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Cofecllviștil din comuna Muntenh-BuzGu, raionul Slobozia, au recoltat pînă !n pre7*nt peste 800 de hectare de porumb din 
totalul suprafeței de 1120 de hectare. Parafe! cu recoltarea și transportul porumbului, colectiviștii se preocupă ți de inși- 

lozarea cocenilor. Ei au Insilozat pînă In prezent peste 420 tone.
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Prin munca

Cu entuziasmul specific tinere
ții, elevii, tinerii muncitori ți 
colectiviști din regiunea BACĂU 
participă la numeroasa acțiuni 
patriotice. Mobilizați de organi
zațiile U.T.M., în orașele Bacău, 
Onești, Moine}ti. Roman și alte
le, tinerii au colectat ți trimit 
oțelăriilor in acest an peste 5 000 
tone de fier vechi. La sate ei au 
redat agriculturii 220 hectare de 
teren erodat, au curățat 23 000 
hectare de pășuni fi finețe, au 
plantat 112 500 pomi fructiferi 
și ornamentali etc.

Un tren marșrut încărcat cu 
fier vechi, care a fost colectat de 
tinerii din IAȘI și din alte loca
lități din regiune, a plecat re
cent din Kara locală cu destina
ția Hunedoara. Cu acesta, canti
tatea de fier vechi «tunsă în •- 
cest an de tinerii din întreprin
derile instituțiile regiunii, de 
pionieri și elevi se ridică la a- 
proape 5 000 de tone.

Tinerii de la întreprinderile și 
școlile din Iași, Bîrlad și Paș
cani au colectat cele mai mari 
cantități de fier vechi.

(Agerprea)

în zona noii «tații de cale fe
rată din Brașov s-a deschis zilele 
acestea un mare șantier pentru 
construirea unui cartier de lo
cuințe ce vg lega cartierul ^Trac
torul" de cartierul „Steagul 
Ro?u“,

Proiectele blocurilor — care 
vor avea 7—13 etaje —• prevăd 
un confort ridicat ți o calitate 
superioară a apartamentelor. La 
construcția noilor blocuri se vor 
folosi soluții și procedee care să 
permită darea lor în folosință 
într-un timp cit mai scurt- Astfel, 
structura de rezistență va fi exe
cutată din beton armat, se vor 
întrebuința cofraje glisante care 
se ridică automat o dată cu în
treaga construcție, iar la planqee 
vor fi folosite prefabricate. Pen
tru îmbunătățirea calității ți 
confortului și reducerea prețul oi 
de cost, lucrătorii de pe acest 
șantier vor folosi pe scară largă 
masele plastice ți alți înlocuitori. 
Se vor aplica tapete lavabile, 
pardoseli din masa plastică, țevi 
și tuburi din policlorură de 
vinii.

LA CULESUL
ȘI TRANSPORTUL

(Agerprea)

----- e-----

LA BRĂILA:

E1EMEL „CODIN“
ÎN PREMIERĂ

BRĂILA (de la corespondentul 
nostru). —

In scara zilei de 17 septembrie, 
la Brăila în frumoasa sală a cine
matografului „11 Iunie" a avut 
loc premiera festivă a coproduc
ției cinematografice romîno- 
franceză Codin’*. Filmul, după 
romanul cu același nume al scrii
torului brăilean Panait Istrati, 
a fost realizat în mare parte la 
Brăila in locurile fostului cartier 
Comorovca.

După spectacol, celor prezenți 
la premieră le-a vorbit regizorul 
filmului, Henri Colpi. Primit cu 
un viu interes de publicul brăi
lean, filmul s-a bucurat de o fru
moasă apreciere.

SECTOARELE ZOOTEHNICE ALE G.A.C.
animaJe- 

lor a devenit o ra- 
' mură deosebit de

> importantă in agri- 
cultma regiunii 
noastre. Dînd viață 
notăririlor partidu- 

hri cu privire la dezvoltarea 
crtț'.err: animalelor proprie-

s'.eistă și sporirea pro- 
leUt >or, cele 288 de gos- 
colxsrth-e dxn Dobrogea 

creat puternice sectoare 
thare ne care le dezvoltă

sporesc și ele o- 
S cu creșterea efectivelor 
z.- male. Dacă luăm, de pil- 

AL imul din cele mai împor- 
■roduse cnim=le — lap- 
. was vedea că in ultimii 

Cțîa pe cap de vacă 
a cracat cu 960 litri 

fS5?. Cantitatea de lină 
ce !» fiecare oaie a 

crescut ta aceeași perioadă de 
prun două ori.

O da'â t» sporirea produc- 
ției-iarti *1 zootehniei, cresc 
». vr ,.:..rCe gospodăriilor și ato 
coXeui Anul trecut, de
pe ®35a creșterii animalelor 
G-A.C. a® realizat peste 37 la 
sută cl.-. tofte'u) veniturilor, iar 
ta acest an procentul va fi de 
44 ia sută din totalul venituri-

In sectoarele zootehnice ale 
israr G-A.C. din reniune 

■râuresc numeroși tineri.
OraaL;?r=*.: ..£ U.T.M. din aos. 

pc-dSriiie e<u«ctive au desfășu
rat o laică, muncă politică de 
c ..irlvare în rindul tinerilor a 

r.^iei față de meseria de 
. ntor de animale, au îndru- 
»nt șri îndrumă pe cei mai pri-

. ' tineri să meargă să Ju-
cirze în sectorul zootehnic- în 
afr.năr.le generale ale organi- 
zațiJcr U.T.M.. cu prilejul dez
baterii unor probleme ca : 
„Sarcinile trasate de Congre
sul al 111-lea al P.MJ< cu pri
vire la dezvoltarea sectorului 
zootehnic", „Importanța secto
rului zootehnic 
și consolidarea 
musetea muncii 
s-au desfășurat

sânte la care au luat parte totl 
tinerii.

în fata tinerilor colectiviști 
au luat deseori cuvîntul Ingi
neri, președinți de gospodării, 
brigadieri, crescători de ani
male cu experiență, care le-au 
vorbit despre perspectivele și 
posibilitățile pe care le oferă 
zootehnia. Și multe alte acțiuni 
interesante ale organizațiilor 
U.T.M au întărit chemarea a- 
dresată tinerilor de a deveni 
crescători de animala

La desfășurarea unei rodnice 
activități în zootehnie, o contri
buție deosebită o aduc ute- 
miștii. Din cei aproape 5 000 în
grijitori tineri, care lucrează în 
sectoarele zootehnice ale 
G.A.C., 4 000 sînt membri ai 
U.T.M. In cele 242 G.A.C. In ale 
căror sectoare și brigăzi zoo
tehnice exista organizații sau 
grupe U.T.M., activitatea tine
rilor are un conținut mai bogat.

Dar a-i îndruma și mobiliza 
pe tineri să muncească în sec
toarele zootehnice nu înseamnă 
a rezolva pe deplin sarcina. 
Crescătorii de animale capabili, 
pricepuți, stăpînl pe meseria 
lor. nu apar dintr-o dată, peste 
noapte.

Iată de ce, comitetul regio
nal. comitetele raionale au în
drumat organizațiile U.T.M, din 
gospodării ca, după recoman
darea tinerilor care să mun
cească la fermele de animale, 
să se îngrijească de calificarea 
lor, să-i ajute să-și însușească 
această meserie, să devină buni 
cunoscători ai experienței îna
intate. Considerînd îmbogățirea 
cunoștințelor zootehnice a ti-

nerilor îngrijitori ca una din 
cele maj importante sarcini, or* 
ganizațiile U.T.M. folosesc în 
acest scop numeroase mijloace 
și metode. Forma cea mai im
portantă și cea mai eficace 
este, desigur, învățămîntul a- 
grozootehnic de 3 ani. Organi
zațiile U.T.M. au desfășurat o 
largă muncă politică în rindul 
tinerilor colectiviști îndrumîn- 
du-i să.șl ridice nivelul de cu
noștințe, să participe cu toții 
In timpul iernii ]a cursurile a- 
grozootehnice, cît și la ciclurile 
de conferințe organizate in a- 
cest scop. In adunările gene
rale, în articolele Ia gazetele 
de perete și prin alte mijloace 
tinerilor li s-a arătat impor
tanta frecventării acestor 
cursuri. Ca urmare, cursurile 
cu profil zootehnic au fost ur
mate în iarna trecuta de 3700 
tineri crescători de animale, 
din care 3 400 au absolvit cu 
rezultate bune primul an. Alți 
aproape 2 000 de îngrijitori au 
audiat ciclurile de conferințe 
tinute la căminele culturale. 
Rezultatele cele mai bune s-au 
obținut în gospodăriile colec
tive Valea Seacă, Cobadin, Co- 
mana, Tichilești și altele, unde 
organizațiile U.T.M. nu și-au 
rezumat munca doar la înscrie
rea tinerilor la cursuri, ci au 
continuat pe toată durata 
cursurilor să urmărească parti

GHEORGHE TRANDAFIR 
prim-secretar al 

Comitetului regional Dobrogea 
al U.T.M.

(Continuare ta pag. a

in dezvoltarea
G.A.C.*. ^ru

in zootehnie*, 
discuții intere*

PORUMBULUI
mai multă operativitate!
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de toamnă, 
urmărit în 
obiective șî 
care ie recoltesxă 
ie eliberează terenul pentru în- 
sămînțările de toamnă ; în ee 
măsură este asigurat spațial de 
depozitare li gospodăriile colec
tive, precum și la bazele de re
cepție.

Gospodăriile colective din ra
ion au cultivat ca porumb îa 
■cest an suprafața de pesta 
27 000 de hectare. In ziua de 9 
septembrie a început cnlesnl la 
plin. Prevăzut este ca xilnie să 
se stringă recolta de pe 2 250 
de hectare. Ritmai în care •* 
lucrează în unele goipodării 
arată că dacă munca ar fi fost 
pretutindeni bine organizată, 
pînă la 17 septembrie puteau să 
fie recoltate peste 20 000 de hec
tare. Eraa însă abia 9520 de hec
tare, deci mai puțin de jumătate. 
Mult rămase în urma sînt și lu
crările de eliberare a terennrilar 
de coceni, transportul știnlețilar 
și al cocenilor și, dis aceste 
cauze, arăturile. Sînt unități nuda 
munca fiind bine organizată s-au 
obținut rezultate bune. Culecti- 
vișlii din Cozmești, de exemplu, 
an strînz și transportat pînă acam

ta bazele de recepție — în con
tai contractelor ca statul și al 
muncilor S.M.T. — și la pă
tulele gospodăriei recolta de po
rumb de pe 710 hectare din cele 
960 cultivate. Aceasta a fost po
sibil pentru eă s-a asigurat • 
bună mobilizare a tntnror forțe
lor la munca in G.A.C-, • justă 
organizare a lor pe feluri de lu
crări (la culesul știuleților, tă
iatul cocenilor. încărcat, descăr
cat) și repartizarea unui număr 
corespunzător de atelaje astfel 
incit să se poată face față volu
mului de transportori necesitat 
de ritmul recoltării. Exemple a- 
semăuătoare aa întîlnit la So
le ști, Bălteai, Dăneșli, Gherche- 
leu iade a-a a trim reca'ta do pe 
suprafețe mari, eo’ectl^Lii pre- 
•eapÎBt!n-So totodată de achita
rea datoriilor către stat in con
tai Băncilor SJLT. «i al con
tractelor.

In general însă în raional Vâ
slei recoltatul se desfășoară în- 
tr-nn ritm neta lisfarâu)?. La 
Munteni d« Jos, Valea Rea, Cos- 
tești, Ivâaești, PengeșG in în
treaga Mptimiaă s-a recoltat In
tr-an ritm cu mult a*h p«a.blL- 
tățl Acest ritm foarte încet ** 
datorește faptalai că »-■ pro
cedat ea mnltă superfV'm^ate la 
organizarea ■■noii; n-an fast mo
bilizate la această acțÂase de o 
deosebită importanța majorita
tea forțelor gospodăriilor colec
tive, iar atelajele in loc să fie 
toate concentrate aici, aa fost 
repartizate și la alte Intrări care

na im pune ia urgenți, ■■■ par 
|i simpla iu stat.

In ceea ce privește asigurarea 
spațiilor de depozitare — aceasta 
a eonititwit, pentru majoritatea 
gospodăriilor colective din raion, 
• preocupare inel de astă vâri 
|i în multe caturi citi ar de aslă 
primi vâri. Așa ie explici faptul 
că în prezent gospodăriile colec
tive din raion aa terminat 96 de 
pătule eu ■ capacitate de pesta 
1300 de vagoane și 89 da magazii 
în care încap 2900 vagoane de 
cereale. în cele mai malta lacuri

Raidul 
nostru.

-VASLUI
au fast foioiite numeroase mate
riale locale, coieetÎTLțtii tineri și 
vîritn-ri contribuiad din plin la 
ridicarea attilor eonitrucții. Rei- 
tal de 15 magazii și dani pătule 
— prevăzute rentm acest an — 
vor fi gata in eîteva zile. Aceasta 
este ritnația la gospodăriile co
lective.

La bazele de recepție situația 
este însă eu tatei alta. La Co
dă ești, d e exemplu, mai trebnie 
asigurat spațial de depozitare 
pentru a însemnată cantitate de 
porumb. Aceeași situație am în-

tîlnit-o la baza de recepție de la 
Hoțiești. La baza Vaslui, punctul 
Deles, abia se lucrează acam la 
construirea pilulelor. Ele trebuie 
să fie gata pini Ja 20 septembrie. 
Dapă aprecierea constructorilor 
însă, tennennl va fi depășit cu 
eel puțin • lună. Din ce cauză g- 
ceaslă stare da lncrnri? La toate 
bazele, construirea pilulelor și a 
celorlalte spații de depozitare a 
început ti mu. In plus n-a existat 
preocupară pentru procurarea 
dîa timp a materialului ntceur, 
fipt care a ficat să se mențină 
un ritm foarte scăzut la construc
ții. Și acum chiar, cînd timpul 
este foarte înaintat, sa așteaptă 
repartiții do materiale, fără să 
sa manifesta interes pentru va
lorificarea celor locale. La punc
tul Deloa al bazei din Vaslui 
stan aruncata două mormane de 
plasă de sirmi care ar putea fi 
foloaitâ, dar tovărășii de aici aș
teaptă numai material nou. 
Timpul însă nu așteaptă și pro
ducția trebuie înmagazinată ope
rativ șî tu condiții corespunză
toare.

