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intui care ne-a a- 
dus o vară întrea
gă parfumul de 
brad și de alge al 
vacanței, ieri di
mineață s-a grăbit 
să ne strecoare în 

prima respirație un amestec 
nou de mirosuri după care să 
putem recunoaște neîntârziat, 
din cea dinții clipă a zilei, eve
nimentul : mirosul tonic al 
cărților recent tipărite, alături 
de cel gospodăresc, al tereben
tinei și al varului proaspăt, iar 
peste toate, plutind, aroma 
dulce-amăruie a florilor de 
toamnă... Si, ca să nu lase nici 
un dubiu, vîntul ne-a clătinat 
la ureche niște clopoței care, 
deși parcă încă mai aminteau 
de clipocitul izvorului și de 
țîriitul greierilor din poienile 
vacantei, nu puteau fi confun
dați. Erau clopoțeii școlilor...

Așadar, ieri dimineața a în
ceput un nou an școlar, peste

PAMIEL Cil RECOLTATUL

nde Ieri era Ian foșnitor 
de porumb, a doua zi gă
sim tractoarele în braz
dă. Mecanizatorii înfig 
plugurile adine, la 30 de 
centimetri. Agregatele 
sînt prevăzute cu grape 

mari sînt fărîmițați, asigu- 
rîndu-se astfel un bun pat germinativ 
pentru semințe. Pe întinsele ogoare 
Rle gospodăriei colective „Octombrie 
Roșu" din Piatra, colectiviștii lucrează 
intens. Două camione, o remorcă și 
60 de atelaje se încrucișează de-a 
lungul drumurilor, fără întrerupere, 
noaptea și ziua. Pe tovarășul Gheor
ghe Velea, președintele colectivei, 
l.am găsit pe cimp. împreună cu in- 
qinerul Gheorghe Olteanu și șeful de 
brigadă Verone Matei de Ia S.M T. 
Ulmulet controlau calitatea arăturilor 
executate 
tractoriști 
Stingă și 
Stoica.

— După 
ne spune tovarășul Ve- IM 11 
lea, tarlaua aceasta de 1
900 de hectare care 71M
pînă mal ieri era un ZillVl]
lan uriaș de porumb se 
îngustează mereu. în r 1 1———-
două zile terminăm recoltatul. 1 oc
tombrie trebuie să ne găsească gata 
cu toate cele 900 de hectare pe care 
vom semăna grîu. La acea dată orzul 
și secara, pe de hectare, vor fi 
deja semănate.

S-a desprins din convorbirea avută 
cu președintele că buna organizare a 
muncii a dus la un ritm viu de activi
tate pe toate fronturile. Cele 18 000 kg 
de sămînță de grîu se află în saci, cu 
etichete și cu buletinul analizei de la
borator. In plus, s-a mai creat o re
zervă de 16 000 kg de sămînță condi
ționată. Au fost instruiți 12 colecti
viști (dintre care 8 tineri) care vor 
lucra ne cele 6 semănători S.U.-29. 
S-a rJ ani fie at ca să se însămînțeze 
zilnic cîte 60—80 de hectare. Tinerii 
mecanizatori din brigada lui Verone 
Matei dau asigurări că această „vi
teză" va fi depășită pentru că au și 
schimburi de noapte (care vor pre
găti terenul). In orice caz, în 10—12 
zile bune de lucru sămînță de grîu va 
ajunge sub brazdă. Contribuția adusă 
la toate aceste lucrări de cei aproape 
500 de utemîști și tineri din colectivă 
este șl va fi pe măsura nevoilor ac
tuale ale gospodăriei. Organizația 
U.T.M, i-a mobilizat zilnic pe toți ti
nerii acolo unde s-a cerut maximum 
de operativitate : la cules, tăiatul co
cenilor. transportul porumbului șl al

i Km
și bulgării

de tinerii 
Gheorgha 

Constantin

cum vedeți,

îngrășămintelor. condiționatul se
minței.

La fe] de activi sînt și tinerii din 
gospodăria colectivă „7 Noiembrie" 
Viișoara. Cei din echipele de culegă
tori sînt în întrecere cu cei care taie 
cocenii. Peste 40 de tineri lucrează 
pe atelaje. Aceștia sînt ajutau de cite 
2—3 tineri pentru ca atelajele să nu 
staționeze decît timpul strict necesar, 
iar încărcatul și descărcatul porumbu
lui să se facă rapid. In următoarele 
două zile cele 681 de hectare cu po
rumb vor fi gata recoltate. Tinerele 
din gospodărie au fost mobilizate la 
o treabă importantă — ele au selec
ționat 188 de tone de sămînță de grîu, 
Avînd cimp deschis, mecanizatorii din 
brigada Iui Alexandru Șchiopu de la 
S.M.T. Ulmuleț au și pregătit aproape 
300 de hectare din cele 770 de hec- 

_ _ tare care vor fi însă
mânțate cu grîu.

tfnCTDlT Lucrările de pregătiră
ivjlllll pentru însămînțarea
mVTTT griului sînt avansate șiIONI L în Gospodăriile colec

tive din Bragadiru, Su- 
haia, Găuriciu și altele 

lin din jalonul Zimnicea,
..  care au recoltat porunu 

’........................bul de pa mari supra
fețe și au arat sute de hectare, după 
porumb.

Ritmul de lucru la recoltat șl la 
pregătirea campaniei de însămînțări 
de toamnă poate și trebuie să fie in
tensificat. In acest an colectiviștii au 
de însămînțat cu grîu 21 000 de hec
tare. Din această suprafață, pînă în 
prezent, nu sînt pregătite decît apro
ximativ 5 000 de hectare. De ce numai 
atît 7 Pentru că în unele gospodării 
colective ca cele din Cervenia, Nă- 
sturelu. Pietroșani 
foarte încet lucrările de eliberare a 
terenului de coceni.
împiedică pe mecanizatori să intre 
imediat Ia arat. Mai bine coordonată 
trebuie să fie și munca celor aproape 
300 de mecanizatori de la S M.T. Ul- 
muleț, care deservesc toate gospodă
riile din raion. Chiar la brigăzi frun
tașe ca cele de la Piatra și Viișoara, 
se pierde timp din cauza unor defec
țiuni. Din cele 11 tractoare cu care 
este dotată brigada lui Verone Matei, 
trei erau încă în atelier pentru repa
rații.

se desfășoară

Acest lucru II

NICOLAR BARBU

A început
recoltarea orezului

In regiunile Banat și Bucu
rești a început recoltarea ore
zului. Peste citeva zile și în 
celelalte regiuni cultivatoare 
se vor desfășura din plin lu
crările de strîngere a acestei 
valoroase culturi alimentare 
care a luat extindere în țara 
noastră. în acest an au fost 
cultivate cu orez peste 14 000 
ha, suprafață aproape dublă 
față de anul trecut. Unitățile 
agricole socialiste au cultivat 
soiuri precoce și productive de 
orez și au folosit de trei ori 
mai multe îngrășăminte chi
mice decît în anul trecut. De 
asemenea, pregătirile pentru 
stringerea la vreme a recoltei 
au fost mai temeinice decît în 
anii trecuți.

(Agerpres)

Modele noi de confecții
întreprinderile in

dustriei ușosre din re
giunea Maramureș au 
introdus in fabricație 
peste 350 de noi mode
le de confecții și trico
taje pentru sezonul de 
toamnă și iarnă. Printre 
aeestea ie numără pal- 
tonsșe pentru copii, 
costuma și paltoane 
pentru adulți, imper-

meahile. pulovăre,, ves
te, jaghete eto-

Din noile modele, 
Fabrica de tricotaje 
din Sighet de pildă, ■ 
livrat pînă acum uni
tăților comerciale circa 
35 040 de tricotaje.

(Agerpres)
(Continuare in pag. a îtl-a)

La gospodăria agricolă de stai Popești, București, se lucrea ză intens la culesul po
rumbului. Zilnic remorcile transportă zeci de tone de știuleți.

Foto t (AGERPRES)

Instalații și utilaje 
—de cea mai 
bună calitate!

rincipalele pro
duse pe care le 
realizează între
prinderile con
structoare de ma
șini din regiunea 
Ploiești sînt insta

lațiile și utilajele necesare in
dustriei petroliere și chimice, 

în atenția întreprinderilor 
din această ramură a stat — 
așa cum a reieșit din ședința 
de dezbatere a cifrelor de plan 
pe anul 1964, organizată de Co

mitetul regional de partid Plo
iești — lupta pentru perfec
ționarea continuă a producției. 
Rezultatele obținute pe prime
le 8 luni din acest an arată că 
eforturile muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din în
treprinderile ploieștene au fost 
încununate de succes. Intro
ducerea pe scară tot mai largă 
a tehnologiei moderne de fa
bricație a dus la obținerea u- 
nor produse de bună calitate, 
la creșterea productivității

muncii și la reducerea prețu
lui de cost. (Numai în 7 luni 
din acest an s-au realizat eco
nomii la prețul de cost în va
loare de 28 000 000 lei). Cele 
mai bune rezultate în îndepli
nirea planului, creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cost le-au ob
ținut Uzinele de utilaj petro
lier Tîrgoviște, Uzinele „1 
Mai" Ploiești, Uzina mecani
că Cîmpina, Uzinele „I. C. Fri
mu" Sinaia șl altele.

Pe baza experienței acumu
late în acest an, colectivele de 
muncă din ramura metalurgie 
și construcții de mașini sînt 
hotărîte ca în anul viitor să 
dezvolte aceste succese. Des
pre modul cum se va realiza 
acest obiectiv s-a vorbit pe 
larg cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan pe anul viitor.

— Planul pe anul 1964, a a- 
rătat inginerul Tomozei Di
mii tie, directorul tehnic al U- 
zinei „1 Mai“ Ploiești, este pe 
deplin realizabil. Noi am dez
bătut temeinic sarcinile ce

^De astăzi tint elev*

Foto : ION CUCU

Foto: N. STELORIAN

3 milioane de elevi din toată 
țara, cifră record în întreaga 
noastră istorie și deosebit de 
grăitoare prin faptul că ea ne 
situează printre primele țări 
din lume in ceea ce privește 
dezvoltarea învățămîntului, au 
pornit iarăși urcușul drumului 
plin de frumusețe și răspun
dere. drumul școlii socialiste, 
capabil să dăruiască tuturor o 
temeinică și multilaterală pre
gătire, stimulîndu-le visul de 
a deveni schimbul de nădejde 
ai constructorilor de azi, o ge
nerație de oameni harnici și 
luminați, patrioți înflăcărați, 
devotați măreței cauzei a 
partidului și dedieîndu-i ace
steia tot ce e mai 
înălțător. Peste 
elevi pășind 
ieri țn vrima zi 
a noului an șco
lar au prefăcut 

ziua aceasta
de început de 
drum intr-o 
sărbătoare a ti
nereții, c. en
tuziasmului, în- 
tr-un prilej 
pentru a-și ma
nifesta dragos
tea și recuno
ștința față de 
poporul munci
tor, condus de 
partid, creato
rul tuturor bu
curiilor care le 
însoțesc anii ți
neri și care, 
mai mult ca 
ori cînd in anul 
acesta, le-a creat 
aebite de 
turiL
In bucurești,

citeva mii dintre elevi și-au 
dat ieri fnttlnirg fn 11 școli 
noi. Printre acestea se numără 
și școala medie „Dimitrie Bo- 
lintineanu* unde, în fața celor 
1 560 de elevi, emoționate ca 
fi ei, vor preda pentru prima 
oară trei profesoare din „pro
moția lui 63”. absolvente frun
tașe ale institutelor. Georgeta 
Ivan, Doina Stratâlat, profe
soare de geografie si științe 
naturale, și Lucia Ruse, profe
soară de muzică, au făcut re
pede cunoștință cu „locul lor 
de muncă”, cu laboratoarele 
moderne ale școlii, cu sala de 
muzică (dotată cu o pianină și 
cu alte instrumente) și n-au 
trecut nici citeva ore cd fie
care dintre ele cunoștea zed 
de nume ale viitorilor 
în același timp, în alt 
al Bucur eștiului, pe
Grădina Bordei, se tăia 
ționala panglică, elevii 
rinții erau invitați să viziteze 
cele 24 de clase ale noii școli, 
iar în centrul Capitalei, la 
Școala medie „Mihail Sado- 
veanu\ va masa din cance
larie, se adunau zeci de ierba-

bun, mai
3 000 000 de

re și insectare alcătuite de 
elevi în vacanță.
LA GALATI,
printre cele trei noi școli date 
în folosință anul acesta se nu
mără $i cea de pe strada Ma
zepa. Aici elevii din clasa în
tâia A au fost întâmpinați de 
o fată tânără despre care, în 
prima clipă, „bobocii” au cre
zut că e a elevă din clasele 
mai mari. Cînd au văzut însă 
că „eleva" îi așează în bănci, 
le împarte abecedarele și le 
spune că se numește Virginia 
Bejan si că ea va fi aceea că
reia, de acum încolo, i se vor 
adresa cu „tovarășă învăță
toare”, au devenit deodată a- 
tenți. măsurînd-o din tălpi 
pînă în creștet, nu de alta, dar

fesionale de construcții, a re
petat-o parcă fiecare sală de 

clasă a acestei noi școli dărui
tă celor 636 de elevi — viitori 
constructori. Aici, toți elevii 
primesc uniformă și masa gra
tuit. După examenul de admi
tere, luat numai cu 9 și 10, 
Gheorghe Oneață și Ion Vasi- 
le, amîndoi fii de colectiviști, 
se găsesc acum în anul I, „e- 
lectricitate și instalații", colegi 
de bancă, și încercîndu-și 
„pix"-urile pentru a relata ce
lor de acasă „primele impre
sii". Scrisoarea lui Gheorghe o 
să ajungă la Pădureți-Costești, 
cea a lui Ion la Sîrbi-Măgura, 
și amândouă, deopotrivă, vor 
duce părinților vestea că fe
ciorii lor au

Prima zi 
de scoală 
■■■■■■■■■■■ ■•■■■■■■■■■■■■■IUI

condiții d co
ins uși re a învăță-

el cui. 
cartier 
strada 
tradi- 

și Pâ-

ca să se... convingă. Ca și ele
vii ei, tânăra învățătoare trăia 
emoția începutului, 
tntrebindu-și copiii 
să devină în viață, 
trg ei, o fetiță, i-a 
„vreau să mă fac tovarășă în
vățătoare... ca dumneavoa
stră”, o clipi, și-a revăzut în
tregul drum care a adus-o aici 
și a urat fetiței: „îți doresc să 
înveți, să muncești și id-ți în
deplinești visuL E unul din 
cele mai frumoase. Crede-mă!' 

