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Descoperiri

cum este 
cel mai 
pentru 
cocenilor.

Zilele trecute sm 
J| fo«t prin cî**** goi- 

podăriî colective din 
Medgidia. regiunea Do- 
țt-am notat aspecte pri- 
la acțiunea de întilozare

de la Uni-

Printre evidențiațn m întrecerea socialistă de la uzjna mecanică de ma
șini si utilaj minier din Baia Mare se află și strungarul Ionică Pop. la- 
tă-1 în fotografie studiind pianul de execuție a! unei piese. Aceasta îl a- 
jută de fiecare dată să depășească planul de producție în medie cu 20 

la sută.
Foto : I. CUCU

transportul 
porumbului

nul acesta, gospodăriile agricole colective din 
raionul Brăila au de executat arăturile pe o su
prafață de peste 112 000 de hectare, din care 
45 500 de hectare sînt destinate insămințărilor 
din această toamnă. O bună parte din această 
suprafață va fi arată și însămînțată după po
rumb. De aceea, recoltatul porumbului și elibe

ratul terenului de coceni intr-un timp cit mai scurt posibil 
pentru trecerea la executarea arăturilor și pregătirea tere
nului pentru însămînțări, sînt lucrări care necesită maximum 
de operativitate. Dar pentru ca fiecare din aceste lucrări să 
poată fi încadrată în timpul optim, este nevoie de participa
rea la muncă a tuturor colectiviștilor, de huna organizare a 
activității lor, pentru respectarea cu strictețe a graficului.

In multe gospodării colective din raion s-a manifestat o deo
sebită grijă fată de îndeplinirea acestor cerințe.

— Gospodăria noastră are de executat arături, in această 
toamnă, pentru însămtnțarea griului pe o suprafață de 1050 
de hectare, din care pînă in prezent s au și arat 765 de hectare 

ne-a SPUS tovarășul Petre Ghelase. președintele G.A.C. din 
comuna Romanu. Din acestea, pînă in prezent 500 de hectare 
au Și fost pregătite pentru însămînțări. Acum urgentăm cu
lesul porumbului și eliberarea terenului de coceni pentru ca 
tractoarele să poată intra imediat în brazdă. Pentru aceasta 
toate brigăzile noastre lucrează ziua la recoltat, iar 100 de co. 
lectlviști, organizați în schimburi, lucrează atit ziua cit si 
noaptea la eliberatul terenului de coceni, deschizind în acest 
fel front de lucru mecanizatorilor celor două brigăzi de la 
S-M.T. Romanu. Organizînd în acest fel munca, noi am reu
șit să recoltăm pînă duminică seara (15 septembrie) porumbul 
de pe o suprafață de 200 de hectare. Si pentru că eliberatul 
terenului de coceni și înmagazinatul știuleților la bazele de 
recepții sau în pătulele G.A.C. sînt lucrări legate in mod di
rect de transportul acestor produse, noi am concentrat la a- 
ceste lucrări 70 de atelaje din totalul de 90. atelaje deservite 
în mare parte de către tineri, care efectuează transporturi și 
ziua și noaptea.

T. OAXCEA
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Galați
(Continuare în pag. a 111-a)

Ministerul Invățămîntului aduce 
ia cunoștința celor interesați că 
la 12 octombrie a.c. va avea loc 
concurs de admitere la cursurile 
fără frecvență de la următoarele 
facultăți :

— Matematică-mecanică, de la 
Universitățile din București, Iași, 
Cluj și Timișoara ;

— Științe juridice, 
versitatea din lași ;

— Filologie (secția 
teratura romînă), de 
tatea din Cluj ;

— Matematică, de 
pedagogice de 3 ani 
Eaia-Mare, Brașov, 
lași. Timișoara ;

la institutele 
din București, 
Cluj, Galati,

— Științe naturale si agricole, 
de la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Constanța ;

— Filologie (secția limba $î li
teratura romînă), de Ia Institutul 
pedagogic de 3 ani din Constanța.

Pot participa la concurs numa: 
cartdidații care se încadrează în 
prevederile Hotărîrii C C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii ~ 
1 052/1962, și 
Ministerului 
1 484/1962.

înscrierile 
la secretariatele 
în seara zilei de

candidaților se fac 
facultăților pînă 

11 octombrie.
(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Avem onoarea să vă exprimăm sincerele noastre mulțumiri 
oentru călduroasele dv. felicitări adresate cu prilejul celei de-a 
8-a aniversări de la crearea Republicii Democrate Vietnam, Cu 
icest prilej, urăm ca poporul romîn frate să obțină, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului Republicii 
Populare Romîne, succese și mai mari în construirea socialismu
lui, contribuind astfel la apărarea păcii în Europa și în întreaga 
lume.

Să se întărească și să se dezvolte zi de zi prietenia și co
laborarea frățească dintre cele două țări ale noastre.

HO ȘI MIN
Președintele 

Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 

din Vietnam, 
Președintele Republicii 

Democrate Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru
al Guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

cînreia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretulu
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CU PLANUL PE PRIMELE

• întreprinderile Ministerului Economiei 
Forestiere și-au îndeplinit planul producției 
globale pe primele trei trimestre ale anului 
cu zece zile mai devreme.

Pînă la această dată, 80 de întreprinderi 
au și depășit sarcinile de plan pe primele 
nouă luni. Printre acestea se numără între
prinderile direcțiilor regionale de economie 
forestieră Argeș, Bacău, Mureș Autonomî 
Maghiară și Oltenia, combinatele de indus
trializare a lemnului din Rimnicu Vî’cei, 
Tg. Jiu și Reghin.

Buna organizare a lucrului, folosirea unor 
metode înaintate au permis muncitorilor «i_n 
întreprinderile Ministerului Economiei Fo
restiere să sporească productivitatea mun
cii față de aceeași perioadă 
cu 8,3 la sută, realizlud pe
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siloz!

• Mrseri: de la Baia de Fier i • - j, 
îndepimif cu 11 zile nai devrent» 
primele trei trimestre din ac

Succesele obținute ic da 
ca Să U setă a 
n;ta?ate pe primele opt luni £ relbcin: r;*- 
mxe. luni de hai a pîaaubji de «itAazia 
Concomitesș <u IndepLiuraa âc r»
t'i au jsiba-r.ă’ăirt sto’itgr calitatea c 
n»lț£t extras. Ca uraarc a redpCe:^ !• 
lui de cost al cârbunel-:!. c-.-ae
• <x> m au ccolnbtUrj^= i-
«Vi U Fldks’M ir?. >-a-
4» • PJl Wfc»«al Olm»4 r *■

[Ageroresl

- Metodele - 
avansate - 

bun al 
tuturor

ursul de ridicare a calificării 
organizat la începutul acestui an 
la întreprinderea 4 instalații - 
montaj din Cluj a avut un carac
ter deosebit față de cele organi
zate în anii precedenți. Firește, la 
organizarea lui s-a plecat tot de

la premisa că în întreprindere se îmbunătă
țesc continuu metodele de lucru, apar noi ma
teriale și utilaje etc. și implicit instalatorii- 
constructori trebuie să-și ridice necontenit 
calificarea profesională.