Din cele relatate rezultă eă în 
raionul Vaslui, pe lingă măsurile 
pentru aiigurare* spațiului nece
sar depozitării recoltei la bazele 
de recepție, se impune să fie ur
gentat și ritmul următoarelor lu
crări: culesul știuleților, tăiatul 
eoceuilor. transportai acestor 
produse. Există toate posibilită
țile ca acestea să fie efectuate 
într-un timp malt mai scart și să 
se creeze astfel decalajul nece

sar între arături și înlămînțările I 
de toamna. In gospodăriile colec
tive există un număr suficient de 
brațe de muncă. De asemenea, 
atelajele pot efectua an volum 
mii mare de transporturi. Tre- - 
hulo insă ca activitatea la culesnl I 
și transportatul porumbului sa I 
fie mai bine organizată. In pri
mai riad, așa cam ■-■ procedat 
în G.A.C. fruntașe, să fie repar
tizați la recoltat și transport ma
rea majoritate a colectiviștilor. 
Rezultate deosebite so obțin a- 
tunci eînd tăiatul cocenilor se 
face ai și noapte, în schimburi. 
Pentru ca transportul să fia mai 
operativ, în atelajele care cară 
știuleți la pătulelo G.A.C. să fie 
pași și snopi, ereîndn-sa astfel 
posibilitatea eliberării mai rapida 
a terenului și urgentării arătu
rilor.

Sînt acțiuni Ia care organiza
țiile U.T.M. trebuie si asigure 
contribuția activă a tuturor ti
nerilor colectiviști. Printr-o bună 
mobilizare, nici un tînăr să na 
lipsească în aceste zile de la 
manei și, mai mult chiar, tinerii 
să fio îndrumați să lucreze i 
nude cate un voiam mai mare de 
munci și se impune mai multă 
operativitate : 1 
și transportul acestora la gropile 
de siloz ian în glugi și la trans
portul știuleților la l 
cepție și la pătulele

C. SLAVIC 
corespondentul „ScînteU 

tineretului* pentru regiu
nea Iași
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Construcții bune fi ieftine, date la timp în folosință — iată 
lozinca echipei de monlori condusă de Ștefan Roșea - de pe 
șantierul 501 construcții locuințe din cartierul Steagul Roșu- 
Brațov. Această echipă a terminal cu 20 de zile mai devreme 
blocul nr. 32. Toată fierăria folosită la acest bloc, provine din 

economii.
Foto: S. NICULESCU

Excelenței sale
Domnului MOHAMMED AHMED BEN BELLA 

președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Alger
Am deosebita plăcere ca în numele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romine, al poporului romîn și al meu per
sonal, să vă transmit cu ocazia alegerii Dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii Algeriene Democratice și Populare căldu
roase felicitări și urări de fericire personală, de pace, progres 
și bunăstare pentru poporul algerian.

Sînt încredințat că relațiile dintre R.P.R. șl R.A.D.P. vor con
tinua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre și al cauzei 
păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU- DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Ieri a începui cea de a doua etapă a concursului pentru admiterea în învățămîntul supe
rior. în fotografie, un aspect de la concursul de admitere desfășurat Ia Institutul de medi

cină și farmacie din București. foto ■ N. STELORIAN

arbldul fabricat la 
, Combinatul chimic 

„Karl Marx” din 
Tîrnăveni se bucu- 

i ră de bun renume 
atît în țară cît și 
peste hotare. In 

fiecare an combinatul livrează 
mii de tone de carbid între
prinderilor si șantierelor de 
construcții.

Carbidul romînesc are o 
căutare tot mai mare pe piața 
externă.

DuDă cum se știe, carbidul 
fcarbura de calciu) se clasifică 
în mai multe tipuri, în func
ție de volumul de acetilenă 
decaiat de 1 kg de carbid și 
după granulatie. Rezultatele 
obținute de colectivul de mun
că al acestei secții sînt oglin
dite si de faptul că în trime
strul II al acestui an 80,5 la 
sută din carbidul produs a 
fost de tipuri superioare (tip I 
si II). fată de 76.9 la sută rea
lizat în trimestrul I.

îmbunătățirea calitâtB se 
oglindește și In creșterea stra

iului mediu de acetilenă, care 
în trimestrul II a fost 279,526 
1 kg. față de 277,472 litri pe ki
logram, realizați în trime
strul I

Materiile prime folosite 
la fabricarea carbidului

Calitatea carbidului depinde 
în mare măsură de calitatea 
materiilor prime utilizate în 
fabricație (var. mangal de 
bocșă, mangal de retortă și 
cocs). Cu cît materiile prime 
sînt mai Dure cu atît este mai 
lungă durata de funcționare a 
cuDtoarelor. Este suficientă o 
variație neînsemnată în com
poziția materiilor prime pen

tru ca regimul de lucru al cup
toarelor electrice să fie deran
jat si produsul finit să se im- 
Durifice. Bunăoară, dacă varul 
are un conținut ridicat de car
bonat de calciu (calcar), iar 
mangalul un conținut ridicat 
de cenușă și umiditate, acestea 
determină schimbarea poziției 
de lucru a electrozilor, ceea ce 
duce la diminuarea calității 
carbidului si la scăderea pro
ductivității cuptorului, deoa
rece trebuie să se intervină cu 
corecții de retetă.

Cadrele din secția carbid, 
printre care maistrul Suciu

Emil, tinerii tablotarl Maria 
Moga și Torok Bela, prin grija 
cu care conduc procesul de 
producție și urmăresc tablou
rile de comandă, au contribuit 
la buna funcționare a cuptoa
relor. întregul colectiv al sec
ției carbid a contribuit la în
deplinirea planului pe primul 
semestru, la ridicarea calității 
carbidului.

Dacă în trimestrul I B-a ob
ținut carbid cu un litraj me
diu mai inferior decît în trim. 
II. aceasta se datorește în cea 
mai mare parte faptului că 
unele întreprinderi furnizoare 
au livrat materii prime neco- 
resDunzătoare din punct de ve
dere calitativ.

La fabricarea carbidului se 
folosesc zeci de mii de tone de 
var și mangal. Am vrea să fa
cem eîteva observații cu pri
vire la calitatea mangalului de 
bocșă si a varului.

Dacă toate întreprinderile 
forestiere ne-ar livra mangal 

de bocșă de bună calitate ca 
cele de la Sovata, Piatra Neamț, 
Reghin, ne-ajn putea declara 
mulțumiți. Sînt însă întreprin
deri care, nerespectînd preve
derile STAS-ului, au livrat 
cântităti însemnate de mangal 
de bocșă cu conținut ridicat în 
cenușă si umiditate. Astfel. 
I. F. Stîlpeni, regiunea Argeș, 
a livrat combinatului peste 

1 000 tone mangal de bocșă, 
din care însă mal mult de ju
mătate a fost de calitate ne
corespunzătoare. Astfel, la 4 
martie a sosit de la Stîlpeni un 
transport de 49,5 tone mangal 
de bocșă cu 35 la sută umidi
tate (fată de maximum 10 la 
sută admis de STAS) și cu 4 la 
sută cenușă (față de maximum 
2,5 la sută admis). Dacă soco
tim procentul de umiditate și 
cenușă peste prevederile 
STAS-ului rezultă că s-au 
transportat din regiunea Argeș 
pînă Ia Tîrnăveni peste 12 tone 
de ană și 700 kg cenușă. 
Chiar si în luna august cînd 
timpul este mult mai călduros, 
I. F. Stîlpeni a livrat 18,8 tone 
mangal de bocșă cu umiditate 
de peste 21 la sută. Cantități 
însemnate de mangal de bocșă 
cu procent ridicat de umiditate 
și cenușă ne-au livrat și între
prinderile forestiere Făgăraș, 
Intorsura Buzăului, Curtea de 
Argeș, Baia de Aramă și al-

ELENA SABO
$efnH serviciului C.T.C.
Ing. VASILE LAZAR 
tehnoloa secția carbid 
din Combinatul chimic 
„Karl Marx” Tîrnăveni 
ȘTEFAN NECANIȚCHI 

corespondentul
„Scînteii tineretului", 

regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară.

(Continuare în pag. a H-a}
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Pentru a cunoaște pregătirile ce se fac acum în satele 
maramureșene în vederea organizării activității cul
turale in lunile care urmează, precum și experiența 

acumulată In organizarea unei vieți culturale cât mai bogate 
și utile pentru tineri, ne-am adresat cîtorva directori de că
mine culturale care ne-au relatat aspecte din activitatea șl 
preocupările lor.

IO AN SABOL 
directorul 

căminului cultural 
din comuna Acif, 

raionul Cărei

Gospodăria noastră colectivă 
se întinde astăzi pe mai mult 
de 10 000 hectare. Acum toamna 
ca oriunde, noi organizăm 
„sărbători ale recoltei". Stabi
lim, cu sprijinul organizației 
U.T.M., planul de perspectivă 
pentru lunile de iarnă. El va 
cuprinde manifestările și acțiu
nile care s-au bucurat de 
succes și pînă acum, și care 
s-au dovedit eficiente prin con
ținutul lor, legat de problemele 
concrete ale marii noastre gos
podării agricole colective, de 
întărirea ei economico orqam- 
zatorică. Ne propunem să orga
nizăm, de pildă, „seri dedicate 
tinerilor fruntași" menite să ge
neralizeze experiența pozitivă 
in diversele sectoare de muncă 
ale G-A.C., „Seri tematice* — 
pe probleme de producție, În
deosebi privind dezvoltarea 
sectorului zootehnic, manifes
tări culturale speciale pentru 
tinerii din diverse sectoare pro
ductive. Tinerii participă cu 
interes la conferințele organi
zate de noi. I-au interesat în 
mod deosebit asemenea teme 
ca : „Felul cum ne comportam 
tn societate*, „Respectul tovă
rășesc', „Ajutorul In muncă-, 
..Drepturile și îndatoririle cetă
țenești" în care au fost prezen
tate, cu aspecte concrete, pro

bleme de muncă și de etică. 
Conferințele sînt urmate întot
deauna de programe artistice 
și ne străduim ca, în viitor, 
unele din acestea — mai ales 
programele brigăzii artistice de 
agitație — să aibă un conținut 
corespunzător temei expuse.

Sub îndrumarea comitetului

toamnă și pentru iarna ce vine, 
obiectul interesului organiza
ției U.T.M. din comună și al 
conducerii căminului cultural 
se numără unele acțiuni de mai 
mare amploare, care solicită o 
preocupare mai susținută, tre
buind să fie pregătite din vre
me, cu multă atenție datorită 
complexității lor. E vorba, de 
pildă, de organizarea unor „du
minici cultural-sportive" Avem 
o oarecare experiență în acest 
sens, dar vrem să îmbunătățim 
organizarea unei astfel de ma
nifestări culturale interesante.

Intenționăm să organizăm, 
tot pe baza experienței căpăta
te pînă în prezent, manifestări 
culturale mai interesante cu

va schimburi de experiență cu 
instituții culturale și organiza
ții U.T.M. din comune apropia
te, care au reușit să realizeze 
frumoase „joi ale tineretului".

SABIN TURTUREANU 
directorul 

căminului cultural 
din comuna Doba, 
raionul Satu Mare

Studiind cu atenție o serie 
de materiale de specialitate, 
dezbătlnd cu prilejul unor se
minalii raionale, dar mai ales 
primind un sprijin mai susținut 
din partea membrilor comitetu
lui U.T.M., „Joile tineretului" au

fiind învățați cu acest prilej 
cum să danseze frumos, cum să 
invite partenera la dans etc. 
„Dansul inimioarelor" se bucu
ră la noi de multă apreciere 
creînd o atmosferă antrenantă, 
plină de voioșie.

Vrem apoi, să organizăm mai 
bine vizionarea în colectiv a 
unor spectacole artistice. O sin
gură dată ne-am deplasat în 
colectiv la Teatrul de Stat din 
Satu Mare și cei care au parti
cipat au fost foarte mulțumiți, 
în această iarnă intenționăm 
să întreprindem mai multe ase
menea vizionări, pregătindu-le 
din vreme, cu discuții asupra 
autorului și a piesei vizionate.

Vizitele vor mai cuprinde

pă cu plăcere la diversele ac
țiuni ale căminului cultural. 
Am considerat, în mod greșit, 
că muncind în fabrică și ve
nind seara acasă, majoritatea 
tinerilor de la noi nu ar fi pre
ocupați de ceea ce se petrece 
la căminul cultural din sat, că 
cerințele lor cultural-educative 
sînt satisfăcute de instituțiile 
culturale și de artă din Baia 
Mare. Este adevărat că tinerii 
noștri vizionează spectacole de 
teatru și cinematograf în oraș, 
sînt prezenți ]a acțiunile cultu
rale din întreprinderile unde lu
crează dar reîntorși acasă, ei 
vin și la căminul cultural. Am 
constatat că sînt prezenți la că
minul cultural atunci cînd or

nal U.T.M. — privind desfășu
rarea vieții artistice în satul 
nostru. Pe scenele concursurilor 
artistice, comuna Băsești a fost 
prezentă întotdeauna, mai ales 
cu echipa de teatru. Tinerii 
manifestau mult interes pentru 
formația de teatru, pentru spec
tacolele prezentate, se intere
sau de piesele în pregătire. în 
schimb, la formația de cor nu 
reușim să atragem mai mulți 
tineri, deși buni interpreți știam 
că există în sat. Am hotărît, 
avînd în vedere numărul destul 
de mare de tineri din formațiile 
de teatru, de dans sau brigadă 
artistică de agitație sfi organi
zăm pentru aceștia, ca și pen
tru coriști, anumite seri distrac

Cum vor răspunde preocupărilor tineretului 
căminele culturale maramureșene?