în total. în noul an de în- 
vățămtnt, orașul Galați a des
chis porțile a 27 de școli de 8 
ani cuprinzând peste 14 000 de 
elevi și 7 școli medii cu aproa
pe 3 500 de elevi.
LA PITEȘTI,

Ieri, cele peste 200 de clase din 
oraș au primit 12 500 de elevi 
cărora li s-au împărțit 35 000 
de manuale gratuit,' s-au chel
tuit aproape un milion de lei 
numai în anul acesta cu re
înnoirea mobilierului, cu dota
rea laboratoarelor, cu renova
rea și construirea căminelor.

— Bine ați venit, dragi e- 
levi!, urarea cu care și-a în
ceput cuvîntul Grigore Ale
xandru, directorul Școlii pro

Si cînd, 
ce visează 
unul din- 
răspuns:

și îndrăgit școala B 
lor nouă și că B 
au de gînd să 
învețe „cît șap- B 
te-... I

LA “
CONSTANTA, B 
printre cele mai B 
frumoase clădi
ri din oraș — 3 
și, recunoașteți I 
sînt destule clă
diri frumoase I 
în marele oraș | 
de la țărmul B 
mării! •— se nu- ■ 
mără și noua I 
școală medie ’ 
din cartierul A- | 
nadolchioi. Cu B 
săli de clasă B 
spațioase Și lu- | 
minoase, cu la- B 
boratoare bo- “ 
gat înzestrate, ■ 
ea $i-a primit | 
ieri primii e- B

levi. în aceeași situație, de B 
gazdă la cea dintîi primire de B 
oaspeți, se mai află, în regiu- " 
nea Dobrogea, încă 23 de școli, I 
la Medgidia, la Isaccea, la | 
Topraisar, la Săcele, la Casim- “ 
cea... Cei aproape 150 000 de 
elevi ai regiunii au, în total, 
mai mult cu 150 de săli de 
clasă decit anul trecut. Sîn- 
tem tentați să facem o compa
rație : să punem, față în față 
raportul de acum 23 de ani, 
redactat de un inspector școlar 
cu privire Ia învățămîntul do
brogean de atunci (din el noi 
nu vom cita decît o __
frază : „în comuna Darabani, 
din lipsă de bănci, elevii vor 
îr.udța stând pe jos. pe dușu
mea sau pe rogojini...") și cite
va cifre despre dezvoltarea în
vățămîntului de astăzi în ace
eași Dobroge (de asemenea, 
noi nu vom cita decît citeva 
cifre : 4 000 de bănci noi, 1 000 
de catedre, 60 de table școlare, 
200 de dulapuri pentru biblio
teci cu care au fost înzestrate 
școlile dobrogene numai în a-

I 
!
!

el noi | 
singură B 
ir ah ani. ■

!
I 
I
I

OCTAV PANCU-IAȘI 
șl corespondenții regionali | 

ai jScinteil tineretului" 
(Continuare in pag. a IH-a) |

Revedere în prima zi de 
școală

I’J

Extinderea hotelului 
„Carpațiu din Brașov

Cunoscutul hotel „Carpați", 
care a devenit neincăpător 
pentru numărul mereu sporit 
de turiști din țară și de peste 
hotare care vizitează Brașovul 
a început să fie extins, lucră
rile fiind prevăzute să ia 
sfîrșit în anul 1964.

Informînd pe coresponden
tul Agerpres, secretarul Sfa
tului popular regional, Ștefan 
Bucur, a arătat că noua clă
dire ce se ridică, care va fi 
alipită de actualul hotel, va 
avea peste 200 de camere cu 
334 de paturi.

Proiectul noilor construcții 
ale hotelului „Carpați" preve
de confort și calitate supe
rioară . Fiecare cameră va 
avea televizor, radio, telefon.

ne-au fost încredințate pentru 
anul viitor. Cercetarea atentă 
a rezervelor interne ne-a per
mis să tragem concluzia că a- 
vem toate condițiile să depă
șim planul producției globale 
cu 1 Ia sută, iar pe cel al pro
ducției marfa cu 0,5 la sută. 
Cele 200 de măsuri tehnico- 
organizatorice pe care le-am 
stabilt pînă acum au o eficien
ță economică de peste 
13 000 000 lei.

Și conducătorii Uzinei de u- 
tilaj petrolier Tîrgoviște au 
arătat că sarcinile pentru anul 
viitor sînt mobilizatoare. Pen
tru realizarea acestora aici 
s-au luat încă de pe acum o 
serie de măsuri. O atenție deo
sebită se acordă reducerii con
sumului de metal. Serviciul 
tehnologic efectuează în pre
zent studii pentru eliminarea 
pierderilor de materiale la o- 
perațiile de prelucrare a insta
lațiilor de foraj. Prin aplica
rea unor noi soluții la racor
durile de foraj se pot econo
misi circa 120 tone de metal,

Premiera filmului romînesc 
„Codin“

Loni seara a avut 
loc în aala cinemato
grafului „Patria** din 
Capitali premiera 
f ea ti vă a noulni film 
romîneic „Codin-,
coproducție romino- 
franceză, realizat
după romanul lui Pa- 
nait Iitrati, distins 
cu premiu] pentru a- 
daptare cinematogra
fică ți premiul pentru 
tehnică cinematogra
fică al Comisiei su
perioare tehnice fran
ceze la Festivalul in
ternațional al filmu

lui da 1« Cannea 
1963.

Au participat Edu
ard Mezînceacu, ad
junct al ministrului 
afacerilor externe, 
Virgil Florea, vice
președinte al Comite
tului de Stat pentru 
Cultură ți Artă, AL 
Buican, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., con
ducători ai unor in- 
atituții centrale, oa
meni de arta ți cultu
ra, un numeros pu
blic.

Au luat parte șefii 
unor misiuni diplo
matice acreditați în

R. P. Romînă ți alți 
membri “ corpului 
diplomată C-

Directoru] genera] 
al Studioului cinema- 
tografio București, 
Paul Cornea, a vorbit 
despre filmul „Co
din'* și a prezentat 
spectatorilor pe prin
cipalii săi interpreți 
și realizatori. A luat 
de asemenea, cuvîn- 
tul regizorul filmului 
Henri Colpi.

Filmul a-a bucurat 
de un deosebit succes.

(Agerpres)

Construcții 
de locuințe

Recent, în noul cartier „Plo 
ieșll-Sud' au fost date In folo- 
sinlă încă 160 de apartamente 
Noi locuințe au lost predate 
petroliștilor, metalurgișlilor și 
altor oameni ai muncii din Tir- 
goviște, Cîmpina, Băicol, Mo- 
reni. Sinaia și Doicești. Alte 
numeroase blocuri sînt în curs 
de finisare.

*

'Aproape 750 de lamilij din 
regiunea Oltenia s-au mutat a- 
nul acesta în apartamente noi. 
Constructorii din această parte 
a tării lucrează în prezent la 
ridicarea a încă 1 700 aparta
mente. dintre care 1 400 în o- 
roșul Craiova.

iar la piesele forjate pentru 
armături circa 40 tone de 
oțel. Măsurile stabilite de 
către colectivul uzinei din 
Tîrgoviște și cele care vor 
mai fi luate pe parcurs 
constituie o garanție că sarci
nile de plan pe anul viitor — 
care cresc cu 19,2 la sută față 
de 1963 — vor putea fi înde
plinite în bune condiții.

Baza pregătirii temeinice a 
producției anului viitor o con
stituie — după cum au arătat 
mai mulți vorbitori — îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
pe anul în curs. Măsurile lua
te la începutul anului — a 
spus Aurel Boghici, directorul 
Uzinei „I. C. Frimu" din Sina
ia, au dat roade. Pe 8 luni din 
acest an, planul producției glo
bale a fost depășit cu 2,7 la 
sută, iar productivitatea mun
cii a crescut cu 2,3 la sută. Ca 
urmare, economiile realizate 
la prețul de cost, pe 7 luni, se 
ridică la 1 779 000 lei.

Sarcinile încredințate uzinei 
noastre pentru anul 1964 sînt

mai mari. Noi am analizat te
meinic posibilitățile de care 
dispunem și am ajuns la con
cluzia că putem depăși planul 
cu 16 la sută. Am și trecut, în 
acest scop, la punerea în prac
tică a unor măsuri cum ar fi 
organizarea și reorganizarea 
unor linii de fabricație, elimi
narea locurilor înguste, intro
ducerea unor mașinl-agregat și 
a unor dispozitive de mare pro
ductivitate, alimentarea auto
mată a unor mașini univer
sale și speciale, modernizarea 
mașinilor de strunjit și fre
zat etc. Eforturile noastre tre
buie să fie susținute însă și de 
către constructori pentru a 
da cît mai repede în produc
ție hala ce se construiește în 
uzină.

„Sarcinile care revin uzinei 
noastre în anul viitor sînt mai 
mari decît cele din anul ace
sta, spunea tovarășul Victor

LAZĂR BACIUCU

(Continuare în pag. a IÎI-a)

Muncitorii Trustului regio
nal de construcții Maramureș 
au dat în folosință anul acesta 
peste 750 de apartamente.

In prezent, ei lucrează intens 
la alte blocuri de locuințe, ho- 
tărîțl ca pînă la sfîrșitul anu
lui să dea în folosință încă 
peste 700 de apartamente.

(Agerpres)

în școli noi
Ieri, la ora 8 dimineața 

și școlile din orașul și raio
nul Curtea de Argeș și-au 
primit sărbătorește elevii. 
Pentru noul an școlar în 
rajon au fost date în folo
sință noi localuri de școală. 
Astfel fiii colectiviștilor din 
comunele Țigănești, Urlu- 
ești, Tutana au început noul 
an școlar în noi localuri. 
De asemenea și elevii școlii 
de meserii din Curtea de 
Argeș învață anul acesta în 
școală nouă. (Prin telefon 
de la corespondentul nostru 
voluntar O ANCEA ION).
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La startul Concursului
pentru cucerirea

insignei de polisportiv
ineril din regiunea Plolețti au primit eu ba carlo 
inițiativa U.C.F.S. de a organiza „Concunul pen
tru insigna de polisportiv'4. In numeroase aso
ciații sportive a și început desfășurarea întrece
rilor la care participă sute de tineri și tinere, 
muncitori petroliști, ceferiști, textillști ele

Un interesant concurs în cadrul acestei noi
competiții sportive de masă a avut loc zilele trecute pe sta
dionul „Petrolul" din Ploiești. La întreceri au luat parte 142 
de tineri din asociația sportivă Locomotiva. Probele la care 
a-au organizat întreceri au prilejuit vii dispute. Dintre pani-

ci pin ți s-a remarcat tinărul Spătaru Paul, care a trecut ur
mătoarele probe : gimnastică 10 flot&ri, 12,5 sec. la 100 m 
plat, 5,48 m Ia săritura în lungime și a aruncat greutatea la 
9,27 m. Rezultate bune a înregistrat și Grigore Gheorgbe, 
care a executat tot 10 flotări, a alergat IM de m plat in 12,6 
sec. «i a sărit 5—4 m la lungime. Dintre fete, cel mai bun 
rezultat l-a înregistrat eleva Colan Elena, care a alergat 60 
m plat fu 9.4 sec. și a aruncat grentatca la 5.30 m. Promiță
toare sint și mul latele tinerilor Tudorie Cons L-nlin, L'ngn- 
rcanu Daniela. Mihail Camelia. Chieăoreanu ălihaeia. Tran
dafir Ion și alții, care au dovedit că merită fie purtători 
ai insignei de polisportiv.

Asocial ia sportivă Locomotiva este prima asociație din re- 
gin*£ caro a erfiniat întreceri în cadrul „Concursului pen
tru insigna de poHeP*r1iv". In uleie care urmează se vor 
organiza eonamuri și la alte discipline. Pentru trecerea pro
belor de turism se vor organiza vizite la muzeele din Plo
iești. «u caneurs de orientare turistică și vizitarea împreju
rimilor oralulhL Din inițiativa asociației ceferiștilor se va 
de^ățara. to< po stadionul „Petrolul*4. un concurs demon
strativ la care sint invitați numeroși tineri de la asociațiile 
sportive ploiețtone.

L. B ĂC1UCU
N. ION

Campionii universitari ai anului

Duel la plasă, intre formațiile feminine de voiei Universitatea 
București și Institutul pedagogic Timișoara.

Spartachiada 
tineretului 

întrecerile etapei de zonă
erenurile sportive 
din comunele Mur- 
geni. Dragglina și 
orașul Birlad au 
cunoscut simbă’-a 
și duminică atmos
fera unor pasio

nante întreceri. Aici și-au dat 
intîlnire cei mai buni smiruvi 
din comunele și satele regiuni
lor Suceava, Iași. B-eaU și Mu- 
reș-Autonoma Maghiara, fina- 
liști la întrecerile dm faza de 
zona a Soartachiudei tineretu
lui — competiție care - do
tată la sate cu „Cupa Agricul
turii"-

După etapa regională, tine
rii sportivi s-au pregătit cu 
perseverența ai ia-.a-i acum 
disputindu-și întiretatea cu pa
siune pentru a desemna cam
pionii celei de a 5-a ediții a 
acestei populare competiții 
sportive de masă.

Gimnaștii de la asociația 
sportivă „Recolta” din comuna 
Focuri, regiunea Iași, ca și ti
nerele gimnaste de la Unirea- 
Broscăuti. regiunea Suceava, 
au obtinut cele mai bune note, 
cucerind titlurile de campioa
ne. La întrecerile feminine de 
handbal în 7, victoria a revenit 
echipei Recolta-Ditrău, care 
și-a întrecut detașat partene
rele participante in finală. 
Reprezentanții asociației spor
tive din comuna Miercurea Mi
rajului au cucerit, pentru a 
5-a oară, titlurile de campioni 
la întrecerile de popice. In tur
neul de oină, tinerii colecti
viști din comuna Gherftrăș'i, 
regiunea Bacău, au ocupat pri
mul loc, după o dispută pasio
nantă cu formațiile Avinlul- 
Frasin, Victoria Andreșeni și 
Unirea Fllea. La întrecerile 
masculine de volei, victoria a 
revenit formației colectiviști
lor din satul Zaboteni, regi
unea Iași. Deși a participat 
pentru prima oară la această 
competiție, echipa din satul 
Zaboteni, pregatindu-se cu a- 
tenție, a reușit sa întreacă de-

tașat formațiile campioane ale 
regiunilor Bacau si Suceava.

