminar iile în- 
vătămlntului superior. Acum se 
întorc iar în clasele lor, pentru 
a pregăti cadrele de mîine ale 
construcției socialismului și co
munismului. De elevii cei mai 
mari, din clasele a XI-a, nu-i 
despart decît cîfiva ani. Vor H 
buni tovarăși de excursii șl 
sport, de lecturi și visuri. Dar 
ei au și realizat prima treaptă 
a visului de adolescent, și-au a- 
Ies profesiunea, pășind — așa 
cum spunea tovarășul

noul cămin cultural, pe 
noua școală, așezări în 
sau In cutele pădurilor — 
așezările patriei noastre

de mulțumire pen- 
neobositui arhl- 

fericirii noastre, 
tot ceea ce în- 
adresează zilnic

Dacă am cobori «cum. 
Ion Gherorim, cel mai mcM 
scafandru al portului Con
stanta. ri cu topardșii săi m e- 
dineul anelor, acolo vede lf 
face o treabă obișeviti — așe
zarea unor pietre într-o ape 
destul de tulbure — c4*»
nimic din extraordinarul i«- 
tilnit în filmele frumos colo
rate. Dimpotrivă tint imagi
nile unei construcții obișnuite, 
sub avd. Tmttgtnile tract-™u net 
grele, la" zeci de metri adtp- 
cime — si adincimea apei M 
socotește aici în preriuaea de 
ci te va. atmosfere eare-ți apasă 
pieptul... Și totuși, Ion Ghem- 
sim. Nichel Feodor, Vlad Carp 
și FIotm Crăciun. aflați 
pe cele două șalupe ale sca
fandrilor care lucrează la noile 
amenajări in portul Constanța, 
SUSțtn CU tărie că nu și-ar da 
pe nici o altă meserie, meseria 
lor de oameni ai adincurilor.

Aici a fost o dani bombar
dată în timpul războiului. Sca-

Scafandrii
construiesc
fandri lucrează, acum la rea- 
menajarea ei, la temelta digu
lui. Basculele descarcă în apd, 
rînd ne rind, pietroaie uriașe; 
blocurile de beton așteaptă a- 
lături, gata să fie așezate pate 
podul de pietre. Acolo în «- 
dine, oamenii în costumele lor 
grele, tăcuți, muncesc. Si 10 
suprafață, semn al eforturilor 
lor — doar ctteva bule de atri 
ca într-un joc de copii. Dacă 
aceste șalupa, printre pom
pele, telefoanele lor de comu
nicare în adine și aparatele de 
măsurat ar avea și un jurnal 
de bord, ai găxi înscrise acolo. 
dteva dintre cele mai impor
tante realizări ale scafandrilor 
constănfeni, din ultimul timp: 
amenajări pe ghiol și pe lito
ral, salvarea voiului italian 
„Nanni", cu încărcătura lui, și 
a vasului grecesc „Dema"; 
controlul cablului electric la 
Hîrșova ; controlul picioarelor 
podului de La Cernavodă $i 
incă. amenajări la lacul de a- 
cumula-re Bicaz...

In curînd vor începe lucră
rile de extindere a portului 
Constanta ; vor începe lucră
rile la marea hidrocentrală de 
la Porțile de Fier... Au mult de 
lucru scafandrii, au de con
struit. S-au terminat e^ele 
războiului, apele au fost cu
rățate de urmele lui drama
tice. Scafandrii sînt în zilele 
noastre, mai ales, constructori. 
Și, cum spline Ion Davidescu, 
șeful scafandrilor: „Ce poate 
fi mai frumos decît sa pui te
melia adine, trainic, atîtor 
construcții care cresc în jur ?”

A. FL.
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Intervie ca
D. Neleanu

ria-

din Reșița

— Ce surprize rezerva» 
spectatorilor dumneavoasLrJ la 
noca stcțpaae l

didactico Iși vor 
pentru ca Ince- 

toate eunoștin- 
transmrtă celor

a*eri. precum și ipeciacoiul de 
pantomună Silică tot — O D 
din viața unui băiat lenea* 
Acest original spectacol U rea- 

dagft * scenariu de Fehx

NOII STAGIUNI

(A 7^—1

€â

Cu D. Neleanu, directorul 
Teatrului pentru tineret și copu, 
am stat de vorbă cu o oră Îna
inte ca gongul să anunța^?di-, 
£*rea cortinei șL odaft* aș a-. 
•easta. deschiderea nuli iioțpn~ 
a teatrulor

— Exact. Pratm coîeetrirrf 
nostru, seara aceasta este 
motiv de dublă satisface* ' 
teatrul nostra este prnul tea
tru hurarestmr care hi des
chide oficial stagiunea si. ia 
plus, deschiderea o faces cz 
piesa onginaiA Acuzarea apă
ră* de Stefan Beran