U-T-M- fetele au alcătuit un 
cerc de cusături populare, rea- 
lizind frumoase costume na
ționale pentru colectivul de 
dansatori al <jăminnlni cuIturaJL 
Ele s-au ho țări t să acorde ace
lași sprijin si celorlalte foraa- 
tii artistice ale căminului cul
tural, prezente In marea între
cere republicană — concursul 
al VD-lea Închinat aniversării 
a 20 de ard de îa eUberama Pa
triei noastre da sub juigul fas
cist.

EMILIA MATTA 5 
direct oarea 

căminului cultural 
din comuna Turt-Oas

Printre r.aznfestărvie mirara- 
h ce :ic a-i-sm. i“ această

prilejul sărbătoririi majoratului 
tineretului. Piuă acum, ne mul
țumeam numai cu aspectul fe
stiv ce-1 Îmbracă căminul cultu
ral, cu expuneri legate da 
acest eveniment Vrem să sta
bilim In viitor programa cultu
ral-artistica adecvata, reuniuni 
tovărășești, întilmri cu munci
tori «i colectivist] fruntași etc.

Mai puțin reușita la noi au 
fost „foile tineretului'. care nu 
întotdeauna bq arat ecee at- 
nosieră tinerească obișnuită la 
asemenea ocazu. Cred că In or- 
jartrrarM acestor Zile dedi
cat* In întregime tineretului 
trebuie să reflectăm mai mult, 
să r.u ne mai mulțumim numai 
cu darx-.il. așa cjw. din păcate, 
s-a intim plat pînă acum. In 
<*<?»: sens vom organiza cîte-

devenit Ia noi manifestări cul
turale complexe, deosebit de 
eficienta prin conținutul lor. 
Scurtele expuneri pe care le 
prezentăm la „Joia tineretului" 
si care reflectă preocupările 
tinerilor colectiviști și colecti
viste dezbat probleme ale vieții 
de familie, ale tovărășiei, prie
teniei. Prezentăm și scurte re
cenzii ala cărților beletristice 
nou intrate în bibliotecă, orga
nizăm standuri de cărți cu vin- 
zare. învățarea unor cîntece, 
prezentarea unor scurte progra
me artistice ale brigăzilor sau 
soliștilor vocali, jocurile dis
tractive, concursurile ghicitoare 
și multe alte acțiuni fac parte 
din programul unei asemenea 
manifestări culturale. Desigur, 
nu lipsește din cadru] „joilor 
tineretului" dansul, unii tineri

muzeele și obiectivele indus
triale din regiunea și raionul 
nostru.

EMILIA VINJU 
directoarea 

căminului cultural 
din comuna Ciclrlău, 

Bala Mare

ganizăm manifestări culturala 
interesante și în ultima vreme 
tocmai în această direcție am 
început să ne concentrăm aten
ția. In acest sens noi stabilim 
din vreme colective de organi
zare In care sînt antrenați ti
neri entuziaști și buni organiza
tori.

Cine urmărește planul de ac
tivitate al căminului nostru In- 
tilnește desigur multe teme da 
manifestări culturale specifice 
pentru tineret Primind spriji
nul mai temeinic al comitetului 
comunal U.T.M., am înțeles că 
și In comuna noastră, cu toate 
„condițiile* sale specifice (co
mună apropiată de oraș — N-R.) 
tinerii sînt interesați și partici

AUREL FALAUȘ 
directorul 

căminului cultural 
din comuna Băsejtl, 

raionul Cehu Silvaniel

încerc să consemnez aici cl- 
teva probleme ce au stat și stau 
încă in atenția noastră — con
ducerea căminului cultural in 
colaborare cu comitetul comu

tive, reuniuni tovărășești ala 
ansamblului artistic, cum le 
spunem noi. De asemenea, am 
popularizat larg, prin organi
zația U.T.M., activitatea corului 
nostru și a corurilor fruntașe 
din regiune, cum ar fi a celui 
din Ardusat și asemenea acți
uni au dat rezultate bune- In
tenționăm ca, împreună cu an
samblul nostru artistic, să în
treprindem în viitor scurte 
excursii, vizionări de spectaco
le la Baia Mare, urmate da dis
cuții, care să întregească ori
zontul ipiritual al artiștilor a- 
matori, să contribuie și mal 
mult la ridicarea măiestriei lor 
artistice.

în aceeași ordine de idei tre
buie să menționăm inițiativa 
de a învăța pe unii tineri să 
cînte la diverse instrumente

muzicale și mai ales Ia acor
deon, asigurîndu-ne aslfe) pen
tru viitor o orchestră care să 
contribuie efectiv la bdna des
fășurare a spectacolelor noas
tre.

★
Materialele prezentate aici 

subliniază faptul că în regiunea 
Maramureș activiștii culturali 
de la sate, sprijiniți de către 
organizațiile U.T.M, sînt preo
cupați să organizeze și în viitor 
o activitate culturală cu rezul
tate eficiente în acțiunea de 
educare comunistă a tinerilor. 
Serile tematice, — cu teme din 
cele mai variate, cuprinzînd 
probleme ,de producție sau de 
educație, serile închinate co
lectiviștilor fruntași, zilele de 
odihnă colectivă, jurnalele vor
bite, călătoriile pe harta patriei, 
serile de întrebări și răspun
suri, simpozioanele șj multe al
tele, sînt mijloace puternice de 
educare a tineretului în spiritul 
colectivismului, al dragostei 
față de partid, față de frumuse
țile și bogățiile patriei noastre 
socialiste.

Activiștii culturali de la sate, 
organizațiile U.T.M. trebuie sa 
aibă în vedere ca la manifes
tările culturale să fie atrași 
cît mai mulți tineri, din rîndul 
lor recrutîndu-se apoi noi orga
nizatori ai acțiunilor culturale. 
Lărgirea sferei de cuprindere 
a maselor în viața cultural- 
educativă constituie una din 
importantele sarcini pe care 
Congresul al IH-lea al partidu
lui a trasat-o activiștilor cul
turali. Organizarea cu pricepe
re și Ia un înalt nivel a mani
festărilor culturale impune o 
muncă colectivă, creatoare, iar 
existența unor colective care 
să răspundă efectiv de organl-. 
zarea si desfășurarea unor ma
nifestări culturale constituie o 
realizare pozitivă ca va trebui 
să Intre în practica activității 
culturale din întreaga regiune-

ȘERBAN RADULESCU
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CAC.NET Materiile prime folosite 
la fabricarea carbidului

Romanul de proporții al iui 
Dimitr Dimov a fost transpus 
de cineaștii bulgari la dimen
siunile si tensiunea dramatică 
proprie lucrării originale- Ca
litățile filmului, chiar și unele 
din deficiențele lui. isi trag u- 
vorul din vasta operă Lterară 
— frescă sodabpaihologicS a 
unor clase n destine indivi
duale, In anii din preajma si 
în timpul celui da al doilea 
război mondial.

Regizorul Nikola; Korabov 
subliniază in cfteva linii ener
gice, precise, importanța epo
cii — fundal din care despraos 
drama familiei Morev. In 
trimitcrile istorice sîn: simp'e 
precise, explic în d relaț'a ir 
tima care există intre evc.hr.: â 
caracterelor si condiția sorlaiS 
a eroilor, situarea lor In raoor*. 
cu evenimentele istor.ee C*w- 
torii uzează de :rr.agm;-*rr.- 
bol care definesc o imrtaxa 
traiectorie individual* «: ge
nerală. (Reîntflnirva lus Bor.j 
cu Irlna în vălmășagul ma -:- 
festației studențești și a. ain- 
Reroasei represiuni, fuga fe-< 
e vădind din mijlocul coic^'.ar 
ei, cu mașina confortabilă • 
proaspătului capitalist. 
înfruntarea cu semnifica: 
isterice a celor două claae. m 
final etc. etc.)

Acțiunea cinematografică 
concentrează în deosebi pe 
relațiile — complicat^ ș< con
tradictorii, și ele — dintre cei 
doi tineri care, aruocinc j-se 
fiecare orbește Intr-un viciu

Fabrica de zahăr Chitila-Bucu iești. Vedere parțială a italiei 
de evacuare și concentrare a zemurilor pentru prepararea 

siropurilor ce urmează a fi cristalizate.
Foto: AGERPRES

In sprijinul studenților 
de la cursurile fără frecvență
Cursurile fără frecventă ale 

institutelor de învățămlnt supe
rior din țara noastră sini urma
te de tot mai mul fi muncitori, 
tehnicieni, învățători etc. Anul 
acesta, numărul celor care ur
mează aceste cursuri a crescut 
cu aproximativ 4 500 iată de 
anul precedent. Pentru ca acti
vitatea de pregătire să se des- 
lășoare în condiții mai bune. 
Ministerul lnvățămîntului a or
ganizat și în diferite centre ne
universitare — Ploiești. Ora
dea. Arad, Lugoj, Șomcuța 
Mare, Cehu Silvaniei etc., 
cercuri de studii îndrumate de 
institute de învățămînt supe
rior din București și alte centre 
universitare din [ară.

La cercurile de studii, con
duse de responsabili aleși din
tre cei mai buni profesori din

(Bons obsedat de -deea par- 
vr^irJ. fau pasrjzea oar
bă pentru M/w . jfrrșe-s-r 
or.n a «e urî urui pe ceiaialt. 
Prea tirziu Srîna că
i—a sacr.Lca: Zeilurhr cem- 
nr-atea. de dragul izrri nemer
nic. Filmul bulgsr
cu Ideea greșeiă c* -drage^ea 
scuti totul țmr»
eromei care. întremai In v s’a 
fn .xkă »: imr:ră • *
decade mai --ș.
de â. sa: > £» «A . £7-.a
cins :i ti - • - - .%<.*- t...

HM*1 — *3 rarw ItT—<
fans a

CL iraCi * taezzi anwu 
<ăa< Ml ow »a
•Tfcarvw ' cate «064 rx- 
^acat- Morrr *- fior- ~s H 
te fico-U <■ Grwxk »’ai 
v*MSb de B MfCWfi
•- . ■

sflrs.: 4.nfel df * 

localitatea respectivă, au loc 
lecții de sinteză, consultații in
dividuale și pe grupe.

Planul de activifate al cercu
lui de studii pentru anii 1 și 11 
cuprinde lunar Intre 16—32 ore 
pentru toate disciplinele prevă
zute în planul de învăjămînt al 
unui an de studii. Dintre aces
tea, 6—12 ore sînt rezervate 
lecțiilor de sinteză, iar restul 
pentru consultații și seminalii. 
O deosebită importanță se acor
dă, de asemenea ,lecțiilor prac
tice de laborator.

Fiecare student primește din 
partea institutului respectiv 
planurile de învățămînt, pro
gramul de sludi, grafice și ma
teriale de studii litografiate, 
precum și bibliografia respec
tivă.

(Ager preș) 

o tooeoe. de a o înțelege cu ■- 
GeVâTe’

Mai cu un dotat pentru nu- 
azu ** trăiri complexe, con- 
trac.Tton. interpretul lui Mo
rav cu șe rădici U înălțimea 
Ttanctierei sale. Reacționează 
u.-.u.crm. cu un pateusm exte- 
r .:;. re^îizind mai mult clișeul 
c* h: f7t *ira£a artistică a per- 
s: O sărăcie de carac-

In raport cu materia- 
de r?man. se resimte 

ahor peiso- 
: • < s ? acțrjr.ii (poate doar

- . r.azist e mai bine 
* : tatăl Irinei. fra-

-- ■. .eg. Lila.evre-capar-
S-- £r.;a excesivă 
jntaMa cadrelor si 

a 7- . '•rTir.; — simbolice — a 
momente «nebunia
a—far-xarea de- 

a fiscis _
«in casa Mo- 

zasxxraLi*— — a

ce ; i: re saruzasi. Acaftia din 
«rrri. crea gLoba? s; de aceea 

£s'.erai eararterirați. nu a- 
ca m ra&ăn. să repre- 
ve.-’abc fiarta revolut:o- 

* . cfeEssvă care va grăbi 
des^fcr^-_?A Mprevv*x-. Dacă 
aroees-1 des^-xnpuaeni clasei 
cazemate e nrzv:* atent 
d dssdteantr'A c- hscMltate de 
-ă--e e . ceâlalt proces.
». :ne — as creșteri: con<Ti_s- 

*>. muaasntefti st al mobdi- 
-ări fnrbtkiT rov^tiorAre că- 
.> enenCKC. tk marf
c» vor c- .m -a ru a: -r^xrea 

s e^oerarea Buhga- 
rte-, — • sperat la treacăt 

m_ Joace maj blui brice, 
ce coesavm fior* ului 
general v_rh *• L iuru- 

O selectare ma. rtxurj&să

cu
cr-croLfc <Ln

patos 
viața

p: ZX-. — c-- ■ r ir
AUCE MAAOfU

3 ale
vcrccîe- cu ex- 
amuie p'm mont. 
ex p.:2?3 Jnjcirifi! ae 
pe litoral și ca 
bereJe oe neuitaf 
s-on Jecheat.