Concursurile finale de a- 
tletism au fost dominate de 
sportivii si sportivele din regi
unile Bacău și Mureș-Auto- 
noma Maghiară, caia au cîști
gat, de altfel, majoritatea pro
belor. La aceste întreceri s-au 
remarcat o serie de elemente 
tinere și talentate. Tînăra Ana 
Migorotchi, din comuna Cor- 
dun (raionul Roman), a cîști
gat concursul de aruncare a 
greutății, cu rezultatul de 11,10 
m. ; Maria Olah, din comuna 
Uncheni, (raionul Tg. Mureș), 
a sârit peste ștacheta ridicată 
la 1,45 m : Andrei Szopaș, din 
comuna Sîntimbru (raionul 
Ciuc) a ciștiEat probele de 500 
m. si 4 000 in. De asemenea, 
menționăm pe tinerii : Vasile 
Andronic. Ion Costea, junioa
rele Gherghina Moldoveanu, 
Ghizela Mihai care au dovedit 
calități pentru probele de vi
teză. semifond și aruncări.

Concursurile de ciclism și 
trintă au prilejuit, de aseme
nea, întreceri viu disputate. 
Aici, cele mai bune rezultate 
le-au obținut sportivii din re- 
-.mee Suceava, clasați 
prunele locuri in clasamentul 
pe echipe. Astfel, pe podiumul 
înving?.!..; ILir au urcat, pe 
rind. tinerii N. Râdulescu, de 
la G-A.C. Scheia, Vasile Tipa, 
comuna Virful Cimpului, Al. 
Cazan, comuna Hlipăceni si al
ții. La concursul feminin de 
ciclism, victoria a revenit ti
nerei Viorica CioroavA, din 
comuna Blăgești, raionul Bu- 
huji, care a cucerit, pentru a 
douii oară, titlul de campioană 
a Spartachiadei de vară.

In clasamentul general, spor
tivii din rațiunea Iași au cu
cerit primul loc. cu 245 puncte, 
’iind urmați,
sportivii din regiuni 
cea va. cu 183 puncte, 
cu 176 nunctc si Ml? __

Maghiară cu 162 țbuBcte.
S. SPIREA

■ pd trai *Ua de în
treceri, campiona
tele universitare re
publicane ți-au de
semnat fruntașii. In 
fața unui public nu
măr o». care a aplau

dat cu căldură evoluția și stră
duințele studenților jinalișli de 
e realiza un spectacol sportiv da 
e cit mai bună valoare, au fast 
înminate tricourile de campioni, 
medaliile ți premiile echipelor și 
sportivilor care t-au dovedit a fi 
cei mai buni, cei mai bine pre
gătiți. Iată, pe scurt, caracteri
zate disputele la fiecare ramură 
de sport în parte.

Competiția de volei a fost, fără 
îndoială, cea mai strinsă, cu cele 
mai mari surpriza și răsturnări 
de rezultate și, prin aceusta, cea 
mai spectaculoasă. Iată numai 
citeva exemple : în dimineața 
ultimei zile, toate echipele (patru 
la număr) aveau cite o înfrin- 
gere și păstrau șansa de a ocupa 
locul intii, iar la 20 de minute 
după încheierea ultimului meci, 
încă nu era cunoscută echipa 
campioană la băieți deoarece a 
fost nevoie de calcularea nu nu
mai a seturilor pierdute și cîști- 
gate, ci și de departajarea prin 
punctaveraj! Formația Institutu
lui politehnic din Brașov a avut 
un singur punct in plus față de 
reprezentanții Universității din 
Timișoara, și cu acest punct a 
cucerit locul I. Surprinzător de 
slab s-a prezentat în turneul de 
la București — spre deosebire 
de turneul de calificare de la 
Predeal — echipa Institutului 
politehnic din Galați, care a re
nunțat la luptă. Mai slabă ca ni
vel tehnic și mai puțin spectacu
loasă ■ fost întrecerea echipelor 
feminine, deoarece numai două 
echipe (I.C F. București ți Uni
versitatea din București) «u pri
vit turneul final cu spirit da făs-

pundere, ți-au adunat toate for
țele de care dispuneau ți s-au 
piegătit în consecință. A cițtigat 
pină la urmă I.C.F., însă la fel 
de bina titlul de campioană pu
tea reveni reprezentantelor Lni- 
versității...

Im baschet, problema câștigă
torilor era aproape rezolvată încă 
înainta de începerea turneului, 
prin prezența valoroaselor for
mații ale Institutului politehnic 
Timișoara (băieți) și I.C.F- Bucu
rești (fete). Amindouă formate 
pe scheletul unor foarte puterni
ce echipe de club, (Știința Timi
șoara — a IV-a echipă din țară 
ți Știința București — campioană 
republioană), au rezolvat relativ 
ușor „asaltul" unor formații cu 
elemente individuale valoroase 
însâ insuficient de omogene pen
tru a putea obține rezultate su
perioare ; aceasta a fost carac
teristica atît a echipei masculine 
I.C.F. București, in care au evo
luat o serie de jucători divizio
nari cu multă experiența, cit și 
a Universității din Cluj, unde de 
asemenea am remarcat citeva ele
mente valoroase. Credem totuși 
că formația masculină a I.C F.-iș- 
tilor a renunțat prea ușor la 
luptă, cu atît mai mult cu cit in 
turneul de la Predeal a demons
trat posibilități superiaure. In 
orice caz, meciurile 
au fost urmările 
t-uu disputat la 
corespunzător.

iji handbaliștii 
ofere dispute interesante, de ni
vel ridicat. Păcat că rezultatul 
final a fost direct influențat de 
un aspect cu latul reprobabil, de 
netlorit in erica competiția spor
tivă ți cu atît mai mult într-una 
care reunește reprezentanți ai 
sportului universitar. Est» vorba 
io abaterii» de la regulament 
tăvțrțit» de conducătorii echipei 
Institutului politehnic din Galați,

în-

1963

superioare.
de baschet 

cu intere» ți 
Un nivel tehma

s-au străduit sd

care au prezentat în competiția 
jucători cu șapte restanța! (regu
lamentul, după cum este și firesc, 
nu permite unor asemenea ele
mente codașe la învățătură, să 
ia parte la campionatele univer
sitare). După ce cîștigase pe te
ren intîlnirea cu I.C.F. București, 
gălățenii au pierdut-o la valida
re, atunci cînd s-a aflat situația 
reală la învățătură a tuturor 
compouenților echipei. Mai bine 
pregătiți, cu a forță superioară 
de atac, reprezentanții Institutu
lui politehnic Timișoara uu cu
cerit locul I, ca și la fete, da 
altfel, unda reprezentativa Insti
tutului pedagogic Timișoara a 
cucerit victoria și titlul de cam
pioană republicană universitară. 
Cele două succese nu fac altceva 
decit să întărească prestigiul 
handbalului timișorean, bine co
tat pe plan republican.

Competiția de fotbal s-a
cheiat prin victoria finală a echi
pei Institutului de mine din Pe
troșani, care a întrecut în meciul 
decisiv cu 1—0 formația medici- 
niștilor bucureșteni. în orice caz, 
ambele echipe merita deopotrivă 
felicitări pentru frumosul spec
tacol oferit. Locurile III și IV 
n-au putut fi hotărîte după cela 
90 de minute de joc regulamen
tare dintre echipele politehnici
lor bucureștene și gălățene ; după 
consemnarea rezultatului de 1-1, 
s-a irecut la executarea tradițio
nalelor lovituri de 11 metri — 
care au dat cîșlig de cauză Insti
tutului politehnic București.

Stadionul Tineretului a găz
duit, după cum se știe, întrece
rea atlețilQr, dominată cu auto
ritate de reprezentanții centrului 
universitar București. îmbucură
tor est» saltul valoric înregis
trat de atleții ți atletele din Ti
mișoara ți mai ales din lași, car» 
s-au prezentat mult mai bine de
alt în anii trecuți. Din păcat».

prea multe performanța deose
bite nu avem de consemnat- Se 
cuvine totuși să subliniem ră trei 
săritori la lungime au depășit 
7 m, că doi săritori la prăjină au 
realizat performanțe superioa
re înălțimii de 4 m și, poate, 
faptul că suta de metri a fost 
ciștigată cu 10,9 sec. Sint îngri
jorătoare însă rezultutele cu totul 
nesatisfăcătoare de la înălțime, 
fete, ciocan și alte prube, unde 
concurenții nu s-au ridicat ta 
valoarea unei finale de campio
nat universitar.

Nici competiția de gimnastică 
nu s-a desfășurat la un nivel 
tehnic corespunzător deși la 
startul întrecerilor au fost pre- 
zențî numeroși gimnaști cunos- 
cuți. Adevărul este că dacă pen
tru celelalte ramuri sportive so
luția de a se desfășura finalele 
tn septembrie este corespunză
toare, pentru gimnastică întreru
perea activității competiționale 
de aproape patru luni (mai-sep-

trmbricj a dăunat nivelului teh
nic al concursului. Iată de ce ar 
trebui, poate, studiată posibilita
tea ca, așa cum șahul își dispu
tă finala în vacanța de iarnă, 
tot Aja să se găsească o uită po
sibilitate pentru gimnastică, în 
oricare altă perioadă a anului 
universitar.

Este neîndoielinie faptul că, 
în viitor, organizarea deosebit 
de atentă a competiției, ni
velul tehnic și amploarea ei 
vor determina în centrele u- 
niversitare un interes sporit 
pentru campionate, iar cîștigarea 
fazei pe centru — și prin aceas
ta cîștigarea dreptului de a par
ticipa la turneul final — va 
un obiectiv pe care și-l vor pro
pune și pentru rare vor lupta cu 
ardoare toato formațiile repre
zentative ale instituelar. Evident, 
din aceasta nivelul sportului tt- 
niversitar nu va avea decît de 
cișiigst-

in ordine d*
'e Str- 

BataU 
s-Auto-

Aeromodeliștii 
clujeni 

au cucerit cupa
Campionatul republican de oero- 

modele, zbor liber, s-a desfășurat 
sîmbdtd și duminică la Buzău. Pe 
aerodromul orașului, un brlu viu, 
multicolor de spectatori — Îndră
gostiți de aviația — au înconjurat 
locul deasupra căruia. In văzduh, 
avea să sa desfășoară captivantul 
spectacol.

Peste 60 de concurenți, din 13 
regiuni, s-ati lntllnit la start. Peste 
șaizeci de valize voluminoase au 
tosl așezate cu grijă pe iarbă. Din 
sie au fost scoase modelele : con
strucții ingenioase în care s-a ma
terializat toată priceperea, răbda
rea și meticulozitatea viitorilor (de 
ce nu ?) constructori de avioane 
sau pi lăți. Pentru realizarea unuia 
din aceste aparate • sint necesare 
200—250 de ore de trudă, dar sa- 
lisiaclia zborului răsplătește efor
turile.

laid Aj-urile, aeromodelele pla
noare, ia start, Ele sini prinse în 
inelele sforilor de lansaf riguros 
măsurate — 50 m. lungime. Mode
lul este lansai, iar „pilotul" care 
răniîne, firește, pe sol, 11 Înalță 
în vini, cu dibdeie. Apoi, prin- 
tr-un sistem ingenios, sfoara esie 
desprinsă ,iar miniaturalul aparat 
este dus de curenlii de aer. 
Zbor după zbor, lupta este încor
dată. Categoria planoare a fost 
chtigală de Nagi Anton din Cri- 
șana cu 720 puncte, urmat de Va- 
radi Adaibert-Crișana și Dumitru 
Cornici-luși.

Propulsoareie sint lansate din 
mină. Urcarea lor In văzduh este 
realizată de un mic motoraș de 
cauciuc. Ele amintesc de miniatu
rile zburătoare pe care Vlaicu ie 
construia cu șase decenii In urmă. 
Încă de la prima lansare, cel mai 
viu interes i-a slirnii zborul mo
delului construit de cel mai tlnâr 
concurent : A. Balint din Cluj. A- 
lâturi de el au concurat modele ale 
unor sportivi cu muitâ experiență, 
maeștri ai sportului, dar talentul 
micului constructor a triumfat cu 
o valoroasă performantă ; 620 pun
cte.

Lupta In cadrul probei motomo- 
dele a fost și mai palpitantă. Fiț" 
care din cele cinci lansări a adu# 
modificări neaștepate în clasament. 
Campion a fost declarat aeromo- 
delislul Carol Silex (Casa pionie
rilor Madias) cu G68 puncte.

Cupa de campioni pe 1963 — 
zbor liber — a iosl cîșiiaată de 
aeromodeliștil regiunii Cluf.

V. ARDELEANU

f

I. BLJOREANU

prezentăm trei dintreVă Cheșu, Matei Plev,

i
campionii universitari: Ecaterina 

Elena Ciuiinaru.

Handbalistele din regiunea Bacău au inițial un nou atac la poarta sportivelor din Tg. Muieș.
Foto : FLORIN ȚAGA

Jocurile Balcanice de atletism

„Cupa Mării Negre**
Duminică seura, în sala 

sporturilor din Constanța e- 
chipo câștigătoare a celei de-a 
Il-tt ediții a „Cupei Mării Ne
gre" la banchet feminin a 
fost cunoscuta la... coșe-veraj. 
Ohținînd o categorica victo
rie cu 61—31 (29—11) în 
meciul decisiv cu echipa RP. 
Bulgaria, rcprezentatiia R.S. 
Cehasloittce a intrat în pose
sia trofeului. Echipa țării 
noastre, care cu o searțf îna
inte învinsese redutabili echi
pa reribsI&vacS. a dispui in 
tshînul joc cu 62—>9 (3B—31) 
da echipa Franței, clasindu-se 
p» locul doi.

PE SCURT • PE SCURT •
• In sala Dinamo a luat 

sfirșit cel de-al doile concurs 
republican de tejiis de masă 
(etapa finală). Proba de simplu 
masculin a revenit clujeanului 
Radu Negulescu. El a dispus 
cu 3—1 de Giurgiucă, cu 3—0 
de Rethi si cu 3—2 de Mircea 
Popescu. La feminin, victoria 
a revenit Măriei Alexandru, 
Învingătoare cu 3—1 în fața 
Ellei Constant in eseu.

• In turneul International 
de șah de la Havana, Calero 
(Cuba) a obținut o surprinză
toare victorie asupra fostului 
camDion mondial Mihail Tal. 
Barcza l-a învins ne Uhlman, 
Draga ne Ortega și Garcia pe 
Himenez. Au luat sfirșit cu un

PE SCURT
rezultat de remiză partidele ; 
Korcinoi-Ivkov, Pachman-Bo_ 
botov, O’Kelly-Robatsch, Wa- 
de-Trifunovici și Cobo-Bro- 
derman. Tal a cîștigat partida 
întreruptă la Gheller.

• Joi își începe turneul In 
tara noastră echipa de box 
Moiof Karl Marx Stadt (R. D.

Germană). Oaspeții vor întîlnl 
la Craiova echipa Dinamo din 
localitate. Duminică de la orele 
10 la teatru] de vară .,23 Au
gust” din Capitală, Motor v* 
primi replica echipei Voința 
București

Timp de trei zile am 
asistat pe stadionul 
„V. Levski" din So
fia, Ia a XXII-a ediția 
a Jocurilor Balcanica 
de atletism, competiție 
care s-a încheiat cu 
■uccesul echipei bul
gare. Ea a cucerit lo
cul I în clasamentul 
pe națiuni.