în anul 1963 volumul construcțiilor a cres
cut în orașul Cluj, iar pentru instalații s-a 
prevăzut folosirea unei cantități mai mari de 
materiale P.V.C. De aceea întreprinderea a 
socotit să creeze un curs special privind răs- 
plndirea cunoștințelor despre aceste materia
le noi. Cursanțil au fost selecționați din fie
care echipă de instalatori sanitariști (ramura 
care avea să folosească cel mai mult mate-

Cantități cît mai mari

raionul 
brogei, 
vitoare 
■ cocenilor.

Sîntem Ia goipudâria colectivă 
din comuna Tortamanu |i ne vor
bește tînarul inginer zootehnic 
Traian Bad eseu :

„Plannl nostru de furaje pre
vede 2 80(1 «Ic tone de furaje su
culente, 420 de tone de fîiiuri, 
580 de tone de grosiere ți o can
titate corespunzătoare de con
centrate. Cocenii, inițial nu intrau 
în aceste prevederi. Am socotit 
însă câ ei pot să substituie cu 
succes o bună parte din furajele 
pentru animalele noastre fi iată 
cum : o cantitate de coceni o vom 
însiloza. O altă parte o vom fo
losi la iarnă prin tocire și dospi
re cu saramură. însilozăm coce
nii în amestec cu tescovină ți asta 
este explicația că n-im început 
încă însilozarea. Avem de umplut 
4 sau 5 gropi de siloz și vom în
cepe în momentul in care vom 
recolta primele cantități de stru
guri. Și data aceasta va fi peste 
citeva zile. Recoltăm strugurii, ii 
ducem cn camioanele la fabrica 
de vînificiție de la Medgidia și 
de acolo camioanele se întorc 
pline cu tescovină pe care o in- 
trodncem în siloz în amestec cu 
cocenii taiați atunci de pe cîmp. 
transportați și tocați. Deci, Iocrul 
vi fi organizat pe două fronturi. 
Sperăm ai terminăm in

iile. Pentrucă acțiunea cere totufi 
o munci doctul de intensa, am 
cerut sprijinul organizației U.T.M. 
fi, ca întotdeauna cînd este ne
voie de ajutorul tinerilor colecti
viști, organizați* U.T.M. a-a anga
jat aâ mobilizeze aici un număr 
mare de t>nrri care muncească 
la tăiatul cocenilor, la transportul 
lor, la tocători și la tasaț”.

Mai aproape de Medgidia se 
află gospodăria colectivă din 
Satu-Nou. Inginerul agronom al 
gospodăriei, Gheorglie Balamaci, 
ne-a relatat :

„Stăm bine cu baza furajeră. 
La cele 421 de bovine pe care 
le avem și Ia 2600 de oi am asi
gurat nn nutreț bogat. Am se
mănat după secară 100 de hec
tare cu porumb siloz în cultură 
dublă, care a ajuns acum în faza 
de coacere lapte-ceară; deci, îl 
înailozăm. In afară de aceasta, 
mai avem 100 de hectare de po
rumb raasă-verde semănat în cul
tură dublă după grîu. Vom avea, 
deci, nutreț verde pînă la afirți- 
tul lui noiembrie. Am mai înai- 
lozat 50 de hectare cu porumb 
siloz semănat o dată cu porumbul 
pentru boabe. Și totuși, ca aă fim 
siguri că n-o aâ ducem lipsa de

furaje, mii însilozam icum ți co
cenii proveniți de la porumbul 
pentru boabe, în amestec cu me
lasă pe care o aducem cu cami
oanele de la Fabrici de zahăr din 
Giurgiu. Nu facem gropi de «iloz 
deoarece acum fiind campanie 
n-avem timp suficient, ci am 
procurat lialați de paie cu ajuto
rul cărora facem silozuri aerieue.

— Cu cc vă ajută tinerii co
lectiviști la acțiunea de însilo- 
zare a cocenilor? — am întrebat.

— Tinerii lucrează acum mai 
mult la recoltatul porumbului. 
Cînd vom începe însă însilozatul 
cocenilor, ei vor ajuta îndeosebi 
la tăiat, transportat ți însiloza- 
tul propriu-zis. Așa an făcut și 
anul trecut fi-ani gtabîlît împre
ună cu organizația U.T.M. că este 
foarte util să se procedeze ți 
anul acesta la fel”.

La gospodăria colectiva din co
muna Cuza Vodă am stat de 
vorba, chiar lingă gropile de siloz, 
cu inginerul zootehnic Virg’liu 
loneicu. El asista la operația de 
însilozaie a ultimelor tone de 
porumb-iiloz ți la pregătirea gro-

M. CARANFIL
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(Continuare in pag. a 111-a)

In apropierea orașului 
Clmpulung Muscel, fa 
punctul Pescfireasa, au 
lost reluate de curînd 
sdpdturile pentru desco
perirea castrului con
struit de romanț In se
colul 11 e.n. șl care a 
servil ca garnizoană 
permanentă pentru o u- 
niiale milliard ce asigu
ra calea de acces prin 
Pasul Bran.

Pînă acum au lost de
limitate zidurile de in
cintă pe trei laturi, au 
fost dezvelite turnurile

de apărare de pe aceste 
laturi, s-au depistat u- 
nele clădiri din interio
rul castrului. Săpături
le efectuate au dus, de 
asemenea, la descoperi
rea a numeroase obiec
te, printre care diferite 
arme de bronz și fier, 
piese de costumație șl 
de harnașament, unelte 
de producție, vase cera
mice șî alte obiecte de 
uz casnic, monede din 
bronz și argint etc.

■ bgTWI

AGENDA VIEȚII 
CULTURALE A TINERE
TULUI DIN FABRICA
• DRAMA LUI ADRIAN 

(însemnări pe margi- j 
nea filmului ..Codin'*) -

In pag. a IIl-u
i • CUM PREGĂTESC 

PRIMELE LECȚII (Tri
buna propagandistului)

• SPORT
<

mieză dc tocrsnă. 
JLebada^ îr.z.rJ^: 
za arect îr.
DiznărN. f^Le.b6da“ 
e șalupe iH: care 
am pornit. în _.zr.ă
cu eess.

docurile Brăilei ca su arur.gea 
la Gropeni). Pilotul, u.-t ec-yl/n- 
ceni slăbănog, ars de cu
cascheta pusă ge cecră. rzmea- 
ză tacticos dintr-o hzlea de c:- 
reș și salută, trăgînd de mc- 
neta sirenei, fiecare vas cu cere 
ne încrucișăm. Dunărea e it- 
niștilă, fioaxele scapără I- o- 
glinzile ei mișcătoare, pe ma
luri, toamna fierbe .’■? cringa’t. 
In cimpie și pe iolunie dir. 
baltă se culege por^mbi-I. Lotci 
scorojite, încărcate cu știuic' 
trec Dunărea spre satele ăte: 
dreapta. Un convoi de 
transporți nd cherestea, phiîcște 
lenevos către mare. Motoarele
remorcherului din insele 1x11 
monoton. Pilotul nosirx sokilă 
cu trei șuierături prelungi, cpz.. 
tlutură cascheta. La bordul re
morcherului, un om ridlcâ b:z-
teie împreunate deasupra cavu
lui.