!n ieșiră te aescJuoe
tin sou an șeahmr ca frițula 9> 
șariamcțula tai-

Cei muâ taulU e/evj nrivac 
cjcrunitr cu țoală senozitafea 
Jr.rfl din zile de scoală.
Au de«co."JJGerd mei recapitu
larea materiei studiate ia clasa 
precedentă, aici sloiurile n re- 
cnc.andânle profesorilor, aici 
Indeanai de fiecare clipa al 
părintilcr. Cu mafurilaie de 
gindire și holăzîre. ei se aco
modează ușor uaui regim ra
tional de aniocă. in care acti
vitatea cerebrală alternează cu 
cea fizică, efortul intelectual cu 
distraepa. Învățătura cu odihna.

Alături de aceștia apar, înză 
In clase și elevi cu mai putină 
voință, șovăielnicii, delăsătorii, 
cei furați de o plăcută reverie. 
Împletită uneori cu o ușoară 
nostalgie a mult regretatei va
cante. Pentru ei, recapitularea 
materiei nu are nici un sens, e 
o simplă iază de tranziție, pri
mele lecții sînt prea ușoare și 
nu-i interesează, următoarele 
sînt prea grele și nu ie înțeleg. 
De aici și speranța în zile mai 
„norocoase11 cu lecții mai ușoa
re și cu mai multă „înțelegere" 
din partea profesorului. Cu ast
fel de speranțe și iluzii, rubri
cile catalogului se umplu cu 
note mici și cu absențe. învăță
tura devine mai grea, orele de 
curs mai puțin agreabile. Une
ori, gîndul unor asemenea elevi 
se îndreaptă mai mult spre sfîr- 
șitul anului decît spre Începu
tul Iul. „Mai este timp; o notă 
mică obținută azi se poate în
drepta și pe trimestrul al doilea

Polo: S. N1CULESCU

Ecsipa de trasatori condusă de Stan Ștefan de la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște este 
evidențiată pe uzină pentru economiile de metal pe care le realizează lună de lună, prin 
trasarea fudicioasă și complexă a tablei. In fotografie : șeful de echipă discută cu un grup 
ae muncitori despre posibilitățile pe care croirea complexă a tablei le oferă în economisi

rea metalului.

Stațiunile de pe Valea Prahovei 
se pregătesc de iarnă

1 ilria fi cabanei» 
tanjuuce de p* I elea 
Prakacei și din 
lacari pltrffii ai» 
rgy ii Ploiești «a 
șe^doii anal aceita 

de IX (MO 
de —rai ai Mitsrii 
teorii ai-fi petreacă 
eeacadiai. aaa cori fii.
Aanl aeasta, capaci
tate» de calare ■ tte- 
(inniîar » creirat eu 
22 Ia tuli jeță da a

nul trecut. In același 
limp camerele au jon 
mobilate modern, au 
fost amenajate canti
ne sau bufete, biblio
teci fi săli pentru 
jocuri distractive.

Pentru sezonul de 
iarnă eu început pre
gătirile încă de pe 
acum. Au foii ret i- 
xuite și reparate in- 
atalațiila fi conducte

i3u al treilea" — l»f ric ei. 
i*nii Iși rezervă șl ^dreptul" la 
o cort fentă in toamnă, asigu- 
rindu-si astfel o vacanță chinu
ită.

Trebuie să avem mare grijă 
ca elevii să nu săvirșească ase
menea greșeli, care uneori sini 
ireparabile. Anul școlar este 
coace puf în mod științific. El 
poate fi comparat cu o clădire 
care nu poate H trainică dacă 
constructorul n a ținut seama 
de legile elementare ale con
strucției. Închipuiți-vă o clă
dire jidicald ps o temelie șu

Dozați-vă bine efortul 

de !a începutul anului școlar!

bredd. Aceasta se va dărima la 
putină vreme de la ridicarea ei. 
Așa și cu cunoștințele. Materia 
însușită in primul trimestru ol 
anului școlar constituie temelia 
cunoștințelor viitoare. Degeaba 
vei învăța la siîrșit de an, pen
tru corectarea unor medii, dacă 
n-ai învățat în primele zile de 
școală toate lecțiile. Materia 
predată de profesor are o înlăn
țuire logică, iar un capitol ne
învățat este egal cu un gol pe 
care nu-1 poți umple învățînd 
doar următorul capitol. Fiecare 
lecție trebuie învățată atunci 
cind a predat-o profesorul — 
aceasta este o lege școlară 
peste care nu se poate trece. E 
drept, la începui de an e mai 
greu «<5 treci de la o etapă de 
vacanță la o etapă de învăță- 

le cară alimenteasi 
vilele cu apă, pre-um 
fi ceia de încălzire. 
Cantinele sini îm curs 
de aprovizionare cu 
legume, preparate de 
carne și alta alimen
te. De asemenea, sa 
fae pregătiri pentru 
sporirea capacității 
de cazata a cabane
lor, îndeosebi a celor 
din Masivul BucegL 

tară, de efort susținui. Totuși 
această trecere se poate face fi 
trebuie tăcută de fiecare elev. 
Este nevoie numai de multă 
voință pentru a pune ordine in 
timpul pe care îl ai la dispozi
ție. Ordinea aceasta se poate 
face cu ajutorul unui plan sil
nic, al unui orar de lucru. 
Școala asigură un asemenea 
orar pentru cei mici, șase sau 
șapte ore pe care elevul le pe
trece In clc*ă. După aceea. 
insă, timpul rămlne la dispozi
ția elevului, și el trebuie să-și 
formeze deprinderea de a aică- 

tui propriul său orar, pe care 
să-1 respecte. E bine ca acest 
orar să prevadă după termi
narea orelor de clasă o oră, 
două pentru masă și odihnă și 
abia apoi elevii să se apuce de 
lecțiile pentru ziua următoare. 
Școlarul care n-a dedicat zil
nic cel puțin de la 2 pînă la 
4 ore studiului nu poate decla
ra că și-a pregătit lecțiile. Mun
ca cu cartea școlară, studiul no
tițelor, scrierea lecțiilor nu pot 
li expediate într-o oră. Această 
deprindere, de a desfășura mun
ca individuală zilnic, se formea
ză din prima zi de școală. Celui 
care nu procedează astfel, îi va 
li foarte greu să se obișnuiască 
abia în trimestrul al II-lea șl 
al 111-lea să stea la masa de lu
cru 3—4 ore.

Expoziție a pictorilor 

amatori
Recent, într-una din sălile 

casei de cultură din orașul 
Cimpulung Muscel, s-a deschis 
o expoziție cuprinzînd lucrări 
ale pictorilor amatori din cer
cul de pictură ..Ștefan L»u- 
chian’’ din localitate.

Pictorii amatori au expus 100 
de lucrări care oglindesc as
pecte semnificative din viața 
nouă a satului contemporan, 

l portrete de fruntași în munca 
din fabrici și de pe ogoare.

ION MALANCU
J cxrrespondent voluntar

Care este timpul liber ai ele
vului l După orele de pregătire 
a lecțiilor, cînd se recomandă 
sport, plimbare, lectură, dai nu 
mai mult de două ceasuri. Di
stracției și vizionarii spectaco
lelor elevul trebuie sâ le re
zerve simhăta și duminica, cind 
are mai mult timp la dispoziție.

Un elev mă întreba anul tre
cu! de cînd este bine sfl în
ceapă a se pregăti pentru matu
ritate. Lui și tuturor celor care 
vor să-mi asculte sfatul ie răs
pund din clasa 1 sau, dacă este 
prea de vreme, din clasa a V-a.

In nici un caz, mai tlrziu de 
clasa a Vlll-a. In orice zi și în 
orice oră, elevul conștiincios se 
pregătește pentru examenul de 
maturitate, pentru concursul de 
admitere în învălămîntul supe
rior, pentru toată viața.

Am început un nou an școlar. 
Este bine să-l privim cu toată 
seriozitatea. Orice oră de curs 
are importanța ei; orice răs
timp destinat studiului indivi
dual sâ fie folosit cu maximă 
intensilale. Să învingem nea
junsurile zilelor de tranziție de 
la vacantă la un regim strict de 
activitate. Etapa de acomodare 
este ușurată de reînprospătarea 
unora din cunoștințele dobîn- 
dite în anii anteriori. Să nu ră- 
mînem cu impresia că aceasta 
este o simplă formalitate. Ea

(Urmare din pag. I) 

tele. Ce înseamnă acest conți
nut mare de umiditate și ce
nușă în mangalul de bocșă ?, 
In afară de faptul că pericli
tează calitatea carbidului și 
îngreunează funcționarea cup
toarelor în procesul de fabri
cație, determină un mare con
sum de energia în plus. Pen
tru evaporarea fiecărui kilo
gram de ană din mangal se 
consumă în plus 1 kWh de 
energie electrică, iar fiecare 
kilogram de cenușă provoacă 
un consum suplimentar da 1,9 
kWh. Asta înseamnă că numai 
pentru cantității# necorespun
zătoare primite de la !• F- 
Stîlpeni în lunile martie și au
gust s-au consumat în plus 
15 965 kWh. energie cu care sa 
pot alimenta în condiții foarte 
hun« (vara) într-o lună apro
ximativ 250 de locuința înze
strate cu tot confortul.

Una din materiile prime cele 
mai importante pentru fabri
carea carbidului este varul in
dustrial cu un continui ridicat 
în oxid de calciu activ (Văr* nt- 
stins). Trebuie să arătăm că 
furnizorul Drincripal, întreprin
derea. „Victoria socialistă” din 
Turda, a livrat combinatului 
în semestrul I doar 26,65 la 
sută var industrial, față de 75 
la sută prevăzut în contract, 
restul fiind var de construcții 
care se caracterizează prin- 
tr-un conținut ridicat de car
bonat de calciu (6—18 la sută). 
Aceasta creează greutăți în 
procesul de fabricație prin de
reglarea cuptoarelor și crește
rea consumului de energie 
electrică. Astfel, pentru des- 

l comnunerea carbonatulul de 
calciu în oxid de calciu și 

I bioxid de carbon se consumă 
I în plus pentru flecare kilo- 
j gram de bioxid de carbon 1.5 

kWh.
Din toate aceste date rezultă 

că prin îmbunătățirea calității 
mangalului de bocșă, varului 
și a altor materii prime s-ar 
putea încă îmbunătăți calita
tea carbidului și s-ar putea re
duc® simțitor consumul de 
energie electrică, care în pre- 

este veriga care leagă un Janf 
neîntrerupt de cunoștințe, do
zate cu multă grijă și strins le
gate unele de altele. Orice ve
rigă slabă în lanțul acesta con
stituie o fisură serioasă în pre
gătirea intelectuală a oricărui 
elev.

Trimes tul I nu este numai cel 
maj lung și mai dificil ca aco
modare. dar este și cel mai im
portant. Orice zi pierdută Con
stituie o lacună adesea greu de 
remediat. Parcurgerea materiei 
se face Intr-un ritm susținut și 
chibzuit organizat. Orice lecție 
neînvătată atrage după sine un 
efort suplimentar pentru înțe
legerea altora, orice notă mică 
influențează media trimestrială 
și pe cea anuală. Orice moment 
de delăsare poate știrbi ceva 
din ansamblul pregătirii gene
rale a unui tînăr. Pentru cul
tura generală a cuiva nu sînt 
obiecte majore și obiecte mi
nore, nicț capitole esențiale șl 
secundare. Totul se angrenează 
într-un sistem închegat de cu
noștințe care se condiționează 
reciproc.

Urmărind cu atenție fiecare 
lecție, aproiundlnd prin studiu 
individual cele învățate la orele 
de curs, alternîrtd în mod rațio
nal timpul de muncă cu cel de 
destindere, privind cu seriozi
tate orice notă obținută și orice 
absență, refleclînd din vreme 
asupra celor învățate, ne vom 
asigura din primele zile de 
școală succesul la finele anului 
școlar.

Prof. ION POPESCU
director adjunct la Școala 

medie „Gh. Lazăr” 
din București 

zent estQ maj mare decît cel 
planificat. Faptul că la secția 
carbid s-a depășit consumul 
specific de energie electrică, 
creează mari greutăți în pro
ducție.

In ce privește mangalul de 
bocșă, considerăm că între
prinderile forestiere trebuie să 
ia măsuri pentru respectarea 
strictă a STAS-ului. Ne gîndîm 
în primul rînd la conservarea 
în mal bune condiții a man
galului pentru a-1 feri de ploi 
6i umezeală. In al doilea rînd, 
trebuie asigurată carbonizarea 
completă și sortarea judicioasă 
a mangalului. Unele întreprin
deri. neglijînd calitatea, au li
vrat mangal care conținea și 
pămînt sau cioate și alte bu
căți de lemn necarbonizate. 
Consideram că este și în inte
resul întreprinderilor furni
zoare să îmbunătățească con
tinuu calitatea mangalului. De 
asemenea, trebuie să arătăm ce 
n eres nectar ea angajamentelor 

««•BtNMlttrte - privind livrarea 
YfcnHluIj«ăndu£triai aduce da- 

-une- însemnate combinatului. 
Această liilsă* ar putea ii lichi
dată printr-o mai bună urmă
rire a procesului tehnologic la 
fabricarea varului, pentru a 
obține var de calitate superi
oară. Iată doar cîteva observa
ții privind calitatea materiilor 
primp folosite in fabricarea 
carbidului.

Nu du tem omite, însă, faptul 
că în combinatul nostru mai 
sînt unele lucruri care cer să 
fie nuse la punct. Problema 
conservării mangalului de boc
șă (pentru a-1 feri de umidi
tate si impurități) nu s-a re
zolvat denlin nici la Combina
tul chimic din Tîrnăveni. Aici 
există un depozit de mangal 
acoperiț, /fa unde sînt alimen
tate cuptoarele. Dar s-au aglo
merat stocuri mult mai mari 
decît capacitatea de depozi
tare. in curtea combinatului 
există grămezi de mangal da 
bocșă, care de luni de zile 
sînt expuse intemperiilor si în 
special ploilor. Unele grămezi 
s-au amestecat cu pămînt. 
Considerăm că și conducerea 
combinatului trebuie să găsea
scă o soluție centru buna de
pozitare si conservare a man
galului de bocșă în incinta în
treprinderii. In acest fel — pe 
lingă necesitatea stringentă de 
a fi just înțeleși d« către fur
nizorii de materie primă — sa 
poate aduoe si de către colec
tivul combinatului un aport 
însemnat la obținerea unui 
carbid de calitate superioara, 
cu un consum din ce în mai 
mic de energie electrică.