Dintre atleții noștri, 
din păcate, un număr 
restrîns au înțeles mo
dul cum trebuie să sa 
prezinte la startul fl
ees tor întreceri. Sa cu
vine să numărăm în 
primul rind pe maestra 
emerită a sportului, 
recordmana mondială 
Iolanda Balaș care, 
accidentată fiind, a ob
ținut totuși 1,80 m. la 
săritura in înălțime,

La săritura 
girna femei 
Viscopoleanu, 
6,08 m., a

sportului 
aruncînd 
încercare

(Agerpres)

în lun- 
Viorica 

sărind 
întrecut, 

într-o pasionantă luptă, 
cu 2 cm. pe concuren
ta bulgară Iorgova in 
ultima săritură de con
curs.

O victorie mult a- 
plaudată a obținut și 
reprezentantul nostru 
Ștefan Mihaly. „vete-

ranul" probelor de de- 
xnifond care a reușit 
printr-un final impre
sionant să cucerească 
tilul în proba de 800 
m plat bărbați.

Maestra 
Lia Manoliu 
din prima
53,00 m. la disc a sta
bilit un nou record 
balcanic. Victorii bal
canice au mai obținut : 
Gh. Popescu la suliță 
77,60 m; Andrei Bara- 
baș 3’45”a la 1500 m 
plat j Stancu Floren
tina 56,9 la 400 m. 
plat • Maria Diacones- 
cu 47,82 m la suliță.

In comparație cu a- 
tletii «videntiați, ne- 
pennis de slab s-au 
comportai Q bună par
te a reprezentanților 
noștri. î

Alex. Bizim, atlet 
care pornea cu prima 
șansă la aruncarea su
liței, nu reușește să se 
concentreze suficient, 
depășește o aruncare, 
Iar apoi, demobilizin' 
du-se arunca cu mult 
sub posibilități (69,69 
m) ocupînd un modest 
loc cinci. Demifondis- 
tul Ion Dăndărau, cărn

pion balcanic pe anul 
1962 la 3 000 m obsta
cole abandonează nr 
motivat cu 500 m înaJ 
intea sosirii.

Ștafeta de 4X100 m, 
femei ne-a adus iarăși 
o mare deziluzie. Este 
permis oare ca la a- 
ceste întreceri să pre* 
zentăm o ștafetă nero- 
dată, o ștafetă în care 
schimbul să se facă 
la voia întîmplării ? 
Numai așa sa explică 
rezultatul slab realizat 
în această probă care 
avea să decidă lupta 
în întrecerile femini
ne unde am fost ne- 
voiți să cedăm supre
mația atletelor gazdă. 
Comportarea necores- 
punzătoaro a sporti
vilor noștri va trebui 
să constituie obiectul 
unei temeinice analize 
a biroului Federației 
romîne de atletism 
știinduse că peste 
scurt timp, atleții noș
tri vor fi chemați din 
nou să ne reprezinte 
la Campionatele In
ternaționale de Atle
tism ale R. P. R.

C. NOURĂSCU 
antrenor de atletism

v

Mffll DE SĂPM/W,

Campionatul categoriei

A de fotbal

(Agerpres)

In fotog/afie : Urziceanu, portarul timișorenilor 
intervine la un atac al formației Steaua.

Foto: V. RANGA

Duminici, s-au disputat intilnirile din ca
drul celei de-a 4-> etape a campionatului cat. 
A de fotbal. Performera etapei a fost echipa 
Siderurgistul Galați care a învins la Cluj cu
1— 0 pe Știința din localitate. In deplasare a 
cîștigat și Rapid București, învingătoare cu
2— 1 in jocul susținut la Brașov cu Steagul 
Roșu. Petrolul Ploiești a terminat la egalitate:
2— 2 cu Progresul. IJ.T. Arad a învins cu 2—0 
pe Farul Constanța, iar Dinamo Pitești a dis
pus ou 1—0 de Crișul Oradea. în Capitală, pe 
stadionul Republicii, Steaua a întrecut
3— 2 (0—1) pe Știința Timișoara.

în fruntea clasamentului se află acum Si- 
derurgistul Galați cu 6 puncte urmată de 
Steaua — 6 puncte și Rapid — 5 puncte

Tinerii muncitori de la Șan
tierele Navale Galați au de
venit în ultimii ani pasionați 
ai excursiilor. li poți întilni 
nu numai pe Dunăre, ci și în 
virf de munte, sau despicînd 
cu vaporașul cel mai tînăr lac 
din țară — Bicazul.

Aproape că nu există sfirșit 
de săptămină fără o acțiune 
turistică. Ori de cite ori se a- 
nunța vreo excursie in împre
jurimile orașului sau în alte 
locuri turistice numărul celor 
care doresc să participe este 
tot mai mare.

Despre toate acestea am stat 
de vorbă zilele acestea cu to
varășii Aurel Codrcanu, pre
ședintele comisiei de turism 
de la S.N.G., și luliu Goraș, 
un turist foarte pasionat.

— Succesul de oare se bucu
ră la S.N.G. excursiile de sfir
șit de săptămină se datorește 
in. primul rind bunei lor orga
nizări. Toți membrii comisiei, 
na spunea tov. Codreanu, sint 
impărțiți pe secțiile din ca
drul șantierului. Popularizarea 
acțiunii începe cu multă vre
me înainte, este descris tra
seul, sint aci folosite multe fo
tografii, iar stația de radio
amplificare ne ajută și ea în 
cunoașterea acțiunii pe care 
vrem s-o organizăm. Dar pro
paganda cea mai eficientă o 
constituia buna organizare a

excursiilor. Să vă dau un sin
gur exemplu. Cu prilejul uneia 
din excursiile organizate re
cent la Pădurea Gîrboavele, 
aflată la 10 km de Galați, a 
fost organizată o serbare cim- 
penească care s-a dovedit a fi 
deosebit de reușită. Au avut 
loc meciuri de volei disputate 
între echipe alcătuite ad-hoc 
dintre excursioniști, s-au dis
putat concursuri de ciclism. 
Programul a fost completat cu

de aceea,lor care urmează. Și 
convinși că vor petrece o zi 
plăcută în mijlocul naturii, 
numărul participanților este 
tot mai mare.

Există o adevărată între
cere intre secțiile care organi
zează excursii. La una din
tre ele, organizată de sectorul 
electro-montaj, participanții au 
avut la dispoziție nu numai o 
stație de radioamplificare, ci 
și un televizor care, montate

Din experiența Comisiei de turism
de la Șantierele Navale Galați

uri spectacol oferit participan
ților de brigada artistică de 
agitație a șantierelor.

— A fost o duminică foarte 
plăcută, ne-a confirmat și tov. 
Goraș. Oamenii s-au simțit 
foarte bine și, a doua zi, au 
venit cu puteri sporite la lu
cru. Experiența pe care o a- 
vem ne-a arătat că întotdeauna 
trebuie să dăm însemnătatea 
cuvenită desfășurării in cele 
mai bune condiții a excursii
lor : de buna organizare a unei 
acțiuni depinde și succesul ce-

în mijlocul naturii, au contri
buit foarte mult la reușita ac
țiunii.

Au mai avut loc și alte ex
cursii. Cu puțină vreme îna
inte un autocar al O.N.T. 
„Carpați" a purtat 35 de iubi
tori ai turismului de la S.N.G. 
pe un circuit: Galați — Tecuci
— Onești — Stanicul Moldovei
— Galați.

Concursurile de orientare 
turistică reprezintă o formă 
mai avansată de practicare a 
turismului: parcurgerea unui

traseu necunoscut avind 
ghid doar harta și busola. Pu
țin cunoscute înainte vreme la 
S.N.G., aceste concursuri au 
căpătat o dezvoltare mai mare 
în ultima vreme. Cu prilejul 
unui curs de orientare turisti
că, organizat acum citeva luni 
la U.C.F.S., 15 amatori de tu
rism din cadrul șantierelor au 
audiat cursurile și au trecut 
cu succes examenul de sfirșit. 
Printre aceștia, tehnicianul 
proiectant Aurel Pirvuleasa, 
ing. Maria Caraman, maistrul 
Valentin Lomaca, electricianul 
Ion Lețu. Toți cei 15 consti
tuie nucleul care a stat la baza 
dezvoltării acestei forme a- 
vansate de turism in cadrul 
S.N.G.

Rezultatele frumoase obți
nute de comisia de turism de 
la S.N.G. se datoreze și angre
nării unui mare număr de a- 
matori în munca de popu
larizare a excursiilor. Printre 
aceștia sint: maistrul strungar 
Ene Arhip, desenatoarea Vio
rica Barboșanu, electricianul 
Andrei Vanghele, inginerul 
Valeriu Ceangă, sudorul Dumi
tru Ciupercă etc.

Iată dar o activitate intensă, 
care merită a fi luată drept 
model și de alte comisii de 
turism.

M. ALEXANDRU
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colectiviști
contribue

la asigurarea
bazei furajere

ectorul zootehnic 
al gospodăriei a- 
gricole colective 
din comuna Stoi- 
cănești, raionul 
Drăgăneștl-Olt, cu
prinde 1 200 de

bovine și 2 662 de oi. Asigu
rarea bazei furajere necesare 
perioadei de iarnă constituia 
pînă nu demult o problemă 
dat fiind faptul că timpul se
cetos a diminuat producțiile 
de furaje ce se sconta a fi 
obținute. Cîțiva colectiviști au 
propus completarea necesaru
lui de furaje prin cumpărarea 
finului din regiuni cu raioane 
de deal și de munte. Au și 
calculat cît ar costa: circa 
330 000 lei !

Colectiviștii nu puteau fi de 
acord cu o astfel de soluție. 
Trebuiau, așadar, găsite resur
se locale pentru echilibrarea 
balanfet furajere. Și resur
sele s-au găsit. Toată iarba 
de pe cîmp, toate plante
le cu valoare nutritivă pen
tru animale trebuiau adunate, 
uscate, făcute căpițe — cu alte 
cuvinte — trebuiau folosite 
pentru asigurarea stocului de 
furaje necesar.

într-o adunare deschisă b 
comuniștilor, comitetul de 
partid a chemat toți colecti
viștii să-și aducă contribuția 
lor la valorificarea tutu
ror resurselor de furaje. 
Pentru exemplificare, tovară
șul -Stan Ghinescu, secretarul 
comitetului de partid, s-a refe
rit la tineret. „Gîndiți-vă, to
varăși ,a spus el, că dacă fie
care din cei peste 500 de tineri 
din comună ar aduna numai 
cîte o sută de kg de iarbă, am 
cîștîga, dintr-o dată, circa. 
60 000 de kg de fin ' Ea'r daoă 
îi cuprindem în calcul, cu a- 
ceeași cantitate, pe toți colec
tiviștii ?"

Și tinerii colectiviști, prin 
secretarul organizației U.T.M., 
au răspuns prompt la această 
chemare : „Putem aduna nu 
numai 100 de kg., ci cîte 200 
de kg. de iarbă de fiecare 
tînăr !“.

Așa a pornit întrecerea în
tre toți tinerii, între toți co
lectiviștii. în fiecare sAptĂ- 
mînă, vinerea, se analizea
ză cu operativitate stadiul 
îndeplinirii angajamentelor, 
acțiunile ce trebuie organi
zate, măsurile ce trebuie în
treprinse.
control a
timp, mai activ ca orieînd. 
Periodic.
tele : „Duminica, cei 37 de ti
neri din brigada a VI-a de 
cîmp au plecat pe hotarul co
munei la adunat iarbă. Numai 
într-o singură zi, tinerii au a- 
dunat aproape 5 000 de kg de 
iarbă.

Fină în prezent, tinerii din 
brigada amintită au strins ■- 
proape 11 000 de kg de fîn, de- 
pășindu-și astfel angajamentul 
luat cu peste 2 600 kg. Cinste 
lor 1“

Astfel de cuvinte au fost a- 
dresate de către postul ute
mist de control și tinerilor din 
brigada a IX-a de la grădină, 
celor din brigăzile a IlI-a și a 
V-a de cîmp și multor altora, 
în total, cei peste 500 de tineri 
din gospodărie au adunat, pînă 
la 7 septembrie, peste 100 000 
kg de fin. Alături de succese
le celorlalți colectiviști, acea
stă importantă cantitate de 
iarbă a contribuit din plin la 
echilibrarea balanței furajere.

Postul utemist de 
fost, în acest răs-

anunța rezulta-

I. BLDA

Prima zi 
de școala

nul acesta)... Dar poate că de- 
cft să continuam, mai intere
sant ar fi să spunem cine anu
me ne-a invitat la această 
comparație, pur și simplu, un 
fapt obișnuit din prima zi de 
scoală. La Enisala, la inaugu
rarea școlii, un puști ca ori 
care altul a venit însoțit de 
tatăl său, colectivist. „Da’ 
școala ta. cind erai tu mic, cum 
arăta, tăticule?" l-a întreba- 
puștiul pe taică-su. Răspunsul 
a fost concis : „la vremea men, 
eu n-am mers la școală. N-a
veam școală"..* De unde băia
tul a tras concluzia exprimată 
cu glas tare că, pe atunci, ne- 
fiind școală, nu era nici... în
vățător !a Iar noi, ducind 
comparația mai departe, am 
pus iarăși față în față pe „a- 
tunci“ cu „azi“. Pentru „a- 
tunciu cel mai nimerit ar fi să 
repetăm cuvintele băiatului. 
Pentru „azi" vă informăm că 
numai în toamna aceasta mcă 
120 de absolvenți ai institute-

Combinatul siderurgia Hunedoara. La oțelăria nr. 1 a lost ela
borată o nouă șarjă.

Foto : AGERPRES

LA
Pe scenele
teatrelor

bucureștene
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SoUreo unei delegații 
a Diet*! |apoo*i«

la iavitilia Marii Aduniri Na
ția Bale a R. P. RozBÎBe. luni la 
amiaxă a isiit !■ Capitali ■ de
legație a Dietei japoneze. De
legația cite eondnaă de Hiiao 
Kodaira, foit ■îaiitra, președin
tei» CaBitetnloi de eaordanare ți 
pr a red ari a] Camerei reprezen
tanților.

La Miirc, pe iernpnrtnl Binea- 
•x. parlamentarii japonezi al foit 
întimpinați d« acad. Șt. S. Ni ev
il». vicepreședinte al Marii Adu
nări Na ți a na le. Pampilin liacn- 
vei, adjunct al minulrnlni aface
rilor externa. Ian Clima, pre
ședintele Sfatnlni Popular al Ca* 
pitalei. da depatați ai Mărit Ade- 
■iri Naționale.

En pip da capii ta «ferit 
•aapeților buchete de fieri.