— Nădățdmeac că 
giune să fie 'x:ercs*nU-

— .Ve puiețj da cîteva «fl- 
mznte t

— Să Încape» ca bmws 
spectatori- Colectivul nostru va 
prezenta tn stagiunea 1963H9M 
nu mai puțin de 4 piese origi
nala destinate celor mai 
spectatori. Printre acest» 
găsesc ^Nn prea Albă ea 
pada |i Motanul descălțat* da 
Alecu Poponeț — o piesă care 
m adrsaesTi pre 
„Dtscoperiți-1 pa 
Adrian — pen tiu școlari si jno-

La Casa de cultură

Zilele trecute, uderurgUtti 
reșițeni bu unoptaî kala da 
spectacole a casei de cultură, 
pini la refuz. Orchestra de 
muzică pnpilară dm Giurgiu a 
prezentat un frumos program 
care i-a Inclntat pe muncito
rii noștri. Melodiile interpre
tate de soliștii vocali și instru
mentiști ca ri dansurile au pri
mit numeroase aplauze.

NASTASE calin 
corespondent voluntar

MkbttL Bt<

FMS» V

td ■ oi la « 
etete dr Lirre de înaltă

tensiune

cc.OOO.000-tiraj 
17.600.000 grafuiie 

pentru e/cvii cfaseforI-YH

INAUGURARE
Vineri seara. Cluj strada Ho

rea. Intr-a clădire alăturată — 
de unde ie remarcă graba 
constructorilor — are loc pri
mul consiliu pedagogic al noii 
•coli. Profesori, mai In vîrstă 
Si mai tineri, fac cunoștință In
tre ei :

— Si dumneavoastră tot pro
fesor de fizică î Mă bucur...

aaa colabora.
— Sinteți profesor da de- 
n 1 Parcă vă mnoac .
As.sllm astfel La închegarea 

enui usa colectiv de pedagogi. 
Aceste cadre
■ni eforturile
plod de luni, 
taie lor să te 
pes^ £60 d« eteri ■oii școli.

S-a firut En^te. Vorbește

tov. Aurelia Marigescu. Este 
prima directoare a școlii de 8 
ani nr. 14: o femeie tînără, 
energică, cu o figură care im
pune respect. Directoare a șco
lii este doar de două zile. Pînă 
da curînd a fost profesoară de 
matematică, iar timp de 8 ani, 
secretara organizației U.T.M. 
da la Școala medie „Nicolae 
Bălcescu”, Acum, la inaugura
rea școlii ea ae gîndește la vii
toarea activitate.

însemnări

DE TOAMNA

— Si cite sînt de rezolvat... 
Dar nu este cituși de puțin ne
liniștită. Este sigură că împre
ună cu toate cadrele didactice 
din scoală, va păși pe un făgaș 
bon.

_Ușa se deschide.
— Bună seara... Am cumpă

rat Încă 40 de metri da perde
le... Eva Falfi și Groza Maria, 
mumei* unor copii care vor In
vita te noul an școlar, și ca 
ele. numeroși părinți din co
rn: tet s-au Îngrijit să cumpere 
no îi scoli perdele „dintre cele 
■al frumoase*.

— Simbătă te duminică este 
^■chilrxara* generală. Via toți

părinții. Școala va arătat ca un 
pahar. Vom aduce și ilori... 
Este doar școala noastră, in ea 
învață copiii noștri.

Intrăm într-una din săli. Pesta 
tot, pe jos, pe masă, pe scau
ne — cărți. Aici se află stocul 
celor aproape 6 000 de cărți ce 
vor fi împărțite elevilor din 
cela 27 de clase în prima zi 
de școală : abecedare) aritme
tici, cărți de citire, de isto
rie.,. Cele mai diverse coperte, 
colorate viu, impresionante. îm
preună cu directoarea, profeso
rii, printre care utemistele 
Buna Iolanda, Ciupe Maria, vor 
împacheta cărțile pentru fie. 
care elev în parte. Pe fiecare 
pachet de cărți — cîte un bu
chețel de flori. în amintire r 
prima zi de școală — cărți — 
flori. Dar să nu uităm. Alături 
de profesori se străduia să-și a- 
ducă aportul și Baci Fiilop, 
portarul, un om cu tîmple albe 
și cumsecade ca toti portarii 
de școală.

Si toate aceste pregătiri de
curgeau într-un ritm viu, cu 
dăruire, cu multă, multă căi. 
dură omenească. Și din partea 
profesorilor, |i a părinților, și 
a elevilor,

CAROL ROMAN

O sood producția 
a studioataf bucu
rești*. de data acea
sta In ccisbcmre cu 
cineașiii francezi, a- 
pare eâpiă^lna vii
toare pa ecrane. Fil
mul .-Codin' este 
de-aaim cunoscut și 
apreciat de un nu
măr important de 
oameni ai muncii 
care l-au vizionat In 
această vară în sta
țiunile de odihnă.