— Te-am văzut măi. e
bine, zice pilotul Drtinț 9c •

Și cctie mine :

?c: .el cu recoltatul și transportul știuleților, colectiviștii din comuna Cuza-Vodă, raionul Medgidia, 
lucrează intens la însilozarea cocenilor.

treabă plină de răspundere, la care, alături 
de cadre tehnice, au participat și membrii co
mitetului UT.M. Lectorii cursului au fost a- 
leși dintre cadrele tehnice cu cea mai bogată 
experiență în domeniul materialelor noi iar 
tematica a fost întocmită ținîndu-se seama de 
faptul că în întreprindere majoritatea lucrăto
rilor sînt tineri care au absolvit școala profe
sională. Și, ceea ce este cu totul deosebit 
pentru acest curs, întreprinderea a organizat 
pentru curs un atelier școală. Cum s-a ajuns 
la.aceasta ?

înainte de Începerea acestui curs de ridi
care a calificării, lectorii, cadrele tehnice din 
întreprindere au ridicat următoarea proble
mă : în domeniul materialelor P.V.C. prelu
crarea joacă un rol de căpetenie iar acest lu
cru nu se poate învăța numai la tablă. Și ast
fel unul dintre lectori, șeful de șantier, Fran
cis Turucz, a propus înființarea unui mic ate
lier în care cursanții împreună cu Lectorii să 
lucreze cu materiale P.V.C. care apoi să fie 
folosite la construcții. Și astfel într-o încăpe
re din prefabricate ușoare destinată magaziei 
de materiale, s-a amenajat atit sala de cursuri 
cît și atelierul practic. S-au prevăzut 120 de 
ore, dar numărul lor a fost mult mai mare. 
Pe parcurs au fost adăugate noi teme a căror 
Importanța s-a ivit odată cu începerea lucră
rilor practice pe șantiere. Un număr impor
tant de ore au fost acordate lecțiilor despre 
tehnologia materialelor și proprietățile lor, 
metodele de prelucrare da cald și la rece, an- 
samblare, manipulare, conservare, prescripții 
speciale în protecția muncii etc. Lecțiile se 
țineau odată sau de două ori pe săptamînă și 
erau urmate totdeauna de lucrări practice. 
Atelierul-școală și-a dovedit eficacitatea încă 
de la începutul cursului. în afara faptului că 
pentru cursanți el însemna un foarte prețios 
ajutor, materialele folosite în cadrul lecțiilor 
au devenit piese prefabricate de bună calitate 
ce au fost folosite pe șantier, (deci cheltuielile 
făcute în atelier erau recuperate). După termi
narea cursurilor atelierul-școală și-a conti
nuat activitatea devenind o secție a întreprin
derii. Metoda folosită la cursuri de a prefa
brica din P.V.C. țevi de scurgere în băi și 
alte componente ale instalației sanitare, a de
venit o metodă obișnuită de lucru care asigu
ră o productivitate sporita. Dar cel mai im
portant efect al îmbinării cursurilor teoretice 
cu orele practice în atelierul-școală, a fost 
vizibil firește Ia cei care au absolvit acest 
curs de ridicare a calificării profesionale. In
stalatorii s-au întors în echipele lor ea ade- 
vărați specialiști în domeniul folosirii P.V.C., 
trecînd și la îndrumarea tovarășilor de mun
că. Este cazul tinerilor Simion Vescan, Gh. 
Vincze, Ion Roman etc. Cei mai mulți dintre 
-tinerii care au absolvit cursul de ridicare a 
calificării și-au îmbunătățit și încadrarea ta
rifară. Totodată, pe șantiere volumul lucră
rilor executate cu materiale P.V.C. a început 
să crească ajungînd pe unele șantiere, la in
stalațiile de joasă presiune, la circa 80 la 
sută. Și, trebuie să spunem, la construcțiile de 
locuințe din orașul Cluj, construcții care în 
general se bucură de aprecieri din partea lo
catarilor, răspîndirea materialelor P.V.C. 
creează un plus de frumusețe.

Ținînd seama de experiența pozitivă dato
rată acestui curs cu atelier-școală, de efectele 
lui, întreprinderea intenționează ca în cel 
mult o lună de zile eu deschidă două noi 
cursuri pentru instalatorii care lucrează cu 
P.V.C. care vor funcționa tot cu ajutorul ate- 
lierului-școală. După cum ne spunea locțiito-

"VICTOR CONSTANTINESCXJ

(Continuare în pag. a IlI-a)
Foto M. CARANFIL

— E v&rzl meu. Amindoj am 
Iz.vătcl meserie la Galați.

O insulă in mijlocul iiuviu- 
lui. Pe grind, trei cănile pline 
cu lăzi cu zarzavat. Aflu ca 

de la gospedâria de stat 
dm Gropeni. Ocohm prin stîn- 
qu insulei *• acostăm în vadul 
de Ia pescăresc Bălaia.

De aici, convoiul de căruțe ca- 
re-și așteaptă rîndul la bac in 
muchea dealului celălalt o va 
duce la Oprișănești, să fie în
tinsă pe acoperișul coșarelor și 
al grajdurilor.

— Anul acesta, spunea bătrî- 
nul. cu venit în baltă la Gro
peni paisprezece gospodării d>n

măvară. îngrijitorii, cu chef de 
vorbă, ne opresc din cînd în 
cînd ca să ne ceară un foc sau 
sâ întrebe de unde venim și în
cotro mergem. Căruțașul se 
cunoaște cu toată lumea (face 
drumul acesta de citeva ori pe 
zi, aducînd peștele de la bri-

le îm-poate veni singur să 
partă.