Primlrea la Marea Adunare 
Națională a delegației parla

mentare japooeie

Președintele
Naționale a
Ștefan Voitec, a primit luni. Ia 
Palatul Marii Adunări Națio
nale, delegația parlamentară 
japoneză condusă de Hisso 
Kodaira.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au luat parte acad. Șt. 
S. Nlcolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, prof.

Marii Adunări 
R. P- Romine,

ÎNCEPUT

Semnarea Programului de schimburi

Ri.man Motdwax tnombri ai 
Cocathtukc tte Stat, arad G«c 
Bocea. firafatfstr
de politică externă, acad. Ște
fan Mileu, președintele Comi
siei de invățămint și cultură. 
Marin Rădoi. membru in Co
misia economico-fin anei ară, 
funcționari superiori ai Marii 
Adunări Naționale.

Președintele Marii Adunări 
Naționale. Ștefan Voitec. a a- 
dresat oaspeților un căldurua 
salut de bun venit, la care a 
răspuns conducătorul delega
ției japoneze. Hisao Kcdsira.

Petrolului ș. Chitale. a otcr.t 
o rau4 ta ciasU* «uspetitor 
la rtaUauraatuz Pădurea Bă» 
neasa.

Au luat parte Ion Dumitru 
și Alexandru Boabă, adjuneți 
aî ministrului industriei pe
trolului și chimiei funcționari 
superiori din minister

A fost prezent, de asemenea. 
J. F. Christiano, secretar al 
Legației S U.A. in R P Ro
mir* ă.

tulturiil-știinliUce și tehnice

intre Republica Populară Romînă

și Republica Italia

Vizita grupului de specia. 
Ușii americani îa dome

niul petrol aloi

în cursul dimineții de luni. 
Mihail F’.orescu. ministru! In
dustriei Petrolului și Chirmei. 
a primit pe membrii grupului 
de specialiști americani din 
domeniul petrolului, in frunte 
cu Cram H. Ir*- vicepreședin
te executiv al Soc-eUții ..Con
tinental Oil Co.- dm New 
York, afla ți în vizită in țara 
noastră.

La primire au fost de față 
I. Dumitru, adjunct *1 minis
trului industriei petrolulu. și 
chimiei, funcționari superiori 
din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei și Ministe
rul Comerțului Exterior.

A foat prezent J. F. Chris
tiano, secretar al Legației Sta
telor Unite ale Americii în 
R.P. Romînă.

• Lc Mirustemlui în-
r j-.-a sosit 1p Capifeiă. 
butt •eora. prof. dr. Akira Nomoto 
c* i- friverj/tatea Ciba din Tokio,

In Consiliul executiv a! 
rrdf rației Inter ne țior.c'.e de Auto-

rwr.entaf de lăți se mai aiifl 
Jb lari prol. dr. Isvushho Oshima 
ar zerecri un/vf.- 
c.‘ Fedf’ztiei

Oazpe.’-? vor 
de ex~e:er.‘,*

er?&?•«« d* anfomaliefl si 
v.r *3 d'i-.-.te instiv.!::i snvaF 

c »?ț-?ele îi stiinjffice.
• scara a sosit in Ca

pitală prof. dr. F. A. Van Ba
ren, seeretantl general al Aso
ciației incernaționule a științei

Oaxpetele ra face o vizită In 
țara noastră și u ra î ni îl ni cu 
membri ai Comileiului da or
ganizare a cehti da al VllI-lea 
Congres tntemațional al știin
ței solului, ale cărui lucrări 
ror awa toc in anul viitor la 
București.

•ate. membra
Intemcționale de

etretu- schimb 
cu specicliș-’ ro

Seara, Ministerul Industriei țAgerpres)

între 11 și lfl septembrie au 
avut loc la București lucrările 
Comisiei mixte romîno-italie- 
ne, care din împuternicirea 
guvernului rom in și a guver
nului italian, a elaborat Pro
gramul de schimburi în dome
niile culturii, artei, științei, 
tehnicii. învățâmîntului și 
sportului. Intre Republica 
Populară Romînă șl Republica 
Italiei, pe perioada 15 septem
brie 
1904.

In 
s-au 
feri cordială, Comisia mixtă a 
constatat cu satisfacție rezul
tatele bune obținute prin 
schimburile și acțiunile reali
zate pe baza Programului an
terior și noile posibilități crea
te pentru continua dezvoltare 
a relațiilor culturale romîno- 
italiene.

Programul prevede, printre 
altele, schimburi între univer
sități și institute de tnvăță- 
tnint superior, reciproce
de oameni de știință, specialiști 
și cercetători științifici, schimb 
de lectori de limbă și literatură 
romînă, respectiv italiană, a-

1963 — 30 septembrie

cadrul tratativelor care 
desfășurat într-o atmos-

c ord ar ea reciprocă de burse de 
studii și specializare.

De asemenea, în Program 6e 
prevăd schimburi artistice, or
ganizarea de expoziții și gale 
de filme, schimb de informații 
despre opere științifice și lite
rare pentru traducere și pu
blicare în cealaltă țară etc.

Din partea guvernului Repu
blicii Populare Romîne, Pro
gramul a fost semnat de Nico
lae Ghenea, directorul relații
lor culturale din Ministerul A- 
facerilor Externe, iar din par
tea guvernului Republicii Ita
lia, de către Giorgio Ciraolo, 
director general adjunct al Di
recției generale a relațiilor 
culturale din Ministerul Afa
cerilor Externe.

La semnarea Programului, 
au asistat: Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Jean Liveșcu, 
adjunct al ministrului învăță-, 
mîntului, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. R., 
Octav Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea, membrii celor două dele-

STAG IU bl
Ministerul Afacerilor Extern* 
ți din alte instituții.

Au fost de față Alberto Pa* 
veri Fontana, ministrul Italiei 
la București și membri ai Tx1- 
gati ei.Italiei.

KhipS semnare, Nicolae Ghe- 
nea ți Giorgio Clraolo au rostit 
cuvintări.

hail Sebastian. In tfîrțit, o sporită atenția 
se dovedește manifestată din partea fie
cărui teatru pentru dramaturgia realist- 
socialistă. Alături de reluarea unor piesa 
de o deosebită valoare din stagmnile tre
cute, teatrele anunță premierele unor pie
se originale așteptate, cum « și firesc, cu 
interes. Mircea Ștefăneecu, Horia Lovi- 
nescu, Titus Popocici, Aurel Baranga, Al. 
Voitin, Paul Ever ac, Al. Mirodan și alți 
dramaturgi, intre care și prozatori sau 
poeți debutanți In dramaturgie, tint anun
țați cu piese de teatru inedite, unele afla
te in repetiții, altele in faza definitivării. 
Așadar, o mare varietate tematică în 
ceea ce pricește repertoriul, un mai pro
nunțat accent în domeniul preluării unor 
capodopere ale teatrului universal, in 
sf ieșit, un mai bogat orizont dramaturgie.

Aceasta in primul rind. In al doilea 
rind se cuvine remarcată preocuparea 
pentru folosirea cit mai deplină a tuturor 
forțelor actoricești, pentru punerea în va
loare a acestor forțe; pehtrh ptortiopărca 
tinerei generații de^tttft'rpreți. ni
cest punct de vedele Stance st/Wfrttafcd 
inițiaftoa Teatrului Național, a cărui con
ducere ne-a anunțat, recent, hotărîrea de 
a asigura noilor spectacole duble distribu
ții. Prețioasa inițiativă, despre impor
tanța căreia nu mai e nevoie să vorbim, 
ar putea fi extinsă cu frumoase rezultate 
în toate teatrele noastre. Aici un rol în
semnat îl are de jucat șl critica de spe
cialitate, care de multe ori — ne refe- 

■ rim și la noi — s-a rmtlțttmtt, cn como
ditate. să consemneze'ifbar 'preWIcrSft*.

■Premierele Teatrului de Operă, și Balet
Traviata}. Muzica Balulai maacat 
za caracterizează pria aceaași 
bogăția melodică, prin aceleași 
pagini da melodie fermecătoare 
cu caro ne-a obișnuit marela 
compozitor italian.

lată acum și cîteva amănunte 
cu privire la noua montare bucu- 
reșleană. Conducerea muzicali ra 
aparține dirijorului Egizzio Mas- 
sini, regia maestrului Jean Rin- 
zescu, iar scenografia și costume
le Paulei Brîncoveanu.

fn rolurile principale vor apa
re cîțiva dintre reputații soliști 
ai operei bucureștent: Z. Pally, 
E. Cernei, N. Herlea, O. Enigă- 
resett, L, Konya, D. Iardăchescu 
ș. a.

Nona stagiune, deschisă îa a- 
nul în care întreaga lume muzi
cală sărbătorește IriO de ani da 
la nașterea lui Richard "Wagner, 
vine să îmbogățească repertoriul 
operei noastre, ți cu o strălucită 
creație wagneriană — opera ro
mantică în 3 acte Lohengrin.

Scrisă în anii 1845—1849 (o- 
pera a fost montată pentru pri
ma oară în 1850 la Weimar prin 
strâiFaniile lui Liszt care-și ajuta 
și în acest fel prietenul aflat în 
exil in urma participării sale la 
evenimentele revoluționare din 
1848); Lohengrin încununa reali
zările artistice ale primei peri
oade de prodigioasă activitate a 
marelui compozitor german. Ca 
fi fn alte lucrări lirice ale sale, 
Wagner a unit fn Lohengrin su
biecte fi personaje din diferite 
leg-ssde populare germane.

^tagitiaea 1963—1964 va aduce 
iubitorilor massscii ți bucssria in- 
tiînirii eu eea moi de seamă 
creația lirică a hsi Classda De

Pelieaa și Meliiiande, 
Ri&ru«d din fragedă tinerețe sa 
creeze o opera originala, năzuind 
cu rară intransigență spre înnoi
rea limbajului muzical, Debussy 
■ creat în Pelîeas și Melissande 
o lucrare plină de vitalitate, lu
mină și culoare, care s-a impus 
In rindui celor mai de seamă 
creații muzicale ale veacului no
stru.

Cu tot subiectul ei atemporal, 
legendar, (opera reda dragostea 
dintre Melissande, soția vînatoru- 
lui Goland și fratele acestuia, 
Pelleas), opera lui Debussy este 
un minuna; imn închinat iubirii 
sincere, etern umane.

Alături de acesta lucrări care 
întregesc repertoriul operei eu 
trei capodopere ale literaturii li
rice universale, trebuie să amin
tim și premiera unui nou balet 
rominesc, „lancu Jianu” de Mir
cea Chiriac. Rod al unei strînsa 
colaborări a compozitorului cu 
maestrul de balet Oleg Danov- 
sc.hi, lucrarea lui M. Chiriac evo
că un episod din trecutul da 
luptă al poporului. Atras de le
gendara figură a haiducului — 
vie întruchipare a eroismului 
popular, compozitorul a reușit jdl 
aducă pe scenă un moment din 
marile bătălii ale poporului îm
potriva oprimării.

fn sfirșit, alături de acesta 
patru noi lucrări trebuie să mai 
amintim viitoarea premieră a 
unei opere pentru copii aparți- 
nind unuia dintre cunoscuții diri
jori ai teatrului — Cornel Trăi- 
lescn.

După cum vedeți opera bucu- 
reșteană pregătește pentru noua 
stagiune S premiere care var a- 
duca cu certitudine fn anul ace
sta dt mai mulți spectatori spre 
sala primei noastre scene lirice.

IOSIF 8AVA

F om tarta, ministrul 
București, a oferit, 
Legației, un dineu, 
semnării Programu-

deschidălile teatrelor și-au 
tar porțile lor primitoare și 
în intimitatea emoționanta de 
dinaintea primului gong, un 
public 
meros 
tură a 

dicarea cortinei.
Săptănuna trecută, ziarele și revistele 

de specialitate au adus la cunoștința pu
blicului, prin articole și interviurv. Deo- 
gramul bogat pe care fiecare teatru șș i-n 
fjrtocmit pentru stag^saea carț . tuețpc 
astă-seară. Nu vom reveni asupra neaM«> 
program decit cu dorința de a reliefa 
cîteva din trăsăturile care disting actuala 
stagiune de cele trecute. Se va observa 
mai întîi faptul că repertoriul abordat 
este de o varietate remarcabilă : de la 
tragedia greacă — Oedip rege, la Fodra 
lui Racine, la drama ibseniană (Hedda 

Gobler și Nora), apoi teatrul schillerian — 
Maria Stuart — la foarte modernul spec
tacol brechtian Artura Ui stwiOpera d» 
trei parale.

Anul Shakespeare ta fi cinstit și la not 
prin reprezentarea celebrelor Romeo și 
Julieta. Richard a! lll-*.ea. Comedia ero
rilor, Nevestele vesele din W ndsor efe

Dramaturgia romlneascd. ckuieri și con
temporană va ocupa un toc dt cinste iw 
această stagiune prin reprezentarea ia 
primul rind ■ Ini Ion Luca Ca ruginie. 
permanentă filă de aur a oricârni teatru, 
apoi a unor lucrări dramatice remarca
bile dintre cele două războaie Jocul .ere
lor de Camil Petrescu fer fi bine ca tea
trele să se apleca cu mai mult intere- r- 
supra dramaturgiei acestui mara senilor >. 
Jocul de-a vacanța și Ultima oră de Mi-

din ce in ce mai nu- 
și mai însetat de cul- 
așteptat înfrigurat ri-

Repertoriul bogat, fericita pleiadă de 
nctori tineri și rirjtntei, regizori, jceho- 
grafi de cară dispune teatrul nostru a- 
siăti. rin ?d «mftrme din plite faptul ed 
stagiunea 1963—1964 se anunță n stagiu
ne deosebit de bogată, la tndlfiniea «r;- 
a*Rțetor italie și spori’e ale celui mai 
r^munat public pe cure l-a atrut vreodată 
teatrul rominesc — constructori edift- 
f-.r.'A’ti •octali‘t s? patriet-

Urăm colectire'^r teatrale din intrea- 
ga ;arz succes :n r.oua ircgiune f

Săpături arheologice
Colectivul științific al Mu

zeului regional Brașov, ia co
laborare cu fnrii tutui ae ar
heologie al Academiei R J* R 
a efectuat o aerie de cer cetiri 
in scopul descoperirii celor 
mai vechi martifestdri de 
viață omenească m Țara 
Birsai.

Săpăturile arheologice în
treprinsa la Cremenea, Paf ta
ra, Peștera Gura Cheii etc* an 
scos la ireală vestigii care 
dovedesc existența vieții ome
nești pe aceste locuri cu apro
ximativ 100 000 de ani te.n. 
Aici s-au găsit cuțite, rirfuri 
de săgeți, toporașe yi alte 
unelte de piatră, os ți siloz. 
La Peștera a fost descoperit 
pentru prima dată ia regiune 
un rest fosil uman — frag
ment de femur al ’xr.ui Homo 
sapiens, iar m Peștera Gura 
Cheii cercetă ni e au dat la 
ireali podoabe d:s os dat iad 
din paleoliticul superior.