La G.A.C. din comuna Ostrov, 
regiunea Dobrogea, recoltatul 

strugurilor este în toi.

Foto: AGERPRES
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MORT MORT TPORT
In „Cupa Campionilor Europeni

Dinamo-ltacureșli — Motor Jena
n aăptămînile de la 
nceperea campiona
tului, iubitorii fot
balului au urmărit, 
etapă de etapă, cu 
atenție, evoluția e- 
chipei Dinamo, cam

pioana țării, desemnată să ne re
prezinte în Cupa campionilor 
de pe continent. Meciul cu „Fa
rul , care a situat-o pentru o 
etapă îfl fruntea clasamentului, a 
dat tuturor speranțe. A urmat 
apoi înfringerea șuferită în fața 
„Progresului’* rare a st imit în
doială și îngrijorare. Atiț presa, 
cît și specialiștii, cunosctnd ca 
in formația echipei Mntor-Jena 
figurează numele unui R. Ducke, 
(considerat pare-mi-se, anul tre
cut, rivalul faimosului Gento) cît 
ți ale celorlalți internaționali 
germani, Muller, Lange și Frit
sche, au recomandat unsprezece- 
lui bucureștean să practice un 
fotbal robust, da ța începutul 
pînă Ui sfirșitul partidei. Califi
carea în turul următor depindea 
(fi depinde încă) de felul cum 
jucătorii noștri vor putea fă de
strame apărarea in forță de la 
Motor-Jena. Ieri, băieții din Ște
fan cel Mare, au cîștigat cu 2—6 
prin golurile marcate de Nun- 
we.iUer III (minutul 13) și de. Pe
tru Emil (minutul 75) excelent 
coordonator al jocului și (du~pă 
părerea noastră) cel mai bun om 
do pa teren.

Meciul ($i în special partea a 
doua) a fost aprig disputat- În
vingătorii au cheltuit energie cit 
pentru trei întîlniri de campio
nat, au dominat mijlocul terenu
lui și au expediat puternice lovi
turi la poarta lui Fritsche. Apă
rarea imediată și linia de halfi, 
ofensivă, cu un control matur al 
balonului, sînt compartimentele 
care au purtat tot greul jocului. 
Fără a minimaliza ci tu și de pu
țin eforturile celor patru înain
tași, (pe Unguroiu nu-ț trecem 
la număr, fiindcă n-a existat pe 
teren), trebuie spus că ei au în
grămădit jocul pe centrul tere
nului, au pierdut multe mingi 
utile trimise de apărare, au în
târziat să șuteze. căutând mereu 
poziția ideală, iar în zona din 
apropierea porții au slăbit rit
mul. pormițind apărării oaspete 
să degajeze terenul.

Dinamoviștii puteau să cîștiga 
la un scor copios, — fi o meritau 
din plin, pentru că în ciuda lip
surilor mai sus arătate, minute 
tn șir au jucat cu fundașii pe li
nia de centru. Adversarii lor, 
icniți, după mărturisirile condu
cătorilor tehnici, să obțină un re
zultat de egalitate, rar s-au alin
tat spre poarta lui Dalcu. Motor- 
Jena a plasat în dispozitivul a- 
parării f tind ații, halfii, interii fi

una din extreme, contraatacind 
prin Peter Ducke, unul din cei 
mai rapizi centri atacanți care 
au evoluat pe terenurile noastre 
în ultimul an. Mai mult n-a fă
cut și, în această situație, fotba
liștii de Ia Dinaino-București pu
teau, desfacînd jocul pe aripi 
(mal cu seamă pe partea stingă 
unde Haidu, cind a fost servit, 
a produs derută între adversarii 
săi direcți) să adauge la zestrea 
de două goluri, cel puțin pe all
ied.

Dară acest lucru nu t-a petre
cut, de vină e in primul rind îna
intarea și în special Pircălab (ex
tremul dreapta de la Dinamo, de 
atîtea ori selecționat in repre
zentativa țării, a ratat ieri — mi
nutul 64 — o lovitură de la 11 
metri). Cei care s-au aflat în a- 
propicrea porții lui Fritsche în 
momentul cind arbitrul polonez 
Edmund Duda), care a condus 
jocul autoritar și sobru, a indicat 
lovitura de pedeapsă, l-au văzut 
pe Pircălab crispat, inspăimiatat 
parcă de faptul că trebuie să șu-

Campionatul mondial

teze. Și, nervos, tremurind. » tri
mis mingea în bară, lucru pe 
core nu na mai amintim tă-l fi 
făcut cînd va el, specialist al a- 
cestui gen de lovituri. E, desigur, 
o întâmplare, dar e păcat că ase
menea întâmplări se produc în 
meciuri cheie.

La 25 septembrie, Dinamo- 
Bucureșli ta susține returul aces
tui joc în R. D. Germani. Mo
tor-Jena, echipă cu un joc în 
forță, pe alocuri dur, pa teren 
propriu va încerca sâ refacă 
handicapul de două goluri fi 14 
realizeze calificarea. Ce să le 
spunem băieților noștri? Există, 
Știm cu toții, un avantaj al te
renului, dar. de atîtea ort, Dina- 
mo-Bucurcști, în meciurile inter
naționale, ne-a făcut dovada unei 
echipe care știe să reprezinte cu 
cinste fotbalul ramînesc și să în
vingă.

Rămtn&m lingă ei cu toată dra
gostea»

Campionatul mon
dial feminin de 
sah pe echipe se 
va desfășura anul 
acesta în orașul 
iugoslav Split, cu 
începere de la 21 
septembrie, etnd 

va avea loc festivitatea de 
deschidere și tragerea la sorți. 
Meciurile primei runde se vor, 
disputa la 22 septembrie. Par
ticipă echipe din 15 țări: 
U.R.S.S., R. P. Romînă. Olan
da, S.U.A., Belgia, R. P. Bul
garia, R. P. Ungară, R. P. Mon
golă, Monaco, R. D. Germană, 
R. P. Polonă. R. F. Germană, 
Austria. Scoția și Iugoslavia.

Reprezentativa U.R.S.S. va 
avea în frunte pe campioana 
mondială Nona Gaprindașvili. 
Echipa R. P. Romîne este for
mată din Margareta Teodo- 
rescu, ciștigătoarea turneului 
zonal de la Lodz, Alexandra 
Nicolau ?i Margareta Perevoz-

FANUS NEAGU

Nimweller IU înscrie spec- • 
taculos primul gol al me- I

ciului.

Folo : V. RANGA

PE SCURT • PE SCURT
• Cea decf45sa tdițievtra- 

diticnalelor campionate inter
naționale de atletism ale .țarii 
noastre se va desfășura in zi
lele de 12 si 13 octombrie pe 
Stadionul Republicii din Capi
tală. Pină in prezent $i-au con
firmat participarea atleți din 
U.R.S.S.. R. D. Germană, Fran
ța, Italia, Norvegia, R. F. Ger
mană, Olanda. Austria, Lu
xemburg, Belgia $i Senegal.

hochei De gheată, SpSYtak 
Moscova, a întîlnit la Chomu- 
iov ne V.T.J.. de careta dispus 
cu scorul de 7—0 (2-ri); 2—0; 
3—0).

• Cu prilejul unui concura 
de parașutism sportiv desfășu- 

aproplere de Moscova 
stabilit^ două noi re- 
mondiale la saltul de 
cu aterizare la punct 

Sărind de la o altitudine
• Echipa de hochei pe ghea

tă Ț.S.K.A. Moscova, campi
oana U.R.S.S., a susținut o 
nouă întîlnire în cadrul tur
neului ne care-1 Întreprinde In 
R. S. Cehoslovacă. Hocheiștit 
sovietici au învins cu 12—2 
(2—0: 7—1; 3—1) echipa Spar
tak Praga Sokolovo. In cele 
trei meciuri susținute pină a- 
cum, hocheistiî sovietici au re- 
Durtat tot atîtea victorii, în
scriind 32 de puncte și primind 
numai 3. In continuarea tur
neului. T-S.K.A. va juca cu 
Z.K.L. Brno și Dukla Jihlava.

O altă echipă sovietică de

rat în 
au fost 
corduri 
noapte 
fix.
de 2 000 m. cu cădere liberă de 
11”, Boris Artemov a aterizat 
la 3.75 m dc centrul cercului, 
(v.r. era deținut de cehoslova
cul Kirekez). Al doilea record 
mondial a fost stabilit de Vla
dimir Savinov, care s-a lansat 
de la 1 500 m, aterizînd la 1.56 
m de centrul cercului.

• In prezent se află In tur
neu In Izrael echipa mascu
lină de baschet a Iugoslaviei. 
Jucfnd la Tel Aviv cu repre
zentativa tării, baschetbalistii 
iugoslavi au obținut victoria 
cu scorul de 69—64 (35—36).

(Agerpres)

Codin : rulează la cinemato
graful Patrirf (10; 12,15; 14,30; 

-14,45-; 44); 21,15) Babette pleacă 
4$ război Cinemascop : ru
lează Ia cinematografele Re- 

Wtflba** <9.30; 11,30; 13.30;
16,45; 19; 21,15), Elena Pavel : 
(9; 11; 13: 15; 17. 19; 21,30 — 
grădină 19.30), Grivița (10; 12; 
14.15; 16,30; 18,45; 21). Alex.
Sabia (10; 14; 18; 20,45 —
grădină 20,15), Ștefan cel Mare 
(10,30; 12,30; 15,30; 17,45; 20),
Stadionul Giulești (19,45) Cain 
al XVlII-lea : rulează la cine
matografele : Magheru (10; 12; 
14; 16,30; 18;45; 21,15). I. C.
Frimu (10; 12; 14,15; 18,45; 21), 
Stadionul Dinamo (19,45), O zi 
de toamnă : rulează la cinema
tograful V. Alecsandri (16; 18; 
20), Ultimul tren din Gun Hlll; 
București (9,15; 11,30; 13,45;
19; 21), 1 Mai (10: 12.15; 14;30; 
16,45; 10; 21,15), V. Roaită (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 — 
grădină 
(10; 12;
Grădina cinematografului 13 
Septembrie (20), Arenele Li
bertății (20), Lebede sălbatice : 
Tineretului (9,30; 11,15), Dra
cul fi cele zece porunci —

19,30) G. Coșbuc :
14; 16; 18,15, 20,30),

cinemascop rulează la cine
matograful Tineretului 13; 
15,30; 18; 20,30), Cel mai marc 
spectacol: Victori (8.15; 11,15; 
14.15; 17,15^0,1.5),.Alex. Popov 
(9,15; 12,15; 15,15; 18,15; 21,15), 
Escondida: Central (9,45; 12; 
14.15; 16,30; 18,45; 21). Florea- 
sca (11; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina cinematografului T. Vla- 
dimirescu (19,30), Grădina Pro
gresul (20,15), Noaptea pe auto
stradă ; Lumina (rulează în 
continuare de la ora 10 pină 
la ora 14; după amiază (16; 
18,15; 20,30). Program special 
pentru copii : 13 Septembrie
(10) ; Tu ești minunată ; 13
Septembrie (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Program de filme 
documentare și desen animat : 
de La ora 10 în continuare pină 
la ora 21 la cinematgraful 
Timpuri Noi, Dintele de aur : 
rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (14,30; 
18,30; 20,30), “ ”
18,15; 20,30).
cinemascop : 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Tutu
nul : înfrățirea între popoare 
(10; 16; 19,15). 23 August (9; 12; 
15; 18; 21), Arta (16; 18,15;

16,30;
Cultural (11; 16;
Podul rupt —

GiuleștI (10.30;

Sosirea noului 
ambasador al Indiei 

Io București
Miercuri, 18 septembrie, • 

sosit la București K. R. F. 
Khilnani, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al In
diei in R.P. Romînă.

L«a sosire, în Gara de Nord, 
K. R.F. Khilnani a fost salutat 
de Gheorghe Luca, directorul 
Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Exeme.

A fos de față R. D. Chakra- 
varty, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Indiei.

(Agerpres)

Succesele petrolițtilor 
ploieșteni

Petroliștii din schelele re
gi unii Ploiești au forat în acest 
an, în pflus, mai mult de 2 000 
m.l. și au Livrat rafinăriilor ți
ței în sortimentele planificate, 
la timp și de bună calitate. 
Datorită creșterii productivită
ții muncii și reducerii consu
murilor de chimicale, energie 
electrică și piese de schimb 
necesare intervențiilor la son
de, ei au realizat economii la 
prețul de cost în valoare de 
37 400 000 lei.

Cele mai bune rezultate au 
fost obținute în ultimele luni 
cî<nd, prin aplicarea în pro
ducție a peste 4 800 de îmbu
nătățiri tehnologice propuse 
de sondori, toate schelele din 
această parte a țării și-au de
pășit planul la producția de 
țiței din sondele vechi. In 
schelele trustului de extracție 
Tîrgoviște, de exemplu, au fost 
introduse anul acesta proce
deul de recuperare secundară 
prin injecții cu apă și gaze, 
Operații și schimbări ale siste
mului de exploatare etc. Pe 
aceasă cale, coeficientul de ex
ploatare a sondelor a crescut 
cu 1,7 Ja sută față de cel pla
nificai.