La Pravăț, brigada, 
toarsă de pe 
unde a pus 
peștele; doi r 
repară vintire, stînd pe fundul 
unei lotci 
pregătește

abia în-
Serbanu, 
sortează

lacul
laliane, 
pescari în vîrstă

in noa-
stră. lo-ml de c-
costare al bacu
lui care trece
ceruțeie din
spre Gropeni in
bc'.’i și îr.da-
zc‘. Pc mal se irir.alță granted
de papură u:?~ ii_
ci-’. ridica e
pli^c ia
Sir-: cJe gospodăr-t. coîectne
dm Oprișăne?»* — t a.hat la
o depărtare de apr^e.pe s «
de Ju-'~£?e;.-i. Ti.-r.p (?c dtnid
saDîdmin-. o echipă de cr,:e‘ -
tnișii din Oprxșăr.eș:: . aiur.du-:
ca ;ef ne ~r. bătrir.c: •_s cai #v.
cu nasul roșu, vorbăreț, și ve-
»e'. a papură pe hrne^iețe
faw sin? numite lacurile de

din drept-' Gropendor șr
cu caijl-o cr cS-’^ițele la mt-.’.

OAMENII
LA DUNĂRE

Ma-

Prc-

ciirpte au tăiat papură. 
tc:i^* ieitin~

Drumul de la Bălaia la
■ (l-zcul unde mi s-a spus că
'..c.’csră una din cele mai bune 
btigsai de pescari din partea 
aceasta a băii ii Brăilei) l-am 
jâcut cu o cdrufă. purtată în 
trap mărunt de doi cai roibi. 
Pe grinduri, turme de porci, 
iar prin poiene turme de vite 
cause ia pășune încă din prl-

gadă, din Pravăț, la punctul Bă
laia); între două fumuri de ți
gară, dă pe fală vorbele și im
presiile culese de la cei de pe 
mal. Ii cheamă lorgu Popoacă 
și e poștașul neolicial al bălții, 
el împarte ziarele care sosesc 
în vad la Bălaia la vremea 
prlozului și transmite îngrijito
rilor din locurile depărtate po
runcile brigadierului zootehnic 
din Gropeni clnd acesta nu

răsturnate, iar altul 
ciorba. In ceaunul 

mare, de-o va
dră, fierb moace 
de somn, știucâ, 
roșioară și ba- 
buști. Bucătarul 
de serviciu as
tăzi, cu barba 
numai inele, are 
la îndemînâ o 
sticlă cu esență 
de oțet și o le- 

ardei iuți pentru agălură de 
pregăti sarmuzacul — un fel de 
mujdei al naibii de iute prin 
care pescarii obișnuiesc să tă
vălească peștele fiert.

Șeful brigăzii piscicole a gos
podăriei colective „Dunărea" 
din Gropeni e comunistul Stoi
ca Zăvoi. Tînăr, ciolănos, tu
ciuriu din pricina soarelui, stă 
pe unul din paturile înșirate în 
umbra unui pilc de sălcii și ve
rifică chitanțele aduse de lorgu 
Popoacă. In luna august, briga-

da a scos patru mii kilograme 
pește peste cifra de plan fixată, 
aducînd gospodăriei un benefi 
ciu de citeva mii de lei. Do
tată cu patruzeci și cinci de ta- 
liene, cinci sute de vintire și 
nouă lotci, brigada lui Stoica 
Zăvoi s-q angajat să scoată 
pînă la siîrșilul anului, din 
bălți, cantitatea de o sută cin
cizeci mii kilograme pește.

— Cifra aceasta o vom În
trece cu mult. Oamenii îșl fac 
din plin datoria; în vara o- 
ceasta n-am avut nici o ab
sență nemotivată. Bătrînii pes
cari, polupainicii, cum le spu
nem noi, i-au învățat șl pe 
membrii mai tineri ai brigăzii 
tainele lunguiețelor și iezerelor. 
Lucrăm în schimburi — de 
noapte și de zi — și avem grijă 
totdeauna să intrăm pe baltă 
cu uneltele reparate. De altfel, 
gospodăria, anul trecut a cum
părat vintire noi și fiecare pes. 
car a primit echipament de pro
tecție. Și lucrăm și vara și 
iarna, exceptînd, bineînțeles,

FĂNUȘ neagu

(Continuare în pag. a lll-a)



Cine o fi fost primul copil care a bu- 
rfiiflit filele încîlcite ale aceiîei Bucoavne 
pentru deprinderea pruncilor li cetire1' ti
părită in anul 1777? „Pe ce apă a plutit a- 
ceaetă pirogă veche de peste 500 de ani

Am transcris doua din întrebările pe care 
le-au pus tinerii de la „Mondiala**-Satu 
Mare, vizitînd Muzeul de istorie al orașului- 
Vizita — care a provocat asemenea între
bări, ți multe altele — va fi prelungită in
tr-un fel gnume, la fabrică. După cîteva zile 
directorul muzeului Tiberiu Bader era ascul
tat cu atenție de sute de tineri, care aflau 
acum lucruri deosebit de interesante despre 
istoria orașului tor. Apoi, intr-o excursie 
duminicală, tinerii au mers la cîteva 
locuri istorice, la locurile care vor
besc de treoutul de luptă a clasei muncitoa
re, despre care, din documentele mnaeului, 
aflaseră multe lucruri prețioase. Numărul 
mare de tineri care au urmărit această «că
lătorie în trecutul orașului*1 dovedește buna 
orientare a organizatorilor vieții culturale 
care au stat mai întîi de vorbă cu numeroși 
tineri pentru a hotărî împreună cu ei acțiu
nile cele mai interesante. Acesta este un hun 
ohicei care a-a încetățenit la „Mondiala**. 
Iar rezultatele aînț foarte bune. Dar, să ne 
convingem.

In urmă cu doi ani orgauiaarea serilor 
cultural-distractive era o problemă dificilă 
pentru comitetul U.T.M. Ca săptăiaini îna
inte se lua legătura cu întreprinderile caro 
aveau orchestre pentrn asigurarea muzicii la 
aceste manifestări. De mtilte ori ies trasata- 
tițtii ,, uitau** să vină fi acțiunile sa a ori na îl. 
Intr-o adunare generală U.T.M. cineva a 
propui să ie creeze o ereheilră a fabricii- 
Ușor de aia, dar cum aă realizezi acest lu
cru î Nu erau instrumente, tinerii nu ftiau 
să cînte. S-au găait tstufi cîțiva entuiiafti.

Croitorul GLeorgbe Szabo, strungarul Ioaif 
Szabo, după orele de muncă mergeau la 
cursurile Scolii populare de artă. S-au 
cumpărat instrumente și cei 6 tineri in
strumentiști au reprezentat fabrica pe 
scena celui de-al Vll-lea concura. Alături 
de ei, 24 de dansatori din echipa fabricii au 
adua la concurs cîteva jocuri oșenești- Inao- 
țiți de un magnetofon, șase dansatori îm
preună cu instructorul formației, au poposit 
într-o zi intr-un sat din raionul Sighet. 
Cîțiva bătrîni i-iu învățat jocuri Iacale. Cu- 
rînd, interpretate de întreaga echipă, dan
surile din Oaș au cules aplauzele îndelungi 
ale spectatorilor. Propunerea tinerilor, in
clusă în planul de muncă — înnoirea re
pertoriului formației de dansuri* — se rea
lizase.