La Teiiu a fost săpată prima 
cetățuia dacică dtn Tara Bir- 
șei, care avea ca sistem de 
fortificare trei șanjuri și va-

(Agerpres)

fină la Insămințatul griului 
a SMJ raicas pe lină vreme. 
Operativ, asecanjzatoni de 
Ia S-M T. CctH. raionul Ti
mișoara. au terirJnai repara
țiile ia țoale mașinile ne
cesare In iologiana : Mann 
Cazacu. Alexandru Urbaa. și 
Apostol lalmt iac ultimele 

verificări la semănători

foto FLORIN TAGA

n culisele operei 
bucureț tens se sim
te forfota caracte
ristică începutului 
unei noi stagiuni. 
Pe scenă, în sălile 
de repetiție, in fosa

orchestrei, cântăreți, balerini, or- 
chestranți repetă cu sirg crimpeie 
din spectacolele care vor fi pre
zentate în prunele zile ale sta
giunii.

La serviciul de studii muzicale 
sint puse la punct detaliile legate 
de pregătirea noilor premiere.

Continuînd tradițiile statorni
cite In ultimii ani, colectivul 
Teatrului de Operă și Balet ss 
străduiește să ofere iubitorii»* 
muzicii cit mai multe, lucrări noi, 
îmbogățind repertoriul operei 
bucurpștene cu o serie de reale 
valori din ereafia muzicală na
țională și universală.

Prima premieră a stagiunii va 
fi închinată unei lucrări verdie- 
ne: Bal maicat. Afișele Teatru
lui de Operă și Balet vor anunța 
astfel -în viitor, alături de cele
brele creații ale compozitorului 
italian, Rigoletto, Trubadurul, 
Traviata, Aida, Othello și Fhl- 
•taff, — și una dintre cele mai 
interesanta lucrări terdiene. ză
mislită in deceniul al 7-lea al 
tracului trecut : Bel mascat

Libretul operei a fost întoc
mit de Antonia Somma pa baza 
ptr^ei lui Scribe — „Gustav el 
lll-laa'*. De la prima rtprezanla- 
ție ffabruarie JăăO pa scena Tea
trului A palia din Roma), opera 
s-a ănca^af de an larg succes pe 
tools meridianele globului (eu 
t^ite cu n-a nfuu nieieind popu- 
lontaiaa operelor Rigolelio sau

it
La 16 septembrie ac. Alber

to Pavetri 
Italiei la 
Ia sediul 
cu ocazia
Iui de schimburi cultura l-știin
țifice și tehnice între R.P. Ro
mînă și R. Italia.

Au participat Pompiliu Ma- 
eovei, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe și membrii 
celor două delegații.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Ageîțffâs)

FLĂNURARWt
s,- / n t u

i'
I
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DINE SARABU

URMĂRI DIN
lor de InEfl^ynint superior și 
25 de absolvenți ai școlilor pe
dagogice și-au ales locul de 
muncă m satele dobrogene.
LA IAȘI, LA BAIA MARE. 
LA TIRGU MUREȘ PRETU
TINDENI,
în întreaga tarn a fneeput ieri 
noul as școlar. Corespondenții 
noștri din toate regiunile pa
triei ite in/ormează că sărbă
toarea deschiderii cursurilor 
școlare a realizat un bilanț, 
deosebit de redate, atesttnd 
grija șt dragostea cu cere s-a 
muncit pentru ca elevii noștri 
să se bucure din prima zi de 
toate condițiile necesare însu
șirii temeinice a învățăturii. 
Recunoștința elevilor a răsu
nat fierbinte în angajamentul 
lor de a depune toate eforturi^ 
le ventru ca in acest nou an de 
școală carnetele lor să «u cu
noască decît note bune și foar
te bune, să fie disciplinați, 
harnici, să aduci părinților și 
profesorilor bucuria că sub

ochii lot cre*te și se dez-ro’ti 
o generație de zâdejd?.

Succes, dragi elevi, mult 
succes ta noul aa șco’sr •

Paralel cu recoltatul 
porumbului — 

pregătirea însămîn- 
țărilor de toamnă I

O mare atenție trebuie să se 
acorde terminării selocponăru 
seminței de griu. Pini la B sep
tembrie se pregătise E3 la sută 
din necesarul de sămlnU. La 
20 septembrie întreaga supra
față destinată griului trebuie să 
fie oata arată. In felul aces’.a 
se creează un interval de 10 zile 
pentru așezarea pămîntulu: 
pînă la 1 octombrie rind Începe 
din plin semănatul.

Sint suficienta forțe ca 1» ma
ximum 15 z:îe ce.e 21 C00 de

ANUNȚ
Școlii* tehnica financiare din

BUCUREȘTI — Calea Grivitei rar. 2 bis telefon 14.42.82
BRĂILA — str. Bolintineanu nr. 16 telefon 1767
BRAȘOV — str. Lungă nr. 188 telefon 1664
BAIA MARE — str. Progresului nr. 45 telefon 1289
CLUJ — str. 1 Mai nr. 19 telefon 3136
IAȘI — str. Sărăriei nr. 35 telefon 2789
TIMIȘOARA — str. Simion Bămutiu nr. 9 telefon 6132 

pregătesc cadre financiar — contabile pentru unitățile 
sistemului financiar și de credit și întreprinderile in

dustriale de construcții și transporturi.
Se primesc absolvenți ai școlii medii de cultură 

generală cu examen și fără examen de maturitate.
Durata de școlarizare este de 2 ani.

După terminarea școlii absolvenții sînt repartizați 
în producție, în posturi financiar — contabile.

Examenul de admitere se va tine la 30 septembrie la 
limba romînă și matematici.

P A G. I
hectar* cu orîu să ha ternă 
nate.

OrqamxațiLa U T.M. din gos
podăriile colective trebuie să 
recomande pe cei mai bun: ti
neri care să lucreze pe semă
nători și să-i mcodLi^ze pe a- 
ceșba Ia cursurile de instruire 
care se desfășoară in ateste 
zile in toate gospodăriile colec
tive. Dar cea nai importantă și 
mai urgentă îndatorire a orga- 
nizabilor U.T.M. din satele ra
ion ului este aceea a mobilizAr : 
tuturor tinerilor colectiviști la 
terminarea recoltări in cîteva 
nle a Întrecu suprafețe de a- 
pioane 19 000 ae hectare cu 
porumb.

Instalații și utilaje 
-de cea mai bună 

calitatel
SO’«seu. sseretonU eowWteruJni 
U.T3I. da U Uzina d« «blaj

£*■*!£ șs pettier »r. 2 Plo- 
■eșn. La lor o coa-
t'itețăe de Mamă pot și tre
buie aă educă tinerii care la 
noi reprezintă pecte 00 la sută 

numârjj Silanațiior. Co- 
misesul U T34. ae va ocupa 

rcult deeît pînă acum de 
reducerea consumului de ma
ta- sarceă pe care am neg'.i- 
jat-o fn cursul neeotui an. In 
uri*j noastră sini sufăriente 
reserve in această privință. 
Sint a seric de piese a cărer 
greutate depășește normele 
tehnice, ceea ce face ca să fie 
depășit și consumul de metal.

Firește, pentru reducerea 
consumului de metal trebuie 
să luptăm pe toate căile ca 
rebuturile, care la confecțio
narea rulmenților și la raxan- 
gerie ae mențin tocă la un ni
vel ridicat, aă fie reduse. Co
mitetul UT NI. a ho țări t &ă 
dieeute mai muit cu tinerii fn- 

frwri și tehnicieni din aervi- 
ci’jl tehnolog-șef pentru a «tă

blii ce pot face aceștia în 
scopul redueerii numărului de 
derogări — principala cauză a 
depășirii consumurilor de me
tal.

Participant!! la discuții au 
acordat o deosebită atenție 
problemei cooperării între în
treprinderi au scos in evi
dență necesitatea ca Ministe
rul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini să se ocupe cu 
mai multă atenție de întocmi
rea planului de cooperare. S-a 
făcut apoi propunerea ca di
recția de resort din minister 
să se ocupe mai bine decit 
pină acum de aprovizionarea 
cu materiale pentru a creea 
condiții realizării ritmice a 
sarcini or de plan în toate 
uxnele.

Reprezentanții întreprinde
rilor metalurgice și construc
toare ae mașini din regiunea 
Ploiești au relevat eu toții că 
cifrele de plan pentru anul 
1964 sînt pe deplin realizabi
le și s-au angajat să lupte 
pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan pe a- 
nul 1963 — condiția esențială 
a pregătiri? producției anului 
viitor.

Ultimul tren din Gun Hill : 
Patria (bd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 6). 1 
Mai (bd. 1 Mai 322), V. Roai- 
tă (bd. 1 Mai 57), G. Coșbuc 
(piața G. Coșbuc 1), Grădina 
cinematografului 13 Septem
brie (str. Doamnei 8), Arene
le Libertății (str. 11 Iunie) ; 
Babette pleacă la război — 
cinemascop : Republica (bd. 
Magheru 2). Elena Pavel (bd. 
6 Martie 14), Grivița (calea 
Grivițeî — lingă podul Ba- 
sarab). Alex, Sahia (cal. Văcă
rești 21), Ștefan cel Mare (șos. 
Ștefan cel Mare), Stadionul 
Giulești ; Cain al XVIII lea : 
rulează la cinematografele Ma
gheru (bd. Magheru 29), I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16), Gh. 
Doja (cal. Griviței 80), Stadio
nul Dinamo (șos. Ștefan cel 
Mare) ; O zi de toamnă : ru
lează la cinematograful V. A- 
lecsandri (str. Grigorescu 24) ; 
Lebede sălbatice! rulează dimi
neața Ia cinematograful Tine

retului (cal. Victoriei 48); Dra
cul și cele 10 porunci: rulează 
după-amiază la cinematogra
ful Tineretului (cal. Victoriei 
48) ; Cel mai marc spectacol : 
Victoria (bd. 6 Martie 7), Alex. 
Popov (cal. Griviței 137); 
Escondida : Central (bd. 6 
Martie 2). Floreasca (str. I. S. 
Bach 2), Grădina Progresul 
(str. Ion Vidu 5), Grădina ci
nematografului T- Vladimires- 
cu (calea Dudești) ; Noaptea 
pe autostradă : Lumina (bd. 
6 Martie 12) ; Program special 
pentru copii — dimineața Ia 
cinematograful 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9) ; Tu ești mi
nunată : după-amiază rulează 
Ia cinematograful 13 Septem
brie (str. Doamnei 9) ; Program 
de filme documentare și desen 
animat : la cinematograful 
Timpuri noi (bd. 6 Martie 18) ; 
Dintele de aur : rulează la ci
nematografele Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7), Cul
tural (piața Ilie Pintilie 2) ;



înainte de deschiderea

sesiunii O.N.
BE PESTE HOTARE

ClddJrea Organiza [lei Națiuni
lor Unite cunoaște din nou 
animația caracteristică sesiu

nilor. O animație mult mai interr 
să, dacă se are In vedere faptul 
că la eeaitinea a 18-a numărul 
membrilor O.N.U. este de peste 
două ori mai mare declt numărul 
celor care au participat la prima 
sesiune a acestui mare forum in
ternațional. „Cutia de chibrituri* 
—- marea clădire da 40 de etaje, 
o O.N.U., construită din beton, 
oțel și sticlă albastră, a devenit 
nelncăpătoare pentru cele 111 de
legații. Tot mal numeroși sini acel 
care evocă eroarea politică făcută 
de arhitecțll cais — in 1050 — 
nu au ținut seama in calculele lor 
de sporirea numărului membrilor 
O.N.U. Sesiune de sesiune, din lip
să de spațiu, mesele verzi și foto
liile delegațllor din sala Adunării 
Generale au pătruns tot mai adina 
In loja rezervată corespondenților 
presei Internaționale. Acum, din 
lipsă de spațiu, a fost nevoie să 
se reducă cu cjteva rlnduri de 
bănci spațiul rezervai publicului.

Pe culoare • un du-te-vino con
tinuu. Grupuri de diplomați *1 con
silieri sosiți de pe țoala continen
tele globului, mulțl dintre el la- 
brăcațl In costumele pitorești ale 
popoarelor din Alrica și Asia cir
culă sau discută despre p/oAJeiaele 
sesiunii. Scările rulante și-au În
ceput circulația lor perpetuă, ier 
lifturil» de mare și mică vitaă 
alnt suprasolicitate. La biroul pre
sei, mulțimea de ziariști «ualtecud 
ral huila cu discursurile diietițiloe 
șeii de delegații difuzata cu anti
cipație. Zecile de mațuii de acria 
șl teleimprimatoare și-an Ineepai 
țăcănitul. Operatorii de tehmziuna 
șl cinematografie tac Ia
raia de ședințe și pe culoare, Iar 
blilz-urile fotoreporterilor Julaeră" 
In căutarea celui mai bun unghi. 
Megaloanele Instalate pe idll 
anunjă iei de fel de conferințe de 
presă sau iac comunicări politicoa
se pentru Un diplomat eaa altul.

Așa arată ac! Începutul unei noi 
sesiuni a O .N U.

Firește, Insă, conținutul tuturor 
dialogurilor, discuțiiicr mate
rialelor de presă elaborate 11 con- 
atiiuia problemele eara vor ti des-

Marea major irate a delegațllor, 
observatorilor politici și ziariștilor 
de aci consideră că punctul 27 al 
agendei — Problema dezarmării 
generale și totale — este fără în
doială cea mal importantă proble
mă din cele 80 de puncte Înscrise 
pi nd acum pe ordinea de zi.

Nu puține sînt delegațiile care 
Îmbrățișează părerea că Încheierea 
Tratatului de Ia Moscova cu pri
vire Ia interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare, la care a ade
rat plnd acum majoritatea covâr
șitoare a statelor reprezentate ta 
O.N.U., a creat un climat favora
bil abordării !n mod constructiv și 
a altor pobleme urgente ale situa
ției internaționale.

In legătură firească cn marea 
problemă a dezarmării, ordinea de 
zi cuprinde o serie de probleme 
de importanța majoră cum ar fi : 
„Problema convocării unei confe
rințe In scopul eemnării unei

Corespondență
specială Agerpres

A doua mare temă a dezbaterilor 
o va constitui problema colonialis
mului. Tot mai insistente slnt pro
nosticurile delegațllor In sensul că 
actuala sesiune se va transforma, 
cel puțin In parte. !ntr-o nouă se
siune a Africii, sau mai bine zis 
lntr-un impunător proces intentat 
colonialismului vechi și nou.