Ecranizai aupd po
vestirea cn același 
nume a hd Panmt 
îstrate — filmul e- 
vocd viata unui car
tier oropsit din Brăi
la Ronuniei burghe
zo-moșierești. Cu 
multa măiestrie este 
dezvăluită soarta o- 
mului In societatea 
bazată pe exploa
tare.

Scenariul — care 
la Cannes a

duties ca /rondel 
pentru adaptare a* 
acsaiografied — și 
regia aparțin runoe- 
culului Henri Calpi, 
coregizor și al to
mului foarte apreciat 
ia noi „Absentă În
delungată". Figura 
iui Codrn este bine 
realizată de Alexan
dru Platon care și-a 
făcut debutul în ci
nematografie In fil
mul „Setea

„CAIN
Noua producția a 

studioului .J^nfilm*, 
..Cain al XVHJ-tea* 
este o parodie care 
demased tendințele 
de pregătire ale ți
nui război mondial 
ti folosirea energiei 
atomice In scopuri 
războinice.

Regia filmului este

AL XVIILLEA"
semnate de N. Ko- 
aerovo. cmoscnl de 
specialori prut fil
mul .Jmbllnzitoarea 
de tigri*.

Din distribuție: 
Erast Garin, inter
pretul rolului lui 
Caia al XVllI-lea. 
este ador și regizai 
cunoscut

noastră die nai auil- 
'• • •' ••»• care-
Jleviroml". .Poves
te muxicalf. AntU- 
nire pe Elba* și al
tele Alături de *J 
apar și ai ți actori 
cunoscutj ca .- Boris 
Cirkov, S- Hitrov și 
L Suharevskaia.

XVIII-leaice ne din filmele ] „Codin’’, „O zi de toamnă" și

a®.

Biblioteca centrală pedagogică
in ajutorul cadrelor didactice
îacJ aa «OMi, axauroaii 

ce.'drt didactica «u lolidtat spri- 
juud Bibli«t«cii caalrala pedago
gica di» Raartfti, ta scopul do- 
eu»untirii Sa diverse problema 
ctrt-i utteraseaxd gtUru epro- 
fuld ea școlar.

Dispouiod ia praseal da un 
patriaiaaia da peste 154 000 vo- 
luia, biUiaieca poete împrumuta 
loeițitorilor și profesorilor din 
erica iouhtau, pa baze unei 
scrisori di» pertoe școlii unda 
funcționeezA, orice tratat și ma
lul «a caracter pedagogie sau 
da specialitate.

Pentru îmbogățirea patrimo
niului, Biblioteca întreține
schimburi inter naționale cu apro
ximativ 400 da publicații de spe
cialitate din numeroase țări ale 
lumii. Ea are de asemenea rela
ții de colaborare cu diferita in
stituții culturale din străinătate, 
printre care Biblioteca centrali 
pedagogici din R. D. Germană, 
Institutul pedagogic din Londra, 
Biblioteca centrali de educația

din R.P. Ungară, Biblioteca Uni
versității din Saratov fi altele, da 
unda primește informații în legă
turi cu munca de îndrumare a 
cititorilor, sprijinirea biblioteci
lor fcolare, noi sisteme de clasi
ficară a cataloagelor de speciali
tate, fumilind la rîndul său data 
asemănătoare.

La publicațiile Bibliotecii cen
trale pedagogice sînt abonata un 
mare număr de școli din întreaga 
țari. Totodată, învățătorii, pro
fesorii și cercetătorii Institutului 
de ftiințe pedagogice găsesc aici 
bibliografii și informații cu ca
racter bibliografic pe problema 
de învățămînt și pedagogie. In fr
eest scop, se editează buletine 
trimestriale care tratează pe larg 
despre cela mai noi lucrări de 
specialitate din țara noastră 
de peste hotare. In momentul da 
față lucrătorii bibliotecii elabo
rează două lucrări bibliografice 
intitulate: „Tehnica muncii inte
lectuale cu aplicații tn pedago
gie" fi „Literatura pentru copii"*

(Agerprei)
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in Comitetul O.N.U. pentru folosirea
pașnică a spațiului cosmic

CuvintuJ reprezentantului R.P.Romîne
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Sîmbătă, 14 septembrie 
părăsit definitiv țara noastră 
Dinh Van Duc, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Viet
nam în Republica Populară 
Romînă.

La plecare, în Gara de Nord, 
Dinh Van Duc a fost salutat 
de Gheorghe Luca, directorul 
protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de fată 
Ambasadei Republicii Demo
crate Vietnam, șefi al unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R.P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

în dimineața zilei de 14 sep
tembrie a plecat la Salzburg,

Federația Moitfale 
pentru Națiuni? Unite

I 
I
I
I

da St»