O discuție cu cîțiva cititori pasionați de 
versuri a evidențiat necesitatea organizării 
temeinice a unor seri de poezie. Și iată că 
după cîteva găptanini de pregătire, de re
petiții la care asistase fi nn actor de la Tea
trul de Stat — în calitate de regizor —- ti
nerii an avut cuvîatal. Mnntajnl li le rar-mu
zical „George Cofbuc~ a prilejuit cunoaște
rea unor talentați recitatori ca Maria Olah. 
Gbeorghe Jnrj, Maria Kiia, ion Heiman (i 
alții. Prezentarea poetului |i a tematicii 
creației sale an fost făcute de nn colectiv 
de tineri dia secția a IV-a. Orchestra a acom
paniat clateerie inapirate din versurile poo- 
talar, interpretate de Floriea Crif gi Maria 
Kin. Premiers moatajalai s-a deefiparnl In 
cadrul unei frumoase seri eai tu ral -distrac
tive.

Succesul primei maaifeatiri cb‘uziaamcJLză 
S-au pregătit alta moalaje itSteraro. iar In 
secția a III-a. sebâc^b-s! A. la propunerea 
tinerilor a Inat ființă sa cor recitativ *6 
de tineri dia echipa lai Mihai Apan au pre

gătit un recital din cele mai frumoase 
versuri închinate partidului. La con
cursul formațiilor artistice, corul recita
tiv ocupa un loc de frunte. Puse în practica 
propunerile tinerilor și-au dovedit îndată 
eficiența. Serile de poezie aînt ascultate dc 
tot mai mulți tineri, iar în fișele bibliote
cii au fost trecute numeroase volume de 
versuri. în urmă cu cîteva luni la propune
re» unui grup de tineri in planul de muncă

...Sînt exemple care dovedesc preocupările 
multilaterale ale tinerilor printre care fru
mosul din artă — cîntec, vers, joc — se află 
la Ioc de cinate.

Esențialul în această însuflețită activitate 
cultnral-artistică constă în cunoașterea posi
bilităților și preocupărilor colectivului de 
tineri, din secție iau din schimb.

Citim planurile de muncă ale organizației 
U.T.M. din sectorul IV achimhu] A- 98 de

Agenda vieții culturale 

a tineretului din fabrică
Din experiența organizațiilor U.T.M. de la Fabrica de confecții 

,(Mondiala"-Satu Mare in antrenarea majorității tinerilor la activitatea 
culturală

a] cămiletal ui U.T.M. » foat trent aa obiec
tiv care «aera Li ■« părea irealizabu : crea
rea uaai teatre de pipați Ua wanri tra
in ■■ mai existase in fabrică. 13 tineri î*i 
încep ■cenicia. încet, facet. păpușile încep »â 
M _miala~ In scenă |L după cîie<s !n-< la 
premieră- apectaforii — părinții «i e-pii — 
apbmdă arta păpnsanlor != ru’iae. Mzrin 
Alexe. Ana Pani. Ion Haita*. Gh_ Szaba. 
Mana Fareaș pi eeîlilțî mîzuitori rid mul
țumiți.

fele fac parte din a^cailă organizație. Toate 
— evidențiate in întrecerea socialistă. Pla
nurile vor bor fi despre dracostea pentru 
irix pentru frames. preocuparea pentru e- 
dueația eotebeă. In laaa ianuarie de pildă 
este evidentă prencuparra biroului U.T.M. 
peatrn deifâfurarta bună a concertului „Iu
biți cartea*. Almei «-a alcătuit comisia 
coorursulnL care a .-examinai** pini in pre
zent 22 de tinere. Recenziile, serile de poezii 
ținute de tinere ea Maria StrutoL Inliana Da

raban, Ecaleriua Radvanski, Ana Huati au 
fost primite cu un deosebit interes de fete. 
Acum, mai mult de jumătate aînt purtătoare 
ale insignei „Prieten al cărții**. în luna fe
bruarie. iuîr-o pauza. Ana Anghel, Magda 
Sercr, Eva Erdei, Marghit Bodogan, Ecaterina 
Bede, Maria Olyiie, Monhas Elisabeta au 
făcut tovarășelor dc muncă o surpriză : au 
prezentat primul program al brigăzii artis
tice de agitație creată în secție.

în curînd brigada avea fiă primească o 
binemeritat» confirmare a eficienței ei agi
tatorice : locul I pe oraș, obținut la con
cursul între brigăzile din secțiile întreprin
derilor. De atunci, brigada prezintă în secție 
programe care vorbesc despre principalele 
probleme din viața colectivului de muncă, 
în secție s-a născut și se dezvoltă o viață 
culturală proprie, la care își aduc contribu
ția toate tinerele. Iată deci cum se manifestă 
dragostea lor pentru tot ceea ce reușește să 
le îmbogățească universul de gîndire și sen
sibilitatea.

Duminica, este așteptată cu interes seara 
cultural-distraclivă, organizata ]» sala cul
turală a fabricii : expuneri, întî’niri cu vechi 
membri de partid, cu actorii teatrului de 
stat, programe artistice prezentate de artiști 
anal ort, cancanuri „Pentru cea mai bună 
pereche de dansatori**, ce| mai bun solist, 
jocuri distractive, dans. De organizarea lor 
se ocupă, pe riad, fiecare organizație de bază 
din secție. S-a creat o atmosferă do între
cere între organizatori, pentru cca mai fru
moasă |i interesantă seară culiural-distrac- 
livă. De fiecare dată aici poți întilni și fa
miliile mnneitorilor.

O atemenea activitate «uiținută, în care 
acțiunile rurente din Ir-a liptămînă, în secție 
ari pe schimb, sînt continuate de manifes
tări ample, pe fabrică. Ia sfîrșitu] săptă

mânii. are efecte semnificative. Iată, în ci
fre, unele din rezultate : 400 abonamente
făcute la tpeclacoîcie de teatru și la 
concertele filarmonicii, 4 000 de cărți in fi
șele tinerilor (din totalul dc 5 500 dc cărți 
citite de Iu bibliotecă în acest nn), 9 500 dc 
participant! la 50 de acțiuni cu carteu.