In grupul problemelor Înscrise 
pe agenda sesiunii privind colabo
rarea Intre popoare In vederea asi
gurării păcii și progresului civili
zației, un loc important 11 ocupă 
propunerea făcută de R. P. Romînă
— prezentată și adoptată In prin
cipiu la sezrunea a 15-a. discuta Id 
apoi la U.N.ES.C.O. 31 dezbătută 
la sesiunea precedenta a ONU.
— privitul .JAăsuri destinate să
promoveze In rlndurile tineretului 
idealurile păcii, respectul reci
proc șl Înțelegerii Intre p<r 
pOQ!^. Sesiunea precedentă a 
bătăi! t ca această propunere *ă tie 
discutam eu prioritate Ia actuala 
sesiune ■ O-M.U. Pentru ca dezba
terile ee vor ai ea loc pe această 
temd 11 M soldeze cn an rezultat 
concret OJI.U. ar trebui «d adopte 
botdrlri șl recomandări cu caracter 
politie, ar fi, de pildă, adopta
rea unei dedamfii de principii pri
vind «hicarea tinerei generații la 
spiritul propunerii R_ P Rcmlne. 
In acest sens, delegația r amină a 
ri laroesif na proiect de dectaro- 
fi* pe cnre fi va «prut dezbate
rilor o dată cu drsruiarea propo
ser:! sale. Este demn de remarcat 
rop’3.' rd !n «unul erxnrui 05 U.. 
federsSia Mo=dr=Jă pentru Națâr 
scle Us?3e a adoptai un proiect de 
,’eroL^i* pr.m care recomandă fu
ture TJOCMtiJor act’oaeîe pentru 
Nr-^mle Unite -J* insiste pe Ha
ff âcr. eraeîe țirifot lor pentru ea 
■ ii«m «d spnșsne adoptarea unei 
dccrirzid internațjanale, precum șl

p~ mi ine hi tineretului a

bălul* Ia actuala iesix".e.

Prezențe romînești
la „Vara culturală"

PR A GA. — Duminică > Fuit 
•ffrțit la Luhacovxe tradițio
nala manifestare mtem a foca
lă din Cehoslovacia — M\Tar« 
culturali". In cadrul aeer:*.&. 
de la 9 iunie Ia 15 aeptembri* 
s-au desfășurat în total 42fl 
manifestări culturale și ob
ștești, la care au participat a- 
proximativ 300 000 de persoa
ne.

tn cadrul „Verii culturale" 
au fost prezentate o serie de 
filme romînești, și s-au ținut 
conferințe despre dezvoltarea 
impetuoasă a R. P. Romîne. 
Expoziția de cărți și fotografii 
din sala Vicentky rep rezec tind 
aspecte ale construcției sooa- 
liste în R. P. Romînă, a-a bucu
rat de un interes deosebit din 
partea numeroșilor vizitatori- 
Cu prilejul „Săptăminu R. P. 
Romîne14, pianistul Cornel 
Gheorghiu a apărut ca sola: al 
orchestrei filarmonice locale, 
fiind răsplătit cu vii aplauze.

Expoziție de fotografii
din R. P. Romînă

Deegcm R. P. Rca!-e la cea 
de-e 18-a Ses-raa a O N.U., este 
hulirii! să-și adoră și ta această 
•eer^ae ^orftd ta bana desfășu
rare « tarztriJar sesiunii pentru 
ăeattestraa încordării iniemați» 
xle. peatru rezolvarea pozitivă a 
yeVrekr tanertae pe ordinea 
de zL

Sosirea delegației R.P. Romine
la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 15 (Agerpres).— 
Sîmbătă 14 septembrie a sosit 
cu avionul la New York, dele
gația Republicii Populare Ro
mine la cea de-a XVlII-lea se
siune a Adunării Generale 
O.N.U., condusă de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populara 
Romine.

Delegația a fast întimpinată 
pe aeroport de reprezentantul 
permanent al R.P. Romine la 
O.N.U., ambasadorul Mihail 
Hașeganu, de ministrul R P. 
Romine la Washington, Petre 
BălAceanu, precum și de mem- 
brii Misiunii permanente a 
R_P. Romine la New York.

Delegația a fost salutată, din 
partea secretarului general al 
O.N.L\ U. Thant de directorul 
protocolului Q2I.U. și de func
ționari ai secretariatului O.N.U.

Au fost de față reprezen
tanți ai unor misiuni perma
nente la New York.

★

NEW YORK — După sosirea 
sa oe aeroportul din New 
York. A. A. Gromiko, mini
strul afacerilor externe al 
UR-S-S-, care se află în frun
tea delegației sovietice la c«* 
de-a 18-a sesiune a Adunării 
Generale a O-N.U-. a făcut o 
scurtă declarație ziariștilor so
vietici si străini si a răspuns 
la întrebările lor.

A. A- Gromîko și-a expri
mat s De ran ta că actuala sesi
une a Adunării Generale a 
O2T.U. va depune eforturi 
pentru a obține rezultate con

crete în rezolvarea probleme
lor importante pe care ur
mează să le examineze, inclu
siv problema actuală de cea 
mai mare importanță — pro
blema dezarmării. E} a subli
niat, de asemenea, că în cursul 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. va continua schimbul 
de păreri între reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. în proble
mele prezentînd interes pentru 
ambele părți.

Partizanii kurzi opun 
o rezistență îndârjită

PARIS 16 (Agerpres). — La 
15 septembrie, Jalal Al-Talabani, 
reprezentant al Comandamentu
lui forțelor revoluționare kurde, 
s-a oprit la Paris, aflîndu-se in 
drum spre New York, unde in-
tenționează să ia cuvintul la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U. dacă aceasta va discuta 
problema kurdă.

Intr-o declarație făcută la so
sire, el a dezmințit știrea potri
vit căreia kurzii intenționează si 
creeze un stat kurd independent. 
Aceste zvonuri, a subliniat Tala
bani, au fost răspîndite de guver-

nul irakian, „care acuză poporul 
kurd de separatism pentru a-l 
discredita în fața opiniei publice 
arabe ți în fața țărilor vecine”.

Facind o expunere a situației 
operațiunilor militare, el a decla
rat că „forțele armate kurde 
controlează cea mai mare parte a 
teritoriului kurd, in timp ce for~ 
țele guvernamentale nu ocupă 
deât citeva orașe”. In prezent, 
operațiunile militare continuă în
tre regiunea situată la sud de 
Kirkuk și localitatea Zakho, si
tuată în nordul țării.

R. P. Romînă la tîrgurile 
internaționale de la Viena și Bari

VIENA 16 — Coresponden
tul Agerpres : Duminică 15 
septembrie s-a închis cea de-a 
78-a ediție a tradiționalului 
Tirc internațional de toamnă 
de la Viena, la care au partici
pat 24 de țări. în cele opt zile 
cit a fost deschis tîrgul, Viena 
a fost vizitată de aproape 
MO 000 de persoane. Multe 
dintre țările participante și-au 
anunțat încă de pe acum par
ticiparea Si la viitoarea ediție 
a tlrgului.

Pavilionul R. P. Romine la 
Tîrgul internațional de toamnă 
de la Viena a fost tot timpul 
vizitate de un numeros public 
li de reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri din Austria și 
din alte țări care au manife
stat un deosebit interes pentru 
produsele romînești expuse Ia 
tlrt O impresie deosebită au 
produs-o ath asupra publicu
lui vizitator, cit si a specialiș
tilor exponatele industriei con
structoare de mașini prezen-

tate pentru prima oară la a- 
cest tîrg. Numeroasele per
soane oficiale care au vizitat 
pavilionul R. P. Romîne și-au 
exprimat admirația pentru 
succesele industriei romînești 
și s-au interesat îndeaproape 
de dezvoltarea turismului în 
țara noastră.

Tranzacțiile comerciale în
cheiate de R P. Romînă la 
Viena cu prilejul tîrgului de
pășesc cu mult volumul tran
zacțiilor comerciale încheiate 
la edițiile trecute ale tîrgului.

ROMA 16 (Agerpres). — La 
15 septembrie, la Tirguț de la 
Beri a avut loc Ziua R. P. Ro
mine. La festivitate^ care A 
avut loc au participat ing. Vt- 
tantonio Lozupone, primarul 
orașului Bari, dr. Vittorio 
Triggiani, președintele tîrgu
lui, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe al Ita
liei, ai autorităților locale, di
rectorii pavilioanelor tarilor

participante la tîrg, reprezen
tanți ai presei și radiotelevizi- 
unii.

Luind cuvîntul cu acest pri
lej, ing. Vitantonio Lozupone, 
primarul orașului 'Bari, și dr. 
Vittorio Triggiani, președintele 
tîrgului, au salutat prezența 
R. P. Romîne la tîrg și au re
levat importanța sa în schim
burile comerciale cu Italia. A 
răspuns Mihail Bozianu, con
silierul legației R. P. Romîne 
în Italia. Ion Berechet, consi
lierul economic al R. P. Ro
mîne. a făcut o declarație re
prezentanților presei în care a 
vorbit despre dezvoltarea rela
țiilor comerciale romîno-ita- 
liene.

Festivitatea consacrată zilei 
R. P. Romîne la Ttrgul de la 
Bari s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

După semnarea 
Tratatului 

de la Moscova
LONDRA. — La 16 septem

brie reprezentantul Tanganî- 
căi a semnat la Londra Trata
tul de la Moscova privitor Ia 
interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

WASHINGTON. — Agenția 
Associated Press anunța că la 
16 septembrie Republica Do
minicană a semnat la Was
hington Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă. 
Republica Dominicană este a 
88-a țară care a semnat exem
plarul american al Tratatului.

----- z-----

Rezoluție adoptată 
de Senatul S.U.A.
WASHINGTON 16 (Ager

pres) — Senatul american a 
adoptat în unanimitate la ÎS 
septembrie o rezoluție preala
bilă ratificării Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă. După cum transmite 
agenția France Presse, „această 
nouă etapă în procedura de 
ratificare a tratatului exclude 
de acum înainte orice posibili
tate ca Senatul să adopte a- 
mendamente care ar necesita 
tratative cu alte țări semna
tare". După cunoașterea votu
lui, președintele ședinței, sena
torul Carlson, a declarat ofi
cial că „nu vor mai fi pri
mite amendamente41 și că tra
tatul se află în felul acesta pre
zentat oficial spre ratificare 
Senatului.

„Acest pas spre ratificarea 
Tratatului — scrie France Pres
se — nu exclude cu toate a- 
cestea posibilitatea unor re
zerve din partea Senatului a- 
merican".
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KOLSZNXL — La 15 i^l—hrK. 
U IUKM K « twkM! tafrto 
h«M-i ee. MEC axa PfcilaMU 
ta p'wi n prosBstal raporta

MNMf U CC -WtfcDaPG 
fta Fătate ccftCL^e «c-

calea a^rc rtalixarea liniei ©■ la
ba rării intemațioule stai largi 
fi mai buc

la can tinware, tn declarație M 
arată ei pitml »i ecnfribwi 
activ Ia dexvalLarea eaaaerțnlni 
■aandial ii a niTițației interna- 
ticsale liker«-

mv RKnamtaU «t L ta»»

HAVANA. — In aeara da II w^>-

awa «!c Cante Be a. Aaaera M

&aa*t că pwraU • •
pofaltea m «stal Js ceâ’W 
ahliCrtwW ran fas *4—
nr»« Mamgfea te SatuUM» 

li la Ptal AdoMfiT.
L«a< a «saatat că «• ye—«Xn 

i* Siirfg pR>urm 4* am- 
bar» • aAerftm te Tev
Utsi ea la sxtrroema
•afrttasplw ra ar*a BBcteasA. 
C«nr««l ••nofMa •-
«mi trata* e« Pua4 * j*

LO5O31A_ — C—harolo de Ctr 
wart d* Lu—La fi Birmingham aa 
£at pGâuritltii ta 16 Mptcmhrie o 
dare da teaml aaupra vizitării 
. - . ScrietKa In mai ax. de
cltra a delegația comerciali engle- 
zJL !n tnnîa cu lordul Ehbisham.

Daiagația m pronunți pentru 
llr^xraa a cnrucbdaina legăturilor 
eca»erc-al« dintre Marea Britani a 
C. ’-*z_-xrM Sovietică.

.Nu poala extaia nid un fal da 
■■ spune In darea de sea

mă că UJLS-S. cauți sl llrgeascl 
ccserrrl său ea Marea Britnnie, 
tn caLtala oa cump&rltor fi vin- 
tl:x u d ta u vrea sl vădi !n 
Marna Britani un partener comer
cial pnrmcMfii ii sigur". „Econcr 
K*a ser; etici na dezuni ti impetuos 
u Imsreuzl ca ea create |1 nive- 
îul ze sa sublinjaxl In coq-
timMm in darea da seami.
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LONDRA. — Filaleliftu nr*J- 
reac cn interes a li a tipa care va 
avea lac la Landra. nade m pua 
ia viazare eea mai rari >eri*aan 
din Inma. Expediată in 1M7 din 
iacaliiatea Part Lăuta (rnsala 
ManriciuL accatta scrtaaara a 
ajuna La Bordeaux 4npă AS da 
aile, trecând prin Anriia-

Intereml deeaebât ce i« aeardă 
aceateâ scrisari m datareyta fa^- 
tn.ni ci ea a faet fr&svatâ cu 
deuâ txabre «1« hmIc. Manxman, 
dmtr-w am« de eznei n*.e a»—
wuv ia IM?. 4a earn ia

doar M-

NEW YORK. — După cum a de
clarat Junes Farmer, conducător 
al Congresului na Vocal pentru a- 
galitata rasiali, marșul negrilor, 
cue lupți împotriva diseriminĂrll 
rasiale, spre clădirea Consiliului 
Municipal din New York este pro
iectat ii albi loc Ia 13 octombrie, 
a spus Farmer, ca o ,.măsură loca
lă pentru completarea marțului 
asupra Washingtonului". Potrivit 
datelor preliminare, la noul marf 
vor lua parte 50 000 da persoane. 
El a comunicat, de asemenea, că 
as ti el de „marșuri locale" vor fi 
organizata la Loa Angeles fi San 
Francisco.

hO.VDJM. — Mol multa sute da 
locuitori din Londra au organizat 
o demonstrație de protest Împotri
va condamnării iul George Clark, 
eecrelar al „Comitetului celor 
10O“, ta 18 luni Închisoare sub 
acuzația de a fi incitat la dezor
dine In timpul vizitei In Anglia a 
regelui și reginei Greciei. Autori^ 
tățile au deplasat la fața locului 
puternice forțe polițienești pentru

n-t împiedica pe demomtrantt să 
se ș.-npta de Închisoarea „Worm- 
wcce- ta care oale deținut Georga 
Gtar*.