în noul an școlar!
căll, care, cu pasiune «1 deTMa- 
ment, își consacră toate forțele 
pregătirii multilaterale și edu
cării în spirit comunist a ti
nerel generații. Cinstea ți 
înalta prețuire de care se 
bucură astăzi profesorii și în
vățătorii, grija cu care sînt 
înconjurați de partidul și gu
vernul țării, de întregul popor 
constituie pentru detașamentul 
de profesori și învățători un 
îndemn de a-și spori efortu
rile în munca pe care o des
fășoară in slujba școlii noastre 
socialiste, pentru a forma s 
tînără generație bine pregă
tită, eu trăsăturile morale îna
intate, harnici constructori al 
socialismului. Solemnitatea de
corării unor oameni de știință, 
profesori și învățători, care a 
avut loc de curînd. este o nouă 
dovadă a prețuirii de care se 
bucură astăzi, în patria noas
tră, acei care îți dedică viața 
activității educative. Pe piep
turile multor cadre didactice 
sint prinse ordine și medalii 
ale Republicii Populare Ro
mine : avem profesori ți În
vățători care au primit Înalta 
distincție de profesor saa în
vățător emerit al Republicii 
Populare Romine. Elevii de 
bucură din Inimă ți oknt mto- 
drl că au asemenea profesoci 
șl învățători.

La început de an țeaiar, lu 
școlile din întreaga țari l’i 
vor începe activitatea ți ede 
peste 6 OM de tinere cadre di
dactice. La 16 septembrie, ei 
pășesc pentru prima ouri la 
catedră. Este un eveuimeat 
deosebit, emoționant ți plin de 
răspundere. Culrgii lor mai 
virstnici îi vor ajuta eu toata 
grija ră-șî îneeapâ eu bine ac
tivitatea, să se familiarizeze cu 
munca la catedră si-ți perfec
ționeze măiestria peĂagadri. 
Este o datorie a organisațfilur 
U.T.M. să se ocupe eu grija de 
tinerii care-și încep activita
tea la catedră, să ii ajote zi-șl 
valorifice din plin cnnoțtiațeie 
pe care le-au dobîndit in anii 
de școală sau de facultate, ri-i 
antreneze la activitatea orga
nizațiilor U.T3L din școlile în 
care predau.

Pentru noul an școlar, au 
fost luate și o serie de măsuri 
importante care vor contribui 
la o simțitoare ridicare a nive
lului predării, a conținutului 
învățămîntului Sarcina irasată 
de Congresul al HI lea al 
P.M.R. privind trecerea la fcn- 
vățămîntul general ți obliga
toriu de 8 ani se înfăpluieuie 
Clasele I—VII îți deslăunari 
deja activitatea pe sistemul 
școlii de 8 ani. care va da un 
orizont de cultura mai larg 
copiilor. Ne găsim în pragul 
anului în care toți elevii vor 
studia după sistemul țeoHl de 
8 ani. Totodată in noul an peu- 
Iar sporesc preocupările pentru 
întărirea legăturilor șcuHi eu 
viața, cu practica cMstructiei 
socialiste, în așa fel incit Ele
vii să primească în școală • 
pregătire multilaterală pentru 
activitatea lor viitoare.

Evenimentele

din Vietnamul de sud

I

SAIGON. Agenția Reuter rw- 
ir&rile din rîn- 
snd-vietnamezi 
importanta lo

re Hue. Agenția relevă că 
i a ocupat două școli se- 

_ cundire din această localitate, 
■ _■ duuă ce studenții au organizat 
beto eă ■‘■î=ÎOOstra^ antidieniiste. Nu- 
g • meroși studenți. precum și dl- 

|“i rerionij si citi va profesori de la 
( ura din școli au fost arestați.

„rgdl La 13 septembrie, la două 
i tarrl- I secundare din Saigon au 
k± r». I avut loc noi tulburări. Poliția 
p-ys-ț. * * —îervenit. impiediclnd orga- 

Ixâtarea unor demonstrații.
Agenția United Press 

national

iewai | ntible eleniste .u â-
I croximatiT 2 600 studenți. în 

■abîiă- u;rimele zile <u

Inter- 
precizează că. de la 
demonstrațiilor stu- 

»îmbăta trecută, auto- 
au arestat a-

fost arestata, 
h Asemenea, o serie de perso- 

salități marcante din Saigon 
bâmîte că ar fi aderat la for- 

' - care ®e opun regimului die-

*
HANOI. — După cum trans

mite agenția vietnameză de 
informații. Ministerul Aface- 
rțeor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dat pu- 
»ciiăfci la 14 septembrie o 
: adresată guvernelor a 14
; din Asia. Africa ți Ame- 
.~ca Lstmă, îz care sprijină 

ier de a se discuta la 
cea de-a 18-a sesiune a Arhi- 
nărD Generale a O-N.U- pro
blema persecutării nudiștilor 
de către autoritățile diemisto 
iu Vietnamul de sud.

După raportul O.N.U.
privind Borneo

„Hora marilor cimpii
(Urmare d»n pafl- I)

fi jocului. Cine n-a aurit de 
corul fruntaș de la Fierixap, 
decorat cu Ordinul Muncii oara 
a primit acum, la cel da-al 
VII-lea concur8 — cupa ca ena 
■mai bună formația artistică da 
amatori ? <Și trebuie omagială 
munca tovarășului Petre £md- 
răndescu — dirijorul corului ți 
organizatorul activității cămi
nului de la Fierbinți și munca 
altor activiști culturali care au 
împămîntenit tradiția cintecu- 
lui și jocului in satele Bărăga
nului nostru.