Antrenați la o activitate continuă și di
versă, tinerii s-au obișnuit să-și exprime 
preferințele, să propună ei înșiși acțiunile 
ori măsurile organizatorice. lată cele mai 
recente propuneri ale lor :

O Să se organizeze un ciclu de ini
țiere muzicală la care tinerii sa fie 
ajutat! să înțeleagă muzica simfo
nică. Filarmonica ar putea să dea o 
mină de ajutor. (PRECUP MARIA]

© Mai multe concursuri „Cine 
știe, răspunde" avînd teme literare, 
sportive, muzicale. (TRAIAN IN- 
DREICA)

O In urma vizitelor in întreprin
derile orașului să se organizeze un 
concurs „Ce știm despre industria 
orașului nostru" (SILVIA ȚIPL1CAN)

Q Să fie reorganizată echipa de 
lansuri din secția a Ili-a schimbul A 
(IVAN SUCIU)

• Sâ se creeze o formație de teatru 
In schimbul A din secția a IV-a 
(ANA ANGHEL)

Urmărind și mai departe propunerile ti
nerilor, crganizînd manifestări vii, tinerești, 
generalizînd experiența bun» a unor orga
nizații U-T.M, din secții, comitetul U.T.M. 
de Ja Fabrica „Mondiala" va reuși aă-i cu
prindă pe toți cei peste 1 000 de tineri în
tr-o activitate culturală bogată, diversă și 
continuă. LIVIA ANDREI

Construcții zootehnice
terminate la timp, ieftine și bune!
în acraată periaatH, tot mai malta tini aeriio* 

rile pe care le primim de Ia corespondenții noș
tri voluntari în care e relatata eontrihuția pe care 
o aduc tinerii la ridicarea construcțiilor zooteh
nice din gospodăriile colective, preocuparea lor 
cs aceste construcții aâ fie trainice, ieftine |i 
mai ales aă fie terminate cit mai repede.

Satul Mahometcea e o așezare mici sitaati 
undeva în raionul Hirșova. Organizația U.T.M. de 
aici nu numără mai mult de 40 de ut em if ti. dar 
toți harnici |i pricepuți la muncă. De cite ari gos
podăria a făcut apei la forța și priceperea lor 
cei 40 de utemiști au foit prezenți acolo unde Ii 
ae cerea ajutorul.

în cadrul acestei gospodării trebuiau construite 
un grajd pentru animale, o maternitate pentru 
acroafe și un garaj pentru mașinile și uneltele 
gospodăriei. Aceste obiective dq puteau fi reali
zate numai de către brigada de construcții. Atunci 
biroul organizației U.T.M. a reco
mandat vreo 10 tineri care se 
pricepeau la dulgherie, lîmpllrie 
aau zidărie, să lucreae alături de 
constructori. Cortribuția tinerilor 
putea fi, însl, fi mii mare. Biroul 
organizației U.T.M. a discutat cu 
•ecrelarul organizației de partid.
cu prefedintele gospodăriei, intereaîndu-se en ee 
ar mai putea contribui tinerii la ridicarea caa- 
atrucțiilar respective. In adunarea generală U.T.M. 
care a urmat după discuția respectivă i-a stabilit 
precis ce trebuie făcut. Și iată acnm. na senrt 
bilanț : băieții au transportat cn atelajele goapo- 
dâriei 250 m c de piatra, 100 ■ c păaninL 20 ■ e 
cherestea iar fetele au canfeetinnat 4 MO da 
cbi rpici. Aciua la texte canstrnețiile fac ■iti- 
mela lucrări de finisare «s in rărind ala vnr fi 
date în folorințâ'*.

Scrisoarea tovarăfalm Zna Simian, laitmeter al 
Comitetului raional U.T.M. Hirfava • mult mai 
lungă. Am extiaa înaă awaai acesta fapta cara 
ni i-au părut mai leainificativc.

Corespondentul «astm vnlnntar Itif Fibisn, 
din comuna Tino, raionul Saloaiu, ne acria des
pre experiența gaapadăriei calecLive din aceaata 
localitate ia feloairea la ■aximnsn a resurselor 
locale.

în plannl goapndăriej efective pe anal 1963 
■înt prevăzute cnnatrnirea nnui grajd pentru tine
ret taurin, o maternitate pentru aereafe, o maga
zie de cereale, 2 re te ța pentru păsări, un saivan, 
un turn pentru apă |i altele.

Cum era fi îomst ca a a iii al de conducere a 
eșalonat aceste canameții în fucțic da urgența 
lor, prima fiind magazia dc 600 de tone pentru 
cereale. Buna argaaixsre a mnnesi. aaifurarea ma
terialelor necesare a lini ca magazia ai fie dată 
în folosință în ajunnl începerii campaniei de re
coltare a cerealelor. In prezent ae află în enra de 
construcție maternitatea pentru 50 de aeroafe fi 
grajdul. Să ne oprim insă puțin asupra magaziei 
de cereale. In dorința de a reHiaa a Higazie 
încăpătoare, colectiviștii fi-an prnpns s-« eanstru- 
iască din eătâmidâ presați, iar pentru acoperii <i 
pentru pod să folaiească lemn prelucrat. Cbedtu- 
ielile se ridicau astfel la a m» destul da «are. 
Din brigada de eonstmeții a pornit atuari UMția- 
liva ca în loc de cărăiBÎdă ta te folosească prefă-

sosite la

briezle de belea, iu lamuri aaraau ai fia procu
rat dia reaxrae locale. Prefabricatele de batea, 
pa lioga faptei eă «int uolaaic, ■■ cor ■■ vo
iam aia orara ie moacă, ca io cam! folooîrii rib- 
râaizdor |î dio poui.li»u :ea ecooomiairu omor 
miri eaatități da mărfar. Lomeol a faat tăiat <dio 
vadal Crișsîaj Xerra șî proiacrat lai alelierol 
gospodinei eoloctive. Caaamcțu a foot ridicai! 
astfel Ja timp, ca cbekaieli mlaîme da zile-meocă 
fi baai, rcalixiada-M apraapa ltt OM de lei ee*- 
aomiî.

Cereotiad lista cbe!t3:«*i!or la cela T grajdori 
e out raite ia aau preecăeați. vom vedea eă aa da 
aa cbcltrielila aa foot micoerale. Faloairea leaa- 
nriei dia retine locale, a cărămizilor fi chirpici- 
lor eaafecțioaați ia goopodărie pretam ii a far- 
paalelar proprii, celcctiviitii dia Tiaca aa rcafit 
să eceaomîscaacă rame împertaate care pot fi 
iaveatite îa

scrisorile
redacție

alte ceutracții.
La ridicarea acestor eoastrucții 

zeetehjuea ■■ apart prețioo îl 
aduc fi tinerii din gospodărie. In 
brigada de construcții an fost re
partizați aă lacreze 6 tineri. Din
tre aceștia anii aînt calificați, 
alții însă s-au calificat la lacul 
de ca nară muncind alături de 

■ ai iscusiți ai gospodăriei colective.maeftrii cei . _ . .
Tinerii Mihai Burța. Inlin Orbau, Constantin Sat- 
mari fi ceilalți sînt apreciați pentru mednl exem
plar cub iji fac datoria Iz locul de nanncâ. In 
afară da afsțîĂa. La a serie de flnshpri ar fi :
transportarea pirArifnlnF !• a niripasăui. la sanitari 
san la r=râ;îrea cărâmiri-Aor wuspjtats- i- ia «m- 
itmsrjf-. vechi portărei ii jiaen rin
gațșimd'trie. In preveni :mn*Leîc' orfzxizației dc 
bază U.T.M. dia rie **:* pT?cnanat de in-
dnaaarej |j a altor tintri si Inereae in brigada 
de ceulrucțu.