(Agerpres)

în Editară Politică a apărut : 
In ajutorul celor care «tu- 

dîazft Statutul P.M.R.
culegere de lecții

208 pag. 3 lei
Volumul cuprinde lecțiile: Par

tidul Muncitoresc Romln ■— condu
cătorul poporului In opera de desti- 
vlrșire a construirii socialismului 
In patria noastră ; Statutul — lege 
de bază a partidului > Calitatea de 
membru de partid ; Cum se iace 
primirea In partid s Centralismul 
democratic — principiul călăuzilor 
al structurii organizatorice a par
tidului ; Organizația de bază—teme
lia partidului j Conducerea de că
tre partid a organizațiilor de masă: 
Educarea comunista a membrilor 
șl candidatelor de partid.

20,30). Clubul cavalerilor — 
cinemascop: rulează la cinema
tograful C-tin David (15; 17; 
19; 21), Veniți mîine : Unirea 
(16; 18,30), Alerg după o stea : 
grădina cinematografului Uni
rea (20), Doi din alte lumi : 
Flacăra (16; 18,15; 20,30), Gang
steri și filantropi : rulează ia 
cinematografele T. Vladimi- 
rescu (16; 18,20), 16 Februarie 
(16; 18; 20;), Generalul : Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
30 Decembrie (16; 18; 20). Luna 
de miere fără bărbat : Munca 
(15; 17; 
Popular (16;
Rocco șl frații săi — ambele 
serii: Moșilor (15,30; 19 — gra
dină 19,30), Oameni de afaceri 
rulează la cinematografele M. 
Emincscu (16; 18.15; 20,30), Au
rel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
Fortăreață pe Rin — cinema
scop : Ilie Pintilie (16; 18,15 ; 
20,30). Elena din Troia — 
cinemascop : Volga (10; 12,15; 
15.30; 18; 20,30) Marele drum: 
Libertății 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20 — grădină 19), Olga Bancic 
(15; 17; 19 — grădină 20,15), 
Culisele varieteului : Luceafă
rul (15; 17,15; 19,30 — grădină

19; 21), Moby Dick :
18,15; 20,30),

INFORMAȚII
Miercuri după-amiază dele

gația Dietei japoneze condusă 
de Hisao Kodaira, fost mini
stru. președintele Comitetului 
de coordonare și procedură al 
Camerei reprezentanților, care 
se află în vizită în tara noa
stră a avut o întrevedere la 
Consiliul de Miniștri al R. P- 
Romîne cu Alexandru Bîrlă- 
deanu si Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Gogu Râdu- 
lescu, ministrul comerțului ex
terior si Eduard Mezincescu, 
adjunct ai ministrului afaceri
lor externe.

'★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a oferit miercuri 
seara la palatul Marii Adu
nări Naționale o recepție cu 
prileiul vizitei în R. P. Ro
mînă a delegațieii Dietei japo
neze conduse de Hisao Ko
daira, fost ministru, președin
tele Comitetului de coordonare 
și procedură al Camerei repre
zentanților.

Au luat parte membri ai 
Consiliului de Stat, ai guver
nului, deputați ai Marii Adu
nări Naționale, oameni de ști
ință, si cultură

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Miercuri dimineața, delega
ția Dietei japoneze. condusă 
de Hisao Kodaira, însoțită de 
Drof. Marin Rădoi, deputat al 
Mari! Adunări Naționale, a 
făcut o vizită la gospodăria a- 
cricola colectivă din comuna 
Hălchiu.

In cadrul relațiilor comer
ciale dintre țara noastră și Re
publica Indonezia, pe vasul 
norvegian ..Hoegh EIlan“ aflat 
în portul Constanta în aceste 
zile a început încărcarea cu 
destinația Indonezia a primu
lui lot de 200 de vagoane pen
tru transportarea cimentului, 
construite la Uzinele de va
goane din Arad.

Cu acest prilej Ia bordul 
vasului a avut loc miercuri 
după-amiază o recepție oferită 
de Sukrisno. ambasadorul Re
publicii Indonezia în R. p. 
Romînă. Au participat repre
zentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior și Camerei 
de Comerț a R. p. Romîne, ai 
unor întreprinderi romînești 
pentru comerț exterior și ai 
Uzinelor de vagoane din Arad.

tâtii ..Continental Oil Co,** di* 
New York nu plecat miercuri 
într-o călătorie prin principalele 
bazine petrolifere din tară-

Oaspeții, însoțiți de specialiști 
din industria petrolului din țara 
noastră, vor vizita «chele petro
lifere, unități de prelucrare a 
țițeiului, institute de cercetări 
științifice de specialitate, uzine 
constructoare de utilaje petrolie
re ți altele.

Miercuri seara 
gional București 
cea de-a treia 
spectacolul „Grădina cu tran
dafiri", de Andi Andrieș, în 
regia lui Gheorghe Teodo- 
rescu.

Pentru această stagiune Tea
trul Regional București a pre
gătit, spre a prezenta în pre
mieră și alte piese ale unor 
autori romîni, cu o tematică 
axată pe probleme actuale, 
printre care „Punctul culmi
nant" de Gheorghe Vlad, „Ma
nevra cea mareu de Ștefan 
Haralamb, „Învățătoarea" de 
Aurel Baranga și „Oameni sub 
soare" de Victor Bîrlădeanu.

în cei doi ani de existență 
Teatrul Regional București a 
prezentat 450 de spectacole, 
vizionate de 112 000 specta
tori, dintre care 79 000 din o- 
rașele și satele regiunii.

*
Miercuri seara s-a Înapoiat 

în Capitală, venind din R. D. 
Germană, grupul de balerini ai 
Teatrului de operă și balet din 
București, care au dat o serie 
de spectacole In diferite orașe 
din această țară. Din grupul de 
balerini aii făcut parte Irinel 
Liciu, Valentina Massinî, Ileana 
Iliescu, Gabriel Popescu. Gh. 
Cotovelea și Petre Ciortea.

Teatrul Re- 
și-a deschis 
stagiune cu

Muncitoarele Ana Șerbănes-

cu și Olga Popescu de la 

secția finisa) chimie textil

a Fabricii de confecții și tri

cotaje „București" acordă o

deosebită atenție caii tă ții

produselor.

Foto: AGERPRES

Membrii gropului de specialiști 
americani din domeniul petrolu
lui, în frunte cu Cram H. Ira, 
vicepreședinte executiv al Socie-

20). Miracolul lupilor — 
cinemascop i rulează la cine
matograful G. Bacovja. ^1.4.30; 
16,45; 19; 21,15), O fi asta dra
goste ? — cinemascop : Dru
mul Serii (16; 18,15; 20.30).
Misterele Parisului — cinema
scop : B. Delavrancea (16; 
18,15; 20,30), Caidul : rulează la 
grădina cinematografului Ilie 
Pintilie (20), Războiul vesel : 
grădina cinematografului 8 
Martie (19,30), Lupii la stînă : 
rulează la grădina cinemato
grafului 23 August (20).

Televiziune
JOI, 19 SEPTEMBRIE

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19.15 Biblioteca noastră. 19.40 
Filmul pentru copii „Umbrelu
ța". 20.00 Ce măsuri s-au între
prins pentru pregătirea planu
lui pe 1964 ? 20.20 Filmul „Un 
petec de hîrtie". 20.35 Decora
ția murală și sculptura monu
mentală. 20.55 Melodii îndră
gite. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

(Agerprea)

Sprijin concret, permanent, 

organizațiilor U. L M. din 

sectoarele zootehnice ale G. A. C.

—•

I

(Urmare din pag. I)

ciparea tinerilor la lecții și de
monstrații practice, felul cum 
sînt însușite și aplicate cuno
ștințele predate. Si în acest an, 
pe baza măsurilor ce s-au sta
bilit de către organele de par
tid, organizațiile U.T.M., în co
laborare cu conducerile unită
ților socialiste, se preocupă cu 
grijă de înscrierea utemiștilor 
și a celorlalți tineri la învăță- 
mînCul zootehnic. încă țle acunj 
în raionul htegru Vadă s-au în
scris pentru anul I al invăță- 
mîntului zootehnic peste 300 ti
neri. Acțiunea se desfășoară in
tens si în raioanele Hîrșova și 
Tulcea.

Dar, asa cum arătam, pentru 
ridicarea calificări] profesio
nale a tinerilor crescători, orga
nizațiile U.T.M. folosesc si alte 
metode. în majoritatea gospo
dăriilor, la fermele de animale, 
îngrijitorii au la dispoziție cărți 
din specialitatea lor pe care le 
citesc, le discută. Odată cu în
cheierea cursurilor zootehnice, 
forma cea mai mult folosită 
pentru îmbogățirea în continua, 
re a cunoștințelor au fost ex
punerile pe teme zootehnice. în 
raionul Hîrșova, datorită fap
tului că comitetul raional 
U.T.M.. în colaborare cu con
siliul agricol raional, a atras Și 
îndrumat în această acțiune pe 
toți inginerii zootehniști și me

dicii veterinari. în fiecare gos
podărie s-au ținut cîte 4—5 ex
puneri. Rezultate frumoase au 
obținut organizațiile U.T.M. de 
la G.A.C. Casimcea, Ciobanu, 
Topologu, Pecineaga, Cogealac 
etc. în aceste organizații s-au 
întocmit planuri de expuneri 
pentru o perioadă mai mare, 
stabilindu-se tema și data cînd 
se vor tine, planuri ce au fost 
comunicate din timp tinerilor.

Foarte utile se dovedesc re
feratele prezentate de crescă
torii de animale fruntași in a- 
dunaiile generale ca și artico
lele pe care aceștia le scriu a- 
desea la gazetele de perete. O 
asemenea metodă utilizată mult 
in gospodăriile din raionul Ne
gru Vodă ne străduim s-o ex
tindem acum în toate gospodă
riile.

Schimbul de experiență în 
muncă și convorbirile cu cei 
mai buni crescători de animale 
■int, de asemenea, de un mare 
ajutor pentru tinerii zooteh
niști. Comitetul raional U.T.M. 
Adamclisi a organizat o consfă
tuire a tinerilor crescători de 
animale la care au participat 
peste 120 de fruntași din gos
podăriile colective. în acest an 
aproape în toate raioanele s-a 
extins inițiativa Comitetului ra- 
ional U.T.M. Medgidia de a or- 
qaniza astfel de schimburi de 
experiență pe centre de comu
ne, acțiune de pregătirea că

reia se ocupă comitetele comu
nale U.T.M. ajutate de un acti
vist al comitetului raional. A- 
ceastă acțiune este ușor de or- 
qanizat și s-a dovedit totodată 
foarte eficace, deoarece la ea 
participă nu numai fruntași, ci 
toți înqrijitorii tineri din cîteva 
gospodării.

Deseori, crescătorii de ani
male dintr-o gospodărie merg 
în vizită la fermele gospodării
lor vecine, la gospodăriile de 
stat unde studiază metodele 
noi de muncă. După o astfel de 
vizită în G.A.S. Stupina, s-a or
ganizat o discuție în cadrul că
reia fruntașii în producție au a* 
ratat cum obțin indici ridicați 
în creșterea în greutate a ani
malelor și în creșterea produc
ției de lapte.

O problemă importantă afla
tă în centrul activității 
desfășurate de organiza

țiile U.T.M. din brigăzilo zoo
tehnice este și asigurarea con
dițiilor de muncă și de viața 
ale tinerilor, educarea lor. Co
mitetele comunale U.T.M. din 
Horia, Chirnogeni, Mihail Ko- 
qălniceanu și cele din G.A.C. 
Flntînele, Pecineaga, Cobadin, 
urmăresc felul cum lucrează ti
nerii crescători de animale, au 
grijă ca ei să-și îmbogățească 
cunoștințele și să-și petreacă 
în mod plăcut și util timpul li
ber. în peste 250 de gospodării, 

tinerii, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., cu sprijinul consi
liilor de conducere ale G.A.C., 
au amenajat în sectoarele zoo
tehnice mici cluburi, unde se 
află aparate de radio, biblioteci, 
panouri și vitrine ce prezintă 
experiența și metodele înain
tate în creșterea diverselor 
specii de animale. Aici se fac 
lecturi în grup, se organizează 
audiții colective la radio, dis
cuții.

In numeroase gospodarii, la 
locul de muncă al îngrijitorilor 
se desfășoară bogate activități 
cultural-artistice și sportive. La 
G.A.C. Cogealac, unde la ferma 
de vaci lucrează 16 tineri, se 
joacă volei, fotbal, șah. La 
G.A.C. Frecăței tinerii crescă
tori de animale au alcătui* o 
brigadă artistică de agitație 
care prezintă cu regularitate 
programe inspirate din activi
tatea la ferme.

In această privință mai avem 
însă multe de făcut. Asemenea 
preocupări pot fi întîlnite în- 
tr-un număr destui de mic de 
gospodării. Comitetul regional 
U.T.M. a indicat comitetelor 
raionale să depună eforturi 
pentru ca în toate gospodăriile 
tinerilor din zootehnie să li se 
creeze condiții de muncă, de 
petrecere a timpului liber, iar 
aceste activități să devină cit 
mai bogate și interesante. In 
unele raioane ca Negru Vodă, 
Medgidia, au fost organizate 
zile ale secretarului care au 
discutat numai aceste probleme. 
Cu acest prilej secretarii orga
nizațiilor U.T.M, din G.A.C., în 
care aceste activități se desfă
șoară mai bine, au relatat ex
periența lor.