Cine n-a auzit, de asemenea, 
de echipa călușarilor din Fru- 
moasa-Zimnicea ? Pe pieptul 
lor strălucesc decorații. Deco
rații pentru joc, pentru cintec, 
pentru activitatea îndelungată, 
pentru dragostea pe care au 
pus-o în munca lor de artiști 
amatori.

Iată, trei generații prinse în 
jocul — sinteză a muncii ți a 
dragostei — cele două dimen
siuni ale omenescului. Sint 
prezente brigăzile artistice de 
agitație care au împămîntenit 
o tradiție nouă în satele noa
stre. Lauda și critica — hazul 
și înțepătura spre îndreptare 
— și trebuie remarcată aici ca
litatea spectacolului de briga
dă al căminului cultural din 
comuna Nicolae Bălcescu-Leh- 
liu și al aceluia de la Șantie
rul Naval Oltenița. Acestora li 
se adaugă grupurile folclorice 
vocale care s-au remarcat in 
ultima vreme la Pustnicul ți 
la alte concursuri, ca formații 
de o înaltă calitate artistică. 
Orchestrele populare care în
vie cîntecele lăutarilor vestiți

| de nord și Sarawak
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Lucrările Conferinței
-

Uniunii interparlamentare
Cuvintaiea conducătorului delegației R. P. Romine

BELGRAD 14 (Agerprea). — 
în cea de-a doua zi a lucrări
lor Conferinței Uniunii Inter
parlamentare. care se desfă
șoară la Belgrad, au continuat 
discuțiile pe marginea rapor
tului asupra situației interna
ționale prezentat de secretarul 
general al Uniunii Interparla
mentare.

In numele delegației rom ine 
a luat cuvmtul acad. M. Ra
lea, președintele grupului na
țional rom'm, conducătorul de
legației.

După ce s-a referit la poli
tica externă a R P. Romîne 
șî la poziția țării noastre față 
de principalele probleme in- 
ternațiooale, M. Ralea a spus: 
^Ideea dezarmării generale și 
totale a dobîndit o recunoaște
re internațională generală și

procesul de normaiszare a re- 
lațiikv dintre state iși urmea
ză eursul său a «cer dec: în
ceea ce privește rea d* a 52-a 
cnofcrtdH i OlntaBI taaerpne- 
lamentare, ea are sarcinile 
«aie și partea sa de contribu
te. deosebită. Ia acest proces 
de norms’izare *.

Vartxtorul a făcut apoi o 
apreciere ■ Tratatului tripar
tit de la Moscova, arătind că 
a ceata reprezintă un rezultat 
firesc al politicii de coexisten
tă pajnică. rod al eficacității 
tratativelor in soluționarea 
problemelor spinoase ale vie
ții ioteroaționale. In acest 
sens, a spus vorbitorul, rezul
tatele conferinței trebuie a- 
preciate prin prisma „noului"’ 
pe care II aduce In viața in
ternațională Tratatul tripartit 
de la Moscova.

In continuare, delegatul 
min a vorbit despre inițiativele 
și propunerile guvernului R.P. 
Romine, des ore participarea 
activă a țării noastre la rezol
varea problemelor interes ind 
slăbirea încordării internațio
nale.

în încheiere, acad. M. Ralea 
a arătat că delegația romînă 
sprijină lucrările celei 2 
52-a conferințe a Uniunii In
terparlamentare, 
care este chemată ,ln condițiile 
actuale internaționale, să im
prime activității sale o sem
nificație deosebită și să înscrie 
în istoria Uniunii Interparla
mentare o pagină de mare im
portanță, aceea a luptei pentru 
pace și colaborare internațio
nală.

Lucrările conferinței con
tinuă.

ro

de-a

conferință

u?jjiva-j* oiua sjdgo
Acuzați care acuză...

In cea de-a doua zi a șe
dințelor Comisiei Came
rei Reprezentanților pen

tru cercetarea activității anti
americane, consacrate anchetă
rii grupului studenților ameri
cani care a vizitat Cuba, s-au 
produs noi incidente. Ca și în 
ziua precedentă, tribunele re
zervate publicului erau pline 
cu studenți care și-au 
fățiș simpatia față de 
anchetați.