învățătorul £«uf Punga ne-a scria fi el o scri- 
suare amplă despre activitatea celor dană gospo
dării colective din comuna Barcea, raionul Tecuci, 
ia dameuiu] construcțiilor zootehnice.

„La G.A.C. „Olga Bancic" se Incrcasl intens la 
construcția halei pentru 5000 de păsări, > grajdu
lui pentru 100 capete bovine, a complexului pen
tru porci. Construcții asemănătoare înalță fi co- 
leetiviftii de la G.A.C. „9 Mai". Lnele din aceste 
construcții an fost de cnrînd terminate, la altele 
se fae ultimele lucrări de finisare.

Pentru ca ele aâ fie rit mai ieftine a-au con
fecționat mii de chirpici care au înlocuit cără
mida. la acoperituri an fost folosite baloturi de 
paie de aecară. De cnrînd cele două gospodării 
colective au stabilit nn plan concret de măsuri 
pentru terminarea în timpul cel mai scurt al con- 
strncțiilor începute.

Mai sînt încă multe scrisori, printre care fi ale 
corespondenților valunlari: Simion Bereta din 
Singer, raionul Ludnf. lan Vusfilâ, din Galef, ra
ional Curtea de Argef. Mariana .Sicolae din Fi- 
gețel, raionul Vedea, Gh. I drifts din Filiași care 
ne scriu despre preocuparea culectivîftilor de a 
aiigura animalelor pe timpul iernii adăposturi 
durabile, IrzuiiH fi la un preț de cost cit mai

GH NEAGU

Codin: Patria (10; 12,15;
14,30; 16.45; 19; 21.15). Bahette 
pleacă la război — cinemascop: 
Republica (9,30; 11,30; 13,30;
16,45; 19; 21.15), EIerna Pave] 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,30 — 
grădină 19,30). Grivița (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Alex. Sahia 
(10; 12; 14; 16; 18; 20,45 — gră
dină 20,15), Ștefan cel Maire 
(10,30; 12,30; 15,30; 17,45; 20).
Stadionul Ciulești (19.30). Cain 
al XVIII-lea: rulează la cine
matografele Magheru (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.15), I. C. 
Frimu (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 — grădină 19,15), Gh. 
Doja (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21) Giulești (10,30; 12,45; 
15; 17,15; 20). Ultimul tren din 
Gun Hill : București (9,15; 
11,30; 13,45; 16,45; 19; 21), 1 Mai 
(10; 12,15; 14.30; 16,45; 19;
21,15). V. Roaită (9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15 — grădină
19,30), G. Coșbuc (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Grădina cinema
tografului 13 Septembrie (20), 
Arenele Libertății (20). Lebede

Un entuziasm promițător. 
Instantaneu de la prima lec
tură a unui nou text ai bri
găzii de agitație din secția 
îesâtorie a Uzinelor ,.7 No

iembrie"-București.
Foto: N. STELORIAN

Un nou procedeu 
de tniire i pieselor 

de oțel ji Ionii
In uzinele metalurgice din 

regiunea Ploiești se ap Li că 
cu bune rezultate un nou pro
cedeu de tratare a pieselor de 
otel, foruă nodulară sau cenu
șie. Noul procedeu, care con
stă în încălzirea pieselor la 
temperaturi înalte si saturarea 
lor simulLanâ cu carbon și a- 
zot. mărește proprietățile me
canice ale acestora și permite 
mecanizarea întregului pjroces 
de tratament.

In prezent, la uzinele con
structoare de mașini din regi
une Se carbonizează după acest 
procedeu aproape 200 de re
pere. din care 120 numai la 
Uzinele metalurgice din Si
naia unde s-a aplicat pentru 
prima dată. Pe această cale, 
metalurgiștii ploieșteni obțin 
anual economii de circa 
1 200 000 lei.

(Agerpres)

însemnări pe marginea filmului „CODIN'1

„CODIN“, acest poem tragic 
închinat prieteniei dintre 
copil cu ginduri dc om matur 
și un uriaș cu inimă de copil, 
aduce pe ecranele noastre un 
fragment din viața „obișnuită" 
a Comorofcăi brăilene de la 
începutul veacului nostru. Ma
halaua sordidă, cu vinzălon 
de salep, cu hamali portuari și 
geambași, cu cirduri de copii 
zdrențăroși frămlntînd noroa
iele veșnic neuscate ale mai
danelor, cu valul de holeră 
care strivește sub tăvălugul 
lui viețile a zeci și sute de oa
meni, e cadrul vitreg în care 
se desfășoară o dublă dramă: 
aceea a uriașului Codin, zdra- 
honul mahalalei, fostul ocnaș 
condamnat pentru crimă pa
sională, cel deopotrivă de iu
bit de năpăstuiții Comorofcăi 
și de temut de năpăstuitori, și 
drama lui Adrian, băiatul de 
unsprezece ani al văduvei spă
lătorese, tn al cărui suflet încă 
necopt, crunta încrîncenare la 
care e martor și părtaș, pro
voacă răsturnări dureroase. 
Adrian Z&grafi, fiul spălăto- 
resei, nu e altcineva decît în
suși Panait Istrati, copilul de 
acum șaizeci de ani, cel care 
a fost nevoit să coboare, una 
după alta, toate treptele sără
ciei și mizeriei umane. Como- 
rofea părea ultima treaptă. 
Mai jos decît atît — cum spu
nea mama lui Adrian — nu se 
putea coborî Și totuși, viața 
aspră, plină de greutăți și mai 
multe, și mai apăsătoare, avea 
să-i trimeată și mai la fund. 
Comorofca — acest „Azil de 
noapte" gorkian, pecingine pe 
malul Dunării, la marginea o- 
rașului alb din depărtare, nu 
e decît. preludiul la o coborîre 
continuă în lumea marilor ne-

dreptăți ele orfeduirii de altă 
datd. Scriitorul de mei tirziu 
a cnnancnt îztdeaproape toate 
aeetlea. PUmădindu-le pe htr- 
tie din nttdîd amărăciune |i 
un strop de lumină, dintr-un 
dram de poezie și o mare dra
goste de oameni, a dat lumii 
acele cărți care l-au îndemnat 
pe Romain Rolland să-1 zupra- 
numeajică „un Gorki al Balca
nilor".

„Codin", povestirea care stă 
la baza adaptării cinemato
grafice realizată de cunoscutul 
regizor francez Henri Colpi 
(primul său film „O absență

o a ltd piață, într-o lume cu 
totul diferită, un excelent pri
lej de medita re.