Organizațiile U.T.M. din gos
podării au fost îndrumate «S 
dea dovadă de inițiativă, să nu 
aștepte ca toate aceste lucruri 
să se facă de la sine. Uneori 
însă inițiativele organizației, 
cerințele tinerilor sînt sprijinite 
doar într-o foarte mică măsură 

de conducerea gospodăriei. Așa, 
de exemplu, la G.A.C, Mihai 
Viteazu tinerii au solicitat să li 
se aducă ziare și cărți la fermă 
dar cererea lor a rămas fără 
răspuns. Gospodăria din Simi- 
noc a cumpărat aparate de ra
dio portative pentru îngrijitori, 
dar ele stau la sediul gospodă
riei. în magazie. Multe gospo
dării ca cele din Oltina, Zorile 
au posibilitatea sa organizeze la 
ferme „colțuri roșii” dar încă
perile potrivite pentru acestea 
sînt utilizate nerațional. Insist 
asupra acestor lucruri, care par 
mărunte, pentru că ele au o 
mare importanță. Specificul 
munci, în zootehnie cere în
grijitorilor să fie aproape tot 
timpul lingă animale. Or, în a- 
ceste condiții e foarte impor
tant ca tinerilor să ți se creeze 
la locul de muncă condiții pen
tru a cJti presa, literatură, pen
tru a petrece plăcut și instruc
tiv timpul liber.

Dovedind multă grijă fată 
de tinerii crescători de a~ 
nimale. preocupîndu-se 

cu simt de răspundere de orga
nizarea activităților lor, de asi
gurarea unor condiții bune de 
muncă și studiu, organizațiile 
din multe gospodării au reușit 
să realizeze o permanentizare a 
tinerilor în acest sector. Din 
cei 960 de tineri crescători de 
animale din raionul Negru 
Vodă, 470 lucrează în sectorul 
zootehnic de peste 3 ani, alti 
123 au o vechime de 5 ani. Ti
nerii Iordache Badea, Sava 
Constantin de la G.A.C. Horia 
îngrijesc animalele de peste 4 
ani. Producțiile pe care le obțin 
sînt cu cîte 300—400 de litri 
mai mari decît cele pe care le 
obțin tovarășii lor, mai noi în 
această muncă. Firește, pe mă
sură ce cîștigă experiență, șl 
producțiile obținute de cet noi 
cresc. Am dat însă acest exem
plu pentru a arăta că vechimea 
în munca de crescător se re

flectă în mod pozitiv în rezul
tatele ce se obțin.

G.A.C. Fagărașu are o fermă 
mare, cu animale de rasă, pre. 
cum și o bază furajeră puter
nică. Producțiile realizate sînt 
însă nesatisfăcătoare deoarece 
la ferma de vaci se plimbă cine 
vrea și cine nu vrea. Un îngri
jitor stă o lună, două și pleacă. 
Vine altul, dar nici el nu stă 
mai mult. Si în alte gospodării 
se petrec lucruri asemănă
toare. La G.A.C. Siminoc, ra
ionul Medqidia, există o fluctu
ație după anotimpuri. Iarna, 
cînd condițiile de muncă sînt 
mai grele, la ferme sînt repar
tizați îngrijitori rnal destoinici, 
mai pricepuți. Vara însă, aceș
tia sînt scoși și repartizat! la 
brigăzile de cîmp, în locul lor 
fiind trimiși unii care caută o 
muncă mai ușoară.

Asemenea situații, nu singu
rele de altfel, se reflectă direct 
în producțiile obținute. Iată de 
ce comitetul regional a îndru
mat organizațiile U.T.M. din 
gospodării să lupte împotriva 
acestei schimbări continue a 
celor ce muncesc în zootehnie, 
să creeze cu sprijinul consilii
lor de conducere ale G.A.C. 
condiții pentru permanentiza
rea tinerilor îngrijitori.

Intr-o recentă ședință la 
care a participat activul 
reqional și secretarii co

mitetelor raionale, biroul comi
tetului reqional U.T.M, a ana
lizat în mod amănunțit munca 
organizațiilor U.T.M. pentru 
sporirea contribuției tinerilor la 
creșterea animalelor și a pro
ductivității lor. Din această a- 
naliză s-au desprins, pe lingă 
realizările obținute, și unele 
lipsuri care se manifestă încă 
în activitatea noastră. Astfel a 
reeșit faptul că nu în toate gos. 
podăriile colective, organiza
țiile U.T.M. manifestă preocu
pare fată de activitatea tine

rilor crescători de animale. Da 
multe ori nici comitetele raio
nale nu atrag atenția asupra 
greșelilor lor, nu arată în su
ficientă măsură comitetelor și 
birourilor U.T.M. din unitățile 
agricole cum trebuie să lucreze 
cu tinerii îngrijitori de animale, 
ce trebuie să facă pentru a or
ganiza bine munca și viața lor. 
Mergînd în gospodăriile colec
tive, unii membri al comitete
lor raionale U.T.M. trec rareori 
pe la ferme și nu se interesează 
îndeajuns de munca și de viața 
îngrijitorilor. Deși priceperea 
lor a crescut, deși cunoștințele 
lor zootehnice sînt destul de 
bogate, activiștii comitetelor 
raionale U.T.M., și chiar acti
viști ai comitetului regional nu 
se ocupa în mod concret de pro
blemele legate de contribuția 
tinerilor la creșterea animale
lor.

Realizările obținute de gos
podăriile colective în ceea ce 
privește creșterea animalelor 
sînt însemnate. Se pot obține 
însă rezultate mult mal mari. 
In timp ce unele gospodării ca 
Anadolchioi, Cumpăna etc. ob
țin la lapte producții medii de 
aproape 3 000 de litri de la fie
care vacă, în alte gospodării 
producțiile nu depășesc încă 
2 000 de litri. Și acest singur 
exemplu arată ce rezerve mari 
de sporire a productivității ani
malelor există în regiunea noa. 
stră, rezerve la valorificarea 
cărora o contribuție Impor
tantă pot și trebuie să o aducă 
organizațiile U.T.M.

S-a încheiat de curînd acți
unea de profilare a G.A.C., sta
bilindu-se și direcțiile de spe
cializare zootehnică, lucru ce 
creează posibilități și mai mari 
dc dezvoltare a șeptelulul. a 
fiecărei specii de animale. Re
zultă de aici pentru organiza
țiile U.T.M, datoria ca noi ti
neri să fie îndrumați să lucreze 
în acest sector de producție. 

Pentru ca răspunsul tinerilor să 
fie la înălțimea sarcinilor, bi
roul comitetului regional U.T.M. 
a stabilit în ședința amintită o 
serie de măsuri pentru a spri
jini organizațiile U.T.M, în In
tensificarea eforturilor de popu
larizare a frumuseții muncii în 
zootehnie. în scopul atragerii 
spre această profesie a cît mai 
multor tineri. Pină Ia sfîrșitul 
anului ne-am propus ca rîndu- 
rile crescătorilor de animale 
din G.A.C. să sporească cu incă 
500 de tineri. Un accent deose
bit vom pune pe îndrumarea ti
nerilor și spre fermele de por
cine și ovine, specii de animale 
care se dezvoltă mult. De ase
menea, printr-o muncă mai in
tensă in rîndul tinerelor colec
tiviste care se simt atrase de 
meseria de crescătoare de pă
sări. vom reuși să sporim con
tribuția organizației U.T.M. la 
dezvoltarea aviculturii.

In acest scop au fost alcătu
ite în fiecare raion cîte 3—4 
colective formate din activiști 
ai comitetului regional U.T.M. 
și ai comitetelor raionale care, 
deplasîndu-se în fiecare gospo
dărie. acordă organizațiilor o 
îndrumare concretă și eficace, 
studiază și generalizează expe
riența bună ne care o au multe 
din ele.

In încheiere trebuie amintit 
faptul că la comitetele raionale 
U.T.M. ca și la nivelul regiunii 
se va urmări în mod perma
nent activitatea crescătorilor 
de animale, a tinerilor fruntași 
în zootehnie, rezultatele pe 
care le obțin și se vor popu
lariza metodele bune folosite. 
Procedînd astfel, munca noas
tră de îndrumare a organizații
lor U.T.M. din gospodării, pen
tru ridicarea continuă a califi
cării tinerilor îngrijitori și spo
rirea contribuției lor la cește- 
rea animalelor va avea mai 
multă eficacitate.



Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
al Comitetului

politic specia!

președinte

de la Moscova
cd

S.U.A.

«• k. r 
BAF.

Prof. M. Uașeganu ales

NEW YORK 18 (Agerpres).
— în prima ședință a Adună
rii Generale a O.N.U., care a 
avut loc la 17 septembrie, după 
alegerea președintelui sesiunii 
Adunării generale, s-a trecut 
la alegerea președinților comi
tetelor. Președinte al Comite
tului Politic a fost ales Cari 
Schurmann (Olanda).

Au fost aleși apoi în unani
mitate : prof. Mihail Hașega- 
nu (R. P. Romînă), președin
te al Comitetului politic spe
cial ; Ismael Thaibe (Indone
zia) — președintele Comitetu
lui nr. 2 (pentru problemele e- 
conomîce și financiare), Hum
berto Diaz Casanueva (Chile)
— președintele Comitetului nr. 
3 (pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale); Aș- 
kar Marof (Guineea) — pre
ședintele Comitetului nr. 4 (de 
tutelă $1 pentru problemele 
teritoriilor Neautonome); Mil
ton Gregg (Canada) — preșe
dintele Comitetului nr. 5 (pen-

Dejunul oferit de A-A.Cromiko
NEW YORK. — A. A. Groml- 

ko, ministrul afacerilor externa 
al U.R.S.S., a oferit la 17 aep- 
tembrie un dejun în cinitea de
legațiilor țărilor aocialiite cir» 
au sosit Ia New York pent» ■ 
participa la lucrările celei de-a 
18-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. La aceit dejun, care a 
decurs într-o atmosfera calda, 
tovărășeasca, au participat țefii 
delegațiilor țărilor socialiste : V. 
David, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, J. Pe
ter, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Ungare, C. Mioetro, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, 1. Bațev, tninislral 
afacerilor externe al R. P. Buig»-

*«r«l •/

MEMORANDLMll 0.1. M. AMKAI I.5.E
NEW YORK — Orgur.ic:^ 

Internațională a Muncii (OlMi 
a adresat un memorandum Or
ganizației Națiunilor Unite H 
care subliniază că guvern.u; 
Republicii Sud-Africane a 
dat nici o indicație ci integi^^- 
nea2ă să adopte mături per.:*, 
a promova egalitatea ralia 
In timpul muncii”, 
dumul relevă că în Africa c 
sud se manifestă o ducnn-.. 
nare sistematică împotriva ce
tățenilor acestei fdri de • *- 
rasă decît cea albă prin lim 
rea posibilităților de

ANCHETĂ IN URMA ASASINATULUI PIS U Mii
DE RASIȘTI! DIN ALABMU

NEW YORK 18 (Agerpral 
— Mii de cetățeni de culoare 
și albi din localitatea Birmt-.p- 
ham (Alabama) au participa*, .a 
17 și 18 septembrie la funera
liile celor patru copii asasinați 
într-o biserică baptistă rn 
timpul atentatului cu bombe 
pus la cale de rasiștii din acest 
oraș, duminică. Agenția Fran
ce Presse menționează că cor- 
tegiile funebre s-au desfășurat 
în liniște, fără incidente, potri
vit hotăririi populației de cu
loare de a nu se lăsa provo
cată de rasiști. între timp, po
trivit aceleiași agenții, ^anche
ta deschisă de către F.B.I. in 
legătură cu atentatul comis 
duminică pare să bată pasul 
pe loc". Singurul rezultat ob
ținut este că luni seara au fost 
arestați doi rasiști albi care au 
asasinat un alt copil negru cu 
un foc de carabină. Ei ți-au 
recunoscut vina.

Burke Marshall, adjunct al 
ministrului justiției, care a fost 
trimis ds către ministrul justi
ției, Robert Kennedy, la Bir
mingham îndată după atentat, 
s-a întors marți la Washing
ton, unde a prezentai ministru
lui un raport asupra misiunii 
sale. Agenția France Presse 
relevă că una din persoanele 
care l-au însoțit pe Burke 
Marshall la Birmingham „a 
prezentai tabloul sumbru al si-

n-stirx d.x toeic prxx- ÎI x 
mrwțkMfiU ti.
P’zcîwr, * i oa itr-
ioe ăt pcțwJxns
di culcz- : r: pOTV’ira ci hi n 
că îs scixte e=-u3-_:u txzz mpo- 

perea cL* B a ;
lor
xtar» -31 k: -’-a.
d=pd pd^ere.2 m, cr 
dejuindirga 
timp cit «ceste trupe ae 
afîs la Btmnî«f>hasL, twr~r- 
r.ează <gmț>«, extremi^n 
simțtRdv-ae p-’orejcp dc «em- 
stă po’.îțîe care cs
ei“, se vor eoustders cs etîî 
mai liberi i« a comite «tewta- 
te de felul celui de duasiuxei*.

Agențiile da preai ««««41 
din Woxhisgzon că cete zece 
organizații care «« per~ip«ef 
marele marș Impotrirz atfre- 
gației din 28 atcxrt de la Wa
shington inițiazd fa prezent 
proiectul unui non „unarș ai 
tăcerii" care să aibă loc d»mi- 
nica viitoare ia capitala SJJJL. 
în xemn de protest nrc 
atentatului cu bombe de ta 
Birmingham. Potrivit d^ticra- 
ției unui purtător de cariat 
conducerii mișcării pop«d«i*et 
de culoare, organizaiorii mar
șului intenționează td («cheia 
acest marș in fața Cosei Albe.

jx5c=j din Dusseldorf,

I 
I 
I

Prezențe romanești
Ziua R. P. Romine

la Tirgul de la Bmo
PRAGA — Corespondentul 

Agemres H. Liman transmite : 
La Tirgul de la Bmo este Q 
mare afluență de vizitatori. In 
cursul zilei de duminică aproa
pe 100 000 de persoane au vizi
tat na vili oan ele Tîrgului. Pro
dusele romînești expuse aici 
se bucură de o atenție deose
bită ti de apreciere unanimă.