După cum transmit 
occidentale de presă, 
scos cu forța mai întii un stu
dent din tribuna publicului, în- 
trocit acesta și-a manifestat 
deschis opoziția față de meto
dei a folosite de membrii corni, 
«iei. Mal tiiziu, publicul a a- 
plaudat cu putere cînd studen
tul Philip Lnce, participant la 
călălona în Cuba, a făcut — 
potrivit agențiri U.P.I. — ,,U- 
nele remarci privitoare la 
drepturile negrilor de a vota în 
Statele Louisiana și Virginia". 
Președintele comisiei, Willis, 
a cerut poliției să-l evacueze. 
«Aceasta nu este o ședință a- 
deTărată. a declarat Luce, îna
inta de a părăsi sala- Este la- 
sentabil ca o ședință să aibă

exprimat 
studenții

agențiile 
poliția a

PE SCURT • PE SCURT
dentâ interesul publicului ln- 
Aww-rian față rfe filmele romî- 

prezentate.

BONN. — In primei* opt luni 
•se naibii 1963 producția de oțel 
• Rețmijbcii Federale Germane a 
fCAzut ca pecia 1000 000 tone. !n 
•cetașă timp producția de fontă 
ecta ca 500 000 toca mai mici de
ci t la perioade corespunzitoare a

Scideri au foct înregistrate și la 
peodncpa da eirhnne care In au~ 

a loot cu aproape 700 000 tone 
mei dec it In luna precedentă.

Ari
ACCRA. — Ziarul ghtmez ,£ve-

Netrf* a publicai un articol 
Ia JrpOmrd ca apropiata conferin
ță ixiemaiiaaald d# solidaritate cu 
oanczi siuieii din Republica Sud- 
Al.’xrttnd. între 4 și t noiembrie. 
Fz Accra, urmează id aibd loc con- 
termja reprezentanților sindicate- 
Ier cbn 54 de /Ari din Asia, Euro
pa. Africa. America Latină, Amt- 
ricc tie nard șl Australia. Confe
rința ra analiza măsurile privind 
inlessificarea mișcării de solidari- 
taie cu poporal sud-airican.

LONDRA. — In ajunul deschi
derii aoaJoi aa da JnTd/dmJnf, xia-

loc într-a asemenea manieră". 
Alți 40 de studenți care nu au 
mai avut loc în sala de ședințe 
au organizat o demonstrația în 
fața birourilor Comisiei pentru 
cercetarea activității antiame- 
ricane.

Refeindu-se la audierile de 
pînă acum, corespondentul din 
Washington al agenției France 
Presse scrie ; „Se pare că Co
misia pentru cercetarea activi
tății antiamericane și-a asumat

Rcferindu-se la activitatea 
subcomitetului tehnico-științi- 
fic al Comitetului O-N.U. pen
tru folosirea in scopuri paș
nica a spațiului cosmic, repre
zentantul romin a apreciat ca 
pozitive rezultatele obținute de 
acest subcomitet în cursul se
siunii sale din luna mai a.c. 
In continuare, el a spus : „Re
comandările făcute dc subco
mitet, cu privire ța progra
mele de cercetări spațiale cu 
ajutorul sateliților meteorolo
gici. inclusiv necesitatea tnfi- 
bițdrii unui observator meteo- 
rologic mondial, prezintă o im
portanță deosebită. Aplicarea 
acestor recomandări va înlesni 
o largi dezvoltare a cooperării 
internaționale și va permite 
realizarea de noi progrese în 
domeniul meteorologiei.

De asemenea, sîntem de a- 
cord cu recomandările referi
toare la programul de coope
rare internațională în dome
niul telecomunicațiilor spați
ale inclusiv cu recomandarea 
prin care se recunoaște că 
telecomunicațiile internațio
nale prin spațiul cosmic tre
buie să fie pv.se, fără nici o 
discriminare, la dispoziția tu
turor țărilor lumii”.

Referindu-se la activitatea 
subcomitetului juridic, Mihail 
Hajeganu a declarat că, deși, 
Ui ciuda eforturilor depuse, nu

I
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s-a ajuns încă la o înțelegere 9 
între state, dezbaterile care au | 
avut loc în subcomitet în acest _ 
an au fost utile, apropiind I 
punctele de vedere divergente | 
și creînd condiții favorabile _ 
realizării unei înțelegeri.

Noi, a spus reprezentantul | 
R. P. Romine, împărtășim pă
rerea axprimată ?i de alți de- I 
legați, că în prezent există | 
multe aspecte juridice ale de
clarației referitoare la prind- I 
piile dreptului spațial, care pOtB 
fi soluționate pe bază de corn- 
promis. In ce privește natura I 
documentului care va trebui J 
să conțină aceste principii, 
sîntem de părere că el Va tre- ® 
but să aibă un caracter obliga- □ 
toriu. ceea ce va contribui, în- - 
tr-o largă măsură, la respecta- I 
rea principiilor pe care le uom| 
adopta, si va constitui un sti
mulent pentru lărgirea coope-1 
rării internaționale în acest | 
domeniu.