KUALA LUMPUR. La 16 sep- 
•*shr.e. la Malaya, Singapore, 
Sarawak *i Sabah (Borneo dQ 
nocd) iu Început festivitățile 
cLrzLila cu prilejul proclamării 
Federației Malayeze. Aceste 
festmxăți urmează sl dureze 
patru zile.

Noua federale, caia &u ■ 
oxi o xi de existență. 

m si Cosește la fața ejut 
cdlLăti senDase. relevă agenția 
Assonaîed Presa. Numai la ci
teva ora după ce noul steag al 
federației a fost ridicat în ca
pitalele celor patru teritorii, 
mișcarea de protest împotriva 
acestei federații da Inspirație 
colonialistă s-a manifestat cu 
deosebită vigoare atît în sînul 
noului stat cît și în afara gra
nițelor sale. Măsuri polițienești 
de o neobișnuită amploare au 
fost luate în diverse localități 
ale noii federații pentru a face 
față demonstrațiilor și acțiuni
lor de protest ale populației.

De asemenea, luni au avut 
loc la Manila demonstrații îm
potriva proclamării Federației 
Malayeze. Demonstranții s-au 
adunat în mare număr în fața 
ambasadelor Malayei și Marii 
Britanii din Manila Ei purtau 
pancarte pe care era scris i 
„Jos Federația Malayeză 1'

MADRID. — Ziarul „Abo", 
care apare la Madrid, a publi
cat un editorial din care reiese

agravarea divergențelor din
tre regimul lui Franco și An
glia în legătură cu baza mili
tară britanică din Gibraltar. 
trPrezența unei colonii britani
ce cum este Gib ral tarul pe te
ritoriul spaniol nu se mai poate 
justifica prin nimic" — se spu
ne în editorial După cum re
iese din articol. Anglia nu a 
dat dovadă de „bunăvoință’, 
astfel că Franco intenționează 
&ă re înceapă presiunila in a- 
cest sena.

PARIS. — Tn urma nume
roasele accidenta aviatica care 
au avut loc în ultimele zile tn 
Franța, uniunea piloților fran
cezi a protestat în mod vehe
ment împotriva modului în 
care sînt exploatate avioanele 
comerciale franceze.

Multe aparate de transport 
publice nu posedă aparatura 
radar necesară pentru a evita 
o furtună, iar companiile ae
riene exploatează flota lor la 
limita extremă a condițiilor de 
securitate și întreținere.

CAIRO. — R.A.U. a rapt rela
țiile comerciale și economice cu 
Portugalia. Această măsura — ae 
arată în comunicații] oficial - 
a foit luată în eonformitate cn 
rezoluția adoptată la conferința 
de la Addta-Abeha a șefilor de 
■tata fi guverne ala țarilor din 
Africa, în legatară cu politica 
imperialistă pa care Portugalia 
o duce în Africa.

Relațiile diplomatica dintre 
R.A.U. și Portugalia au foit rup
te anterior.

Problemele
școlii franceze

PARIS 16 (Age rp res). — 
Chiar îq prima zi a noului an 
școlar, la Paris s-a anunțat că 
în cadrul noilor măsuri econo
mice guvernul a hotărît să re
ducă alocațiile pentru învăță- 
mint cu 15 milioane franci. In 
general, relatează agenția 
Franca Persse, „acest început 
de an nu este lipsit de dificul
tăți". .Micii cetățeni ai Fran
ței, scrie agenția, au cunoscut 
ce înseamnă „lupta pentru 
viață' căci adesea a fost nevoie 
de o adevărată luptă pentru a 
obține înscrierea în clasele în 
majoritate supraaglomerate41.

Numărul localurilor școlare 
construite în țară, scrie France

Presse, este insuficient, în spe
cial în mediul urban.

în afară de aceasta, una din 
cele mai grave probleme este 
aceea a numărului și califică
rii corpului didactic.

In cadrul recentelor dezba
teri din Adunarea Națională 
franceză, s-a arătat că nevoile 
cele mai urgente în ce privește 
localurile pentru școli și corpul 
didactic nu au fost acoperite 
decît în proporție de 50 la sută. 
După părerea lui Pierre Des- 
valeis, secretar general al sin
dicatului național al învățăto
rilor, relatează France Presse, 
viitorii cetățeni ai Franței vor 
beneficia de un învățămînt 
„subcalificat".

Din nou încordare
la Birmingham..
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rAgentiile de presă ameri
cane arată că situația se men
ține încordată $« amenință
toare în localitatea Birming
ham. din statul Alabama, unde 
duminică dimineața o bomba 
a explodat fet templu baptist 
al populației de culoare ud- 
aind patru copii și rănind 
peste 20 de persoane. După a- 
ceastă explozie au avut loc

incidente serioase cărora le-au 
căzut victimă alti locuitori de 
culoare. Un tînar a fost îm
pușcat. „din greșeală” de poli
tie care primise ordinul să 
tragă în aer pentru a împrăș
tia o demonstrație a populației 
de culoare, iar un băiețel ne
gru a fost împușcat in plina 
stradă de doi necunoscuți albi 
care treceau pe motocicletă.

la Cakutta
DELHI, — La 15 septembrie 

a avui loc la Calcutta, xub 
auspiciile Academiei de arte 
frumoase din India, deschide
rea unei expoziții de fotografii 
reprezentlnd monumente arheo
logice din R.P. Rominâ. La fes
tivitatea deschiderii expoziției 
au luat parte Ragu Mokerjee, 
președintele Academiei de arie 
irur;oase, șl alte personalități 
indiene. Cu prilejul deschiderii 
expoziției au rostii cuvlntări 
dr. Sunili Kumar Chaterjee, 
președintele Adunării Legisla
tive din Bengalul de vest, și 
lancu. Horațiu, ambasadorul 
R.P Romîne în India.

Expoziția s-a bucurat de suc
ces. '

Conferința 

studenților americani 
care au vizitat Cuba

NEW YORK. — La 15 sep
tembrie, din inițiativa ^Comi
tetului studențesc pentru liber
tatea călătoriilor în Cuba44 a 
avut loc la New York o confe
rință în cadrul căreia studenții 
americani care, în ciuda inter
dicției Departamentului de | 
stat al S.U.A., au vizitat recent I 
Cuba, au relatat impresiile lor | 
de călătorie.

Ben Bella ales președinte 
al Republicii Algeria

Prevederile acestei re/orme rintALGER. — Citind |Mtnl de 
ridio Alger, agenția France 
Preiie anunță că în urai ale
gerilor care an avut Inc la 15 
■cptemhrie în Algeria, Ben Bella 
a foit «lei președinte al Repu
blicii Algeria. Agențiile de pmi 
■ubliniază că el a foit alea ea • 
majoritate corîrfitoare de votnri. 
Potrivit primelor remit a te din 
15 departamente algeriene, din 
5 548 704 de voturi exprimate, 
toate voturile au foit în favoarea 
alegerii iui Ben Bella ca prețe- 
dinte a] repuhlicii (18 355 bule
tine nule n-au foit conaiderate 
ca voturi exprimate).

Ziarul „Alger Republicain” a 
publicat un interviu acordat unni 
corespondent >1 >ău de Ahmed 
Ben Bella. La întrebarea ce 
schimbări aînt prevăzute in eco
nomia țării, Ren Bella a decla
rat : principala mătură pe care o 
vom traduce în curînd în viață 
cate reforma agrară,

Demonstrație de tineret in Berlinul occidental
BERLIN. — Tineretul din di

ferite cartiere ale Berlinului oc
cidental, in ciuda interzicerii a- 
nunțate de direcția poliției, a or
ganizat un marș al tăcerii în 
semn, de protest împotriva atacu
lui săvirșit la 9 septembrie asu
pra lui Lauenstein, unul dintre 
conducătorii organizației din 

în cnra de elaborare |i vor fi 
prexeatate »pr0 examinare Adu
nării Naționale Conitituante. Vii
toarea lege, a aubliniat el, <a ■“ 
feeta toate pămîntnrile algeriene 
fi, în felul acesta, va cuprinde 
întreaga problema agrară în an- 
iimbln. Vor fi adoptate, de aie- 
menea, hotăriri referitoare Ia 
combaterea ipcculei, precum |i 
hotăriri de natură iă contribuie 
la întemeierea cit mai grabnică 
a onor noi cooperative.

In continuare, el a menționat 
apropiata remaniere a guvernu
lui fi reorganixarea aparatului 
admîniitrativ din țară.

Referindu-sc, in înebeiere, la 
activitatea Frontnlui de Elibera
re Națională, Ben Bella a ico« 
în evidență necesitatea convocării 
unui congrei al aceitui partid 
pentru a ie intensifica |i mai 
mult activitatea lui.

Berlinul occidental a Tineretului 
Liber German.

Manifestanții purtau pancarte 
cu lozinci cerînd să se pună ca
păt atacurilor fasciste, tn piața 
Tier gar ten din fața primăriei a 
avut loc un miting spontan. Po
liția vest-berlinază a încercat să 
împiedice marșul tăcerii. Doi de
monstranți au fost arestați.

Fostul ministru

de externe

a! Spaniei

republicane,

Julio Alvarez

del Vayo,

despre vizita sa

in țara noastră

și despre situația

I 
I 
I 
I 
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I 
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DL Julio Alvarez del Vayo 
Iesle o remarcabilă personalita

te politică spaniolă. Pasionat 
ziarist („am fost și voi rămîne I totdeauna un jurnalist4*) — re
prezintă profesiunea sa de cre
dință), cunoscut prin articolele 

I publicate în ziare de prestigiu 
mondial, del Vayo a desfășu
rat și o vastă activitate diplo- 

Imatică și parlamentară. Din 
biografia sa ne vom limita să 
amintim că încă din 1931 a fost 

«numit ambasador al Spaniei în 
Mexic. In septembrie 1936, pu
ține săptămîni după declanșa-

Irea războiului civil, 1 s-a în
credințat luncția de ministru

- de externe al Spaniei republi- 
E cane. în timpul anilor grei al 

războiului, a devenit și comisar 
general al armatei. Infringerea 
forțelor republicane l-a silit să 
ia drumul exilului. Departe de 
patrie, a rămas un neobosit 
militant pentru libertatea po
porului său. Arma principală 
de luptă i-a redevenit condeiul. 
Articole și cărți tipărite și di
fuzate în multe țări ale lumii 
au dezvăluit adevărul despre 
Spania. DI. Julio Alvarez del 
Vayo a petrecut în (ara noastră 
trei săptămîni. De la București, 

■ va pleca spre New York spre 
a urmări dezbaterile sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.

în dimineața aceasta, fostul 
ministru de externe spaniol stă 
de vorba cu cîțiva ziariști bucu- 
reșteni. Firește, Începe prin a

„Romînia este o țară

țara voastră a fost interesantă.., 
— mărturisește del Vayo.

Cu o îndemînare reporteri
cească, ne înfățișează un tablou 
Însuflețit al vizitelor sale, al 
întîhuriîor cu personalități ale 
vieții noastre publice ca și cu 
oamenii simpli de la orașe și 
sate- Amabilitatea, ospitalitatea 
poporului romîn l-au impresio
nat profund și subliniază acest 
lucru în cîteva rînduri. Oaspe
tele a vizitat Bucureștiul, a po
posit pe Valea Prahovei ca și 
pe litoral.

— Bucureștiul este foarte fru
mos. Arhitecții romîni au reali
zat o operă excelentă. Noile 
cartiere ale Capitalei sînt mo
derne și cu un evident farmec. 
Cît privește Sala Palatului 
R. P. Romîne este o construcție 
remarcabilă, de o mare frumu
sețe arhitectonică, cu un sis
tem de iluminare și acustică 
impresionant...

Domnul del Vayo își amin
tește de litoral:

— Litoralul romînesc îl con
sider magnific. Absolut tot li
toralul. Construcțiile de la Ma
maia sînt elegante, moderne, 
îneîntătoare, plaja este fru
moasă...

Oaspetele ține să facă o pre
cizare :

— Ceea ce spun nu sînt fraze 
de politețe, ci sincerele mele 

mari progrese. Vizita la o ra
finărie de petrol m-a impresio
nat puternic. Și nu este vorba 
doar de ceea ce s-a realizat, ci 
și de perspective. Sînt sigur de 
viitorul Romîniei...

Deprinderile ziaristice ale 
oaspetelui s-au dezvăluit din 
nou. Mărturisește că a fost 
preocupat de contactul direct 
cu strada, cu realitatea vie.

— Am văzut astăzi spectaco
lul copiilor, frumos îmbrăcați, 
care au invadat strada îndrep- 
tîndu-se spre școlile ce-și des
chideau porțile. Brațele le erau 
încărcate cu flori. Ce contrast 
față de situația din țara mea 
unde s-au închis școli nu pen
tru că erau prea multe, ci pen- 
truca nu există 
unde bîntuie un 
atroce...

Discutăm acum 
nia.

— Franco încearcă în mod 
ipocrit să propage ideea unei 
pretinse „liberalizări" a Spani
ei. Marele efort de propagandă 
desfășurat pentru a înfrumuse
ța dictatura franchistă a fost 
zadarnic. Asasinarea lui Gri- 
mau și a altor antifasciști a în
lăturat calculele propagandis
tice ale franchiștilor. Valul de 
represiuni a fost menit să inti
mideze mișcarea grevistă pro
testatară în extindere. 

institutori și 
analfabetism

despre Spa-

I 
I

nu numai greviștii din alte ra- ■ 
muri industriale, ci și țăranii ■ 
din Andaluzia. Aceasta a repre- I 
zentat un veritabil șoc psiho
logic pentru dictatura de la Ma
drid. Iar forța cu care mișca
rea grevistă din Asturia s-a 
desfășurat și în acest an este 
plină de semnificație.

— Asturia a devenit cu ade
vărat inima f _ 
nu-i o grevă locală, ci o mani
festare cu ample rezonanțe.

Dl. del Vayo a relatat (' 
marea mișcare de solidaritate 
cu greviștii care se desfășoară 
în Spania și f 
și a adus totodată ...
teresanie privind procesul de 
dezagregare a mișcării fran- 
chiste, deruta care domnește în 
rîndurile ei, nemulțumirea din 
rlndurile unei părți a intelec
tualității și cadrelor armatei. B

Un moment impresionant : 
oaspetele ne arată un ziar ile
gal, de dimensiunile unei foi 
de caiet, care circulă în Spa
nia. Titlul este „Accion!” Prin
tre rîndurile șapirografiate gă
sim și un articol al interlocuto
rului nostru, în care cheamă la 
unitatea forțelor antifranchiste-

Încheiem convorbirea :
— Voi reveni în Romînia. 

Poate chiar anul viitor...

I 
I 

a devenit cu ade- ■ 
Spaniei. Aceasta ■ 
locală, ci o mani- ■ 

nțe... - 
despre I 
taritale B 

are se desfășoară ■■ 
peste hotarele ei S 
dată amănunte in- i

I

I
I
I
I
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