La 17 septembrie, cu prilejul 
wZilei R.P. Romîne' pavilionul 
romînesc a fost vizitat de mi
nistrul comerțului exterior ce
hoslovac, Frantisek Hamouz. 
A fost prezent si prof. Gh. 
Nițescu. ambasadorul R.P. Ro
mîne la Praga. Ministrul ce
hoslovac a subliniat că schim
burile între R.P. Romînă șl 
R.S. Cehoslovacă au crescut 
simțitor, exprimîndu-și spe
ranța că ele se vor dezvolta în 
continuare. Ziarul „Rude Pra- 
vo* relevă calitatea produselor 
expuse de țara noastră, iar 
ziarul Tîrgului — scriind des
pre marile transformări petre
cute în economia romînească 
după cel de-al doilea război

mondial — remarca : „Mași
nile ti utilajul ocupă un loc 
din ce în ce mai important în 
exportul romînesc". De altfel, 
numeroși vizitatori ai tîrgului 
sînt atragi de instalațiile de fo
raj, tractorul „U-650", electro
motoarele sl materialul rulant 
expuse de RP. Romînă. Loco
motiva Dlesel-electrlcă pro
duce, d® asemenea, o puternică 
Impresie. Reprezentanți ai u- 
nor firme străine și-au mani
festat interesul în achiziționa
rea de instalații de foraj, re
morci basculante, electromo
toare Si o serie de alte pro
duse romînești.

Marți seara, în cursul unei 
conferințe de presă, Alexan
dru Predescu, directorul pavi
lionului R.P. Romîne, a răs
puns întrebărilor puse de zia
riști în legătură cu dezvolta
rea economiei tării noastre: 
Participanții la conferința de 
presă au vizitat apoi pavilio
nul apreciind exponatele pen
tru calitatea lor.

ROMA. La lucrările celui 
de-al XX-lea Congres interna
tional de chirurgie de la Roma,

UE PESTE HOTARE

în sprijinul Tratatului

Le M
Jte- 

ta >«-

PE SCURT» PE SCURT • PE SCLRT • Kf SCITI.lt SCIT T • PE SCLRT
STOCKHOLM 18 (Agerpres). 

— La 17 septembrie și-a în
ceput lucrările la Stockholm 
cea de-a 13-a sesiune anuală a 
Comitetului regional pentru 
Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății. La lucrările 
acestei sesiuni participă dele
gați din 30 de țări, reprezen
tanți ai diferitelor organizații 
internaționale gi observatori. 
Sesiunea a fost deschisa în 
mod festiv de primul ministru 
al Suediei, Tage Erlander, care 
a rostit un scurt cuvînt intro
ductiv.

După partea festivă s-a tre
cut la discuții pe marginea ra
portului de activitate pe peri
oada iulie 1962—iunie 1963, 
prezentat de Comitetul regional 
pentru Europa a! O.M.S.-ului. 
In cadrul acestor discuții a luat 
cuvîntul dr. Pompiliu Sgîndăr, 

romîne la a-

I
I
I
I
I
I
Î șeful delegației

ceastă sesiune.

Iîn cuvîntul de răspuns
tervențiile delegațiilor,

I
* O.M.S. a subliniat

I
i
I

In cuvîntul de răspuns la ln- 
, dr.

Paul Van de Calseyde, directo
rul regional pentru Europa al 

rezultatele 
remarcabile obținute de R.P. 
Romînă în acțiunea de eradi
care a paludismului apreciind 
vasta experiență șl înalta caii-

participă chirurgi din 65 de țări, 
printre care și R.P. Romînă. La 
discuțiile pe marginea refera
telor prezentate despre efectele 
locale si generale ale diverse
lor traumatisme asupra orga
nismului au luat cuvîntul acad, 
prof. dr. Ion Făgărășanu și 
prof, dr. Ion Țurai.

LA ROMA: Prof. dr.
Voinea Marinescu in vizită

la ministrul sănătății al Italiei
J1OMA 18 (Agerpres). — La 

17 septembrie, proi. dr. Voinea 
Marinescu, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale, care 
participă la congresul Societă
ții internaționale de chirurgie 
cardio-vasculară, a făcut o vi
zită lui Angelo Rafiaelo Jervo- 
lino, ministrul sănătății al Ita
liei.

La întâlnire a fost de față, de 
asemenea. Valerian Stan, Însăr
cinatul cu afaceri ad-lnterim al 
R. P. Romîne la Roma.

In cursul discuției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, s-au examinat probleme 
ale organizării asistenței medi
cale în cele două țări, făcîn- 
du-se cu aceasta ocazie un va
loros schimb de experiență.

Ministrul sănătății al Italiei 
l-a invitat pe prof. dr. Voinea 
Marinescu sfl viziteze In urmă
toarele zile unele instituții me
dicala și spitale din Roma.

ale dezarmării asupra economiei capitaliste
/n presa occidentală își 

fac loc în ultima vreme, 
tot mai multe articole 

consacrate consecințelor even
tuale ale dezarmării asupra 
economiei capitaliste. Dacă în 
urmi cu titiva ani în anali
zele de acest soi răsuna a- 
proape ezclusin strigătul de 
alarmă al monopolurilor în 
goană după profiturile cres- 
ande obținute din cursa înar
mărilor, acum a început să a- 
pari si atitudinea celor care 
studiază soluții de adaptare a 
economiei capitaliste la dezar
mare.

Preocuparea pentru situația 
economică a țărilor capitaliste 
In cazul înfăptuirii dezarmării 
a constituit tema unor articole 
apărute aproape simultan în 
două publicații, una ameri
cană. alta vest-germană: 
„Dacă pacea vine — ce se va 
întâmpla cu afacerile' (U.S. 
News and World Report), și 
^Daci izbucnește pacea” 
(Frankfurter Rundschau). Cele 
două articole infirmă „teoriile' 
acelor economiști din Occident 
aere pretind d ««mai aloca- ; 
title tr.fazare maree sporite 
împtedird depresiuni mai pro
funde în economia capitalista 
Se știe doar că politica de 
„război rece* n-a scutit de fel 
economia capitalistă de crizele 
ciclice.

„Cheltuielile militare ale 
S-U-A. — scrie U.S. News World 
Report — s« ridici la 55 mili-

Situația 
din Republica Ciad

flcare a specialiștilor romlni 1» 
acest domeniu.

Totodată el a adus mulțumiri 
guvernului RJP. Romi ne pentru 
sprijinul acordat biroului regio
nal prin punerea la ăispozipe 
OMS. a experienței fUrif noas
tre In acest domeniu precum sl 
prin primirea pentru docv—e“- 
tare ti specializare a numeral 
bursieri OM-S. proven:^ die 
toate regiunile lumii

MOSCOVA — La 17 ar 
brie, la Moscova s-a descris 
primul Congres unional de 
traumatologie $i ortopedie- La 
congres parLrfoă 500 de de*-- 
gați și mimeroșâ favîtați 
toate republicile tminnale. nre- 
cum si nimeni d« Sîxmțâ cm 
Anglia. Austria. Bo2ria. R. P 
Bulgaria. R. S. Cefr-oslj^acâ. 
Cuba. Finlanda. R. D. Ger
mană. R- F. Germ*rJi. R P 
Polonă. R. P- Frigări g (tr 
alte țâri. La Congres paruepă 
si o delegație de medici 
R P. Romînă.

ALGER — La ÎS septembrie 
a fost anunțată componența 
noului guvern algerian, Abused 
Ben Bella, care a fost ales du
minică președinte al Republicii 
Algeriene Democratice si Popu
lare, ocupă 9i funcția de prim

arde de dolari anual, adică ta 
10 la sută din totalul cheltu
ielilor publice și particulare 
din S.U.A. S-a sugerat ca 
aceste cheltuieli să fie reduse 
la 25 miliarde în decurs de 5 
ani, ne baza unei reduceri a- 
nuale de 5 miliarde dolari... 
Toate studiile făcute ajung la 
concluzia că S.U.A. pot întâm
pina pacea fără să-și pună în 
mod serios problema unui de
clin economic”.

In S.U.A. — scrie la rîndul 
său „Frankfurter Rundschau” 
— se cere ca guvernul să ta 
toate măsurile pentru a atenua 
eventualitatea „socului dezar
mării** și a. găsi noi mijloace 
de producție și muncă. In de
cursul perioadei de tranziție

pentru readaptarea economiei 
„pe picior de pace’* se propune 
efectuarea de către guvern a. 
unor considerabile reduceri 
fiscale Si dirijarea unor sume 
de bani pentru comenzi noi în 
economie. Nu se duce lipsa 
unor proiecte de pace. Un pro
gram de construcție de șosele, 
care ar înghiți multe miliarde, 
așteaptă de mult realizarea. 
Nu mai puțin stringentă ar fi 
o sporire considerabilă a buge
tului pentru construcția de 
scoli. Numeroase orașe mari 
au nevoie de bani pentru a în
lătura extinderea slumsurilor. 
Acestea sînt numai cîteva din 
sarcinile care pot înlesni — 
scrie Frankfurter Rundschau 
— trecerea de la, economia de 
război, la economia de pace.

însemnări
Revendicările lui Franco

primar trimis de 
Franco.

Insistențele iran- 
chisle s-ar putea să 
aibă șl un alt mobil: 
a utiliza Gibraltarul 
drept o monedă de 
schimb. Ne gindim 
la tentativa diplo
mației spaniole de 
a obține avantaje 
politice într-un mo
ment de dificultăți 
interne și externe. 
Măsura speranțelor 
este greu de deter
minat. Nu trebuie 
excluse aspectele e- 
conomice (o arendă 
substanțiala în de
vize forte) sau mili
tare (achiziționarea 
de armament mo
dern). Poale că în
tr-o ambiție mai ve
che a lui Franco re
zidă cheia proble
mei- Eventualele 
concesii ale Madri
dului ar trebui plă
tite de Anglia prin 
subscrierea la ideea 
deschiderii porților 
N.A.T.O. pentru re
gimul lui Franco, 
(operație similară cu 
cea Încercată cu 
S.U.A. la târguiala 
privind bazele ame
ricane din Spania).

Numai că deocam
dată Anglia nu in
tenționează să punâ 
în discuție viitorul 
Gibraltarului.

Sînt evocate amă
nunte Istorice. Gi
braltarul, luat în stă- 
pînire de mauri In 
anul 711, s-a aflat în 
mîini spaniole din 
1462 pînă în 1713. 
De-abia după pacea 
de la Utrecht, dra
pelul britanic a în
ceput să fîltâie dea
supra acestui punct 
strategic de o va
loare considerabilă. 
Dar Gibraltarul este 
privit mai ales în 
perspectiva viitoru
lui. Ziarul ,,YA', cu
noscut prin legătu
rile cu Ministerul de 
externe franchist, a 
pus în circulație 
ideea unui nou sta
tut al Gibraltarului.

„Noua formulă 
pentru Gibraltar — 
scria ziarul — ar 
putea să fie asemă
nătoare cu cea vala
bilă pentru baza ma
ritimă spaniolo-ame- 
ricană Rota : suve
ranitate șl proprie
tate spaniolă — fo
losire comună spa- 
niolo - britanică**. 

Deci, peste stânca pe 
care s-au plantai 
clădirile Gibraltaru
lui șl ,mat ales, ins
talațiile sale mili
tare ar urma să flu
ture steagul spaniol 
alături de cel en
glez. Iar cei 26.000 
de locuitori ai bazei 
ar fi cîrmuiti de un

In Bfîrșlt, franchiș- 
tll au aflat despre 
colonialism șl par 
intrigați de existen
ța lui. Desigur, nu 
în ceea ce privește 
posesiunile spaniole 
în care o relormd 
mai mull publicitara 
declt practică a re
dus schimbările la o 
nouă... titulatură ad
ministrativă. Și, fi
rește, reproșurile nu 
pol fl adresate nici 
colegului iberic In
tru dictatură, Sala
zar, al cărui război 
din Angola este pri
vit cu bunăvoință. 
Ziarele madriliene 
au o altă țintă pen
tru atacurile lor de 
o neașteptata duri
tate. „Prezența unei 
colonii britanice cum 
este Gibraltarul pe 
teritoriul spaniol nu 
se mai poate justi
fica prin nimic- — 
scria Intr-un edito
rial ziarul „ABC“- 
Tema a fost reluata 
și de alte ziare din 
Madrid într-un lim
ba) presărat cu as
primi. Campania de 
presă pare sincroni
zată. Articolele pe 
această temă au că
pătat o persistență 
care destăinuie do
rința oficialităților 
spaniole de a aduce 
problema Gibralta- 
rului la masa trata
tivelor.

FORT LAMY 18 (Agerprea). 
— Douăzeci de morți și 25 de 
răniți este bilanțul oficial al 
incidentelor care au avut loc 
la capitala Republicii Ciad în 
ultimele două zile.

După cum anunță agenția 
France Presse, președintele re
publicii, F. Tombalbaye, a a- 
nunțat că pînă la noi ordine 
Ui asumă și funcția de mini
stru de interne. Starea de ur
gență, proclamată în seara zi
lei de 16 aeptembrie, continuă 
să rămînă în vigoare. întruni- 
rile și grupările a mal mult de 
trei persoane sint, de aseme
nea. interzisa. După cum s-a 
mai anunțat, președintele a 
ordonat arestarea fostului mi
nistru al afacerilor externe, 
Keralla. și a altor doi politi
cieni Agenția France Presse, 
citind postul de radio Ciad, a- 
zunță că toți trei au fost are- 
rațt

Forțele de securitate conti
guă să £e întărite, iar detașa
mente ale forțelor armate con- 

să patruleze în cartierele 
afr.cane ale capitalei.
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Demonstrație a studenților paraguayeni care studiază la Montevideo (Uruguay) împotriva dic
taturii lui Stroessner.
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