In încheiere, ambasadorul I 
Mihail Nașeganu a declarat căi 
delegația romînă va cooperau 
cu toate delegațiile care do- I 
resc realizarea unui acord, fi- ■ 
ind gata să examineze orice I 
propunere menită să apropie | 
punctele de vedere ale delega- « 
(iilor si să ducă la înfăptuirea I 
unei înțelegeri în domeniul re- _ 
glementării juridice a 
lui cosmic.

spațiu-1

ntre ultimele rămășițe ale rezervației colonia
liste din Africa se numără șl Gambia, cea mai 
veche colonie engleză din această parte a lumii. 
Recent, Comitetul O.N.U. pentru aplicarea De
clarației cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale a luat în discuție 
situația din această colonie britanică. Reprezen

tantul Marii Britanii, King, a declarat că guvernul englez 
este dispus să acorde independență acestui teritoriu. El a fă
cut cunoscut, de asemenea, acordul guvernului englez față de 
eventuala alipire a Cambiei la Republica Senegal și a cerut 
trimiterea unei misiuni de experți al O.N.U. în Gambia pen
tru a examina posibilitățile de asociere a 
cu Senegal.

acestui teritoriu

GAMBIAl""/

o sarcină Ingrată hotărînd să 
apară în fața ei studenții ame
ricani progresiști, acuzați că aU 
efectuat o călătorie în Cuba în 
ciuda interdicției Departamen
tului de Stat. Studenții, conti
nuă agenția, par hotărîți nu nu
mai să se apere dar, în numele 
libertăților omului, să acuze Ia 
rîndul lor comisia pentru cer
cetarea activității antiameri- 
cane.

început de an școlar 
în regiunea pariziană
Condițiile în care vor tre

bui să învețe anul acesta 
elevii din regiunea Paris 

sint foarte grele, a declarat 
P. Rueff, secretar general al 
sindicatului învățătorilor din 
regiunea pariziană în cadrul 
unei conferințe de presă, care 
a avut loc la 13 septembrie la 
Paris, In noul an șcdlar, a spus 
el, clasele vor fi supraaglome
rate.

Descriind condițiile în care 
se desfășoară procesul de învă-

țămînt și în care învață elevii 
din regiunea pariziană, P. 
Rueff a arătat ca în școlile pri
mare în fiecare clasă vor tre
bui să învețe anul acesta cîte 
60 de elevi, in ceea ce privește 
situația din învățămîntul se
cundar el a arătat că din cei 
17 000 de elevi care au depus 
cereri pentru a fi înscriși, nu
mai 8 100 au obținut aprobarea 
să urmeze cursurile în acest an 
școlar, restul cererilor fiind res
pinsa din lipsă de locuri.
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rul britanic „Guardian" constata 
lntr-un articol bazat pe cifrele fur
nizate de Asociația editorilor bri
tanici, că In ultima vreme s-a pro
dus o scumpire simțitoare a cărți
lor și manualelor școlare din Ma
rea Britanie. Numai in anul școlar 
trecut, subliniază ziarul, prețui 
manualelor școlare a crescut în 
medie cu 12,5 la sută.

COPENHAGA. — La Copenhaga 
s-a anunțai cd Incepînd de la 13 
septembrie se majorează prețurile 
la lapte și produse taclale.

In legătură cu aceasta ziarul 
..Land og Folk" remarcă cd noua 
majorare a prețurilor reduce la 
zero hotărlrea guvernului danez 
cu privire la stabilizarea economi
ei țării pentru o perioadă de doi 
ani. Deoarece produsele laclaie 
constituie baza alimentației pentru 
numeroase familii, această majora
re de prețuri va afecta nivelul de 
viață al populației Danemarcei.

siu.nl asupra guvernului Maltei 
pentru a accepta instalarea unei 
baze de submarine Polaris pe 
insulă. Din punctul de vedere al 
Washingtonului, instalarea unei a- 
semcnea baze ar constitui și un 
mijloc de presiune asupra guver
nului lui Franco care, după cum 
se știe, tergiversează tratativele 
pentru reînnoirea acordurilor cu 
privire la bazele navale și aeriene 
americane pe teritoriul spaniol.

— în prezent In
1 500 000 de șomeri.

ISTANBUL.
Turcia există 
relatează ziatul „Vatan“, referin- 
du-se la o declarație a ministrului 
muncii din Turcia.

NEW YORK.— La 14 septembrie 
in localitatea Aberdeen (Dakota 
de sud) s-au născut cinci copii ge
meni, patru fete și un hăiat, Attt 
copiii, care s-au născut prematur 
la șapte luni, cit și mama lor aint 
sănătoși.

„Englezii qu 
avut nevoie de 
375 de ani pen
tru a construi o 
zingwră șosea a- 
devărată. Noi 
vom asigura în
florirea țârii 
noastre” — a 
declarat unul din 

reprezentanții 
populației de 
culoare din Gam
bia cu prilejul 
discuțiilor refe

ritoare la acordarea independenței. Aceste cuvinte reflectă cum 
nu te poate mai bine situația existentă în această colonie. Situată 
în partea de vest a continentului african, Gambia se întinde de 
o parte și de alta a riului cu același nume pe o distanță de 480 
km. Suprafața totală a teritoriului Gambiei este de 10 500 km p. 
în ceea ce privește populația, potrivit cifrelor oficiale, bazate pe 
un recensămînt din 1962, ea este de 300 000 de oameni. După 
părerea africanilor însă, în Gambia trăiesc în prezent aproxima
tiv 500 000 de oameni.

Principalul centru administrativ al Gambiei este orașul Bathurst 
cu 21 000 de locuitori. Alte orașe mai importante sînt: Brikama, 
Kanuma, Congo, Bass.

îndelungata stăpînire coloniali a făcut ca această țară să sa 
numere printre cele mai slab dezvoltate din lume, cu un nivel de 
trai al populației extrem de scăzut. După cum arăta nu de mult 
revista „AFRICA TODAY”, Gambia este o mare plantație de 
arahide. Țăranii, care formează 90 la sută din populație, se ocupă 
cu cultivarea acestei culturi principale, utilizînd cele mai primitive 
unelte agricole și metode. Locuitorii satelor trăiesc în colibe aco
perite cu trestie. La sate nu există adeseori nici măcar un puț. 
Pentru țăranul din Gambia asigurarea pîinii zilnice este una din 
cele mai grele probleme. Aproape o jumătate de an populația este 
nevoită să trăiască în pragul înfometării, iar cealaltă jumătate, 
abia dacă îți asigura hrana de azi pe mîine.

Achiziționarea și exportul arahidelor și a altor produse agri
cole (manioc, nuci de cocos, fructe de palmier etc.), sînt mono
polizate de compania engleză „Gambia Olisseds Marketing Board ', 
care obține în fiecare an însemnate profituri, iar zăcămintele de 
caolin sînt exploatate do societatea „British Titan Products”.

In această situație nu-i greu de explicat nivelul extrem de scă
zut al vieții băștinașilor. Ei se zbat într-o neagră mizerie, foamete 
și obscurantism. Bolile seceră mii de vieți. Asistența medicală este 
aproape inexistentă. La 30 000 de oameni revine abia un medic, 
în întreaga țară există un singur spital cu 195 de paturi. în ceea 
ce privește instrucția, știutorii de carte din țară sînt doar în pro
porție de... 1 la sută.

Mișcarea de eliberare națională din acest teritoriu are o veche 
tradiție. Sub presiunea acestei mișcări în 1961 Gambia a cîștigat 
autonomie internă. In 1962, în Gambia au avut loc alegeri generale 
pentru Camera Reprezentanților, care, după dobîndirea dreptului 
de autoguvernare avea să devină organul suprem de conducere a 
țării. Partidul progresist al poporului, care se pronunță pentru 
obținerea cît mai grabnică a independenței, a obținut în alegerile 
din 1962 o însemnată victorie cîștigînd 18 din cele 32 de locuri 
din Camera Reprezentanților. Ca urmare a acestei victorii a fost 
alcătuit un guvern în frunte cu liderul partidului progresist al 
poporului, David Kwesi Jawara.

Cu toate că Gambia a obținut autonomie internă, în acest teri
toriu guvernatorul englez deține încă, ca și in trecut, controlul 
asupra problemelor cheie cum sînt securitatea internă, apărarea, 
relațiile externe, aparatul administrativ, lată de ce populația din 
Gambia și-a intensificat lupta pentru obținerea independenței de
pline. Faptul că Anglia a declarat că este dispusă să acorde Gam
biei independența constituie o victorie a acestei lupte. Recent, 
primul ministru al Gambiei, David Jawara, a anunțat într-un dis
curs radiodifuzat că la 4 octombrie ra intra în vigoare o nouă 
constituție care consfințește autonomia internă a țării. Aceasta 
este, potrivit declarației primului ministru, un prim pas pe calea 
dobîndirii independenței depline, pe care poporul din Gambia o 
dorește realizată chiar în cursul acestui an.

ION D GOIA

WASHINGTON. — Primul mi
nistru al Maltei, Borg Olivier, care 
Întreprind^ In momentul de față o 
vizită oficială în Statele Unite, a 
tăcut zilele trecute o declarație în 
cadrul unei conferințe de presă 
din care reiese că se exercită pre-

NEW YORK. — Agenția France 
Presse anunță cA peste 1 300 da 
elevi negri din opt școli din West
bury (New York) au declarat gre
vă la 12 septembrie In semn de 
protest împotriva numărului redus 
de 
de

«colt la care pot învăța copiii 
culoare.
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NEW YORK. La 13 septembrie, Comitetul spe
cial al O.N.U. pentru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale a adoptat 
în unanimitate o rezoluție prezentată de un grup 
de țări airo-asiatice prin care se cere Angliei să 
acorde fără jntîrziere independență teritoriului 
Gambia. Autorii rezoluției sînt: India, Irak, Coasta 
de Fildeș, Madagascar, Mali, Sierra Leone, Siria, 
Tanganica, Tunisia și Iugoslavia.