Intr-o seecențd a filmului a- 
part școala la care incață A- 
drian, o hardughie cu pereții 
jupuițt ca de pelagră, fetidă fi 
murdară incit ți-e aproape im
posibil si crezi că acolo se lu
minau mințile și se căleau 
virtuțile. Și totuși, mulți din
tre părinții și bunicii noștri fn 
astfel de școli au învățat. A- 
pare apoi portul fluvial, sub 
soarele torid, cu viermuiala 
lui de hamali cărind în pinte- 
cele burduhănot al unui șlep

călăuzită incă, neluminată de 
un țel mai înalt, dar devotată 
oamenilor, lipsită de egoism 
și, deci, nobilă a lui Codin. 
„Răzbunarea e amară și are 
gust de silă", spune la un mo
ment dat Codin prietenului 
său cu care s-a legat „frate 
pînă la moarte", și credința 
aceasta, dacă nu îl face pe Co
din prea îndurător îi umani
zează aspectul dur, nelipsit de 
o notă de brutalitate. în cre
ionarea acestui portret de ui
mitoare corespondență cu de
scrierea eroului literar făcută 
de Istrati, ii revine un mare

Răspundem la sesizările tinerilor
MARIN ST1NCESCU — Pia

tra Neamț
Comitetul de stat pentru 

problemele de muncă și sala
rii ne face cunoscut că „în 
nomeriti’iurul de funcțiuni al 
Inspecțiilor de Stat pentru I- 
gienă și Protecția Muncii s-a 
prevăzut funcția de inspector 
III, pentru ocuparea căreia se 
cere îndeplinirea condițiilor 
de pregătire și stagiu prevă
zute pentru funcția de tehni
cian I.

Absolvenții școlilor tehnice 
sanitare, neîndeplinind condi
țiile cerute pentru tehnicieni I 
nu pot ocupa funcția de in
spector.

Salarizarea personalului teh
nic de specialitate și adminis
trativ este stabilită pe func
ții, în raport cu atribuțiile 
și răspunderea funcției.

Deoarece atribuțiile și răs
pundere ce revin funcției de 
inspector pentru igienă și pro
tecția muncii sînt mai mari 
decît cele ale personalului 
mediu și elementar sanitar, 
salariile tarifare ale inspecto
rilor sînt diferențiate în fa
voarea lor".

OPREA GH. ION — Moi 
nești

Ministerul Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor, analizînd

| •

Jr

MM

zi

O scenă din îilm

reazim de nădejde, al unei că
lăuze și tovarăș de drum.

De o excelentă interpretare 
s-a bucurat Irina, iubita lui 
Codin (Frangoise Brion) ca și 
Alexe (Maurice Sarfaty) cel ce 
trădează prietenia și încrede
rea lui Codin, fapt pentru care 
va plăti cu viața. Sînt memo
rabile portretele realizate de

Drama lui Adrian
îndelungată11, care a rulat și 
la noi, a fost distins la Festi
valul Internațional al Filmului 
de la Cannes — 1961 cu „Pal
ma de aur"), e una din cele 
mai zguduitoare, și în același 
timp, cele mai poematice 
scrieri ale lui Panait Istrati. 
Creatorii filmului, romîni și 
francezi (căci de data aceasta 
avem de-a face cu o coproduc
ție la care au participat deo
potrivă Studioul cinematogra
fic „București" și „Comos- 
Films" din Franța), au meritul 
de a fi surprins cu multă ve
ridicitate cadrul și atmosfera 
mahalalei brăilene din timpul 
copilăriei lui Panait Istrati. 
Lucrul acesta n-a fost deloc 
ușor. Rezultatul acestei munci 
creatoare rămîne însă, pentru 
cei de azi, pentru sutele de 
mii și milioanele de Adrieni 
din țara noastră care trăiesc

grînele aurii ale Bărăganului. 
Secvența aceasta a muncii as
pre, vitrege, dată pe sponci de 
vătafii cărăușiei portuare, tru
dă grea, privită cu jind din 
umbră de lihniții care n-au 
„apucat" sacul, secvența unde 
Codin ni se relevă pentru 
prima oară ca un om drept, 
neiertător al asupritorilor ce
lor slabi, un Codin înrăit însă 
de nedreptatea socială pe care 
e nevoit să o suporte, și un 
Adrian pus cu brutalitate să 
deschidă ochii asupra vieții, 
rămîne una dintre cele mai 
impresionante secvențe ale 
filmului. Ea e cheia caracte
relor care încep să se dezvolte 
și a conflictului ascuns, sub
sidiar conflictului principal, 
dintre etica smereniei pe care 
Adrian începuse să o deprindă 
de la văduva năpăstuită, și se
tea de protest șl de luptă, ne-

merit 
Platon, 
mină într-o școală din Me
diaș, pe care, pînă acum, nu 
l-am mai văzut interpretîfid 
decît două roluri episodice în 
„Setea" (Ezechiel) și în „Lu- 
peni 29" (comandantul pluto
nului de jandarmi). Răzvan 
Petrescu, elev la o școală 
bucureșteană, a reușit, sub în
drumarea lui Colpi, să ne a- 
ducă în față un Adrian inte
ligent, sensibil, gata să învețe 
a deschide ochii mari spre 
lume, devotat și curajos. Dra
ma la care asistă, nu ca un 
simplu trecător ci ca un parti
cipant la mocnetul și izbucni
rea ei, e drama copilului prea 
de curînd cuprins în viitoarea 
unei vieți erîncene, drama 
pierderii prietenului cel mai 
drag, drama pierderii unui

actorului Alexandru 
profesor de limba ro-

alte două actrițe franceze care 
interpretează rolurile celor 
două mame, pe cea a lui A- 
drian (Nelly Borgeaud), și pe 
mama lui Codin (Germaine 
Kerjegn) femeia cu suflet de 
iască, prima năpăstuitoare a 
uriașului, „vîndut" unor stă- 
pîni cruzi la vîrsta de opt ani, 
cea care va pune capăt zilelor 
uriașului chiar în momentul 
în care acesta e gata pentru 
a începe o altă viață. Dintre 
actorii romîni se remarcă Mi
hai Mereuță, Eugenia Bosîn- 
ceanu, Eliza Petrăchescu, Do
rin Dron și Graziela Albinî.

Muzica lui Theodor Grigo- 
riu are în film o contribuție 
nu mai puțin importantă ca 
cea a ecranizării (Dumitru Ca- 
rabăț, Yves Jamiaque și Henri 
Calpi) iar scenografia semnată 
de Marcel Bogos — meritul 
de a tempera —■ din păcate

doar pe alocuri — tenta unui 
fals exotism, inerent colaboră
rii cu artiști străini care 
cunosc îndeajuns specificul 
minesc și coloritul local, 
ceasta tentă de exotism 
face simțită, din păcate, în 
meroase secvențe. (Holera, Ca
drul cu corturi țigănești de la 
marginea Comorofcăi, Refu
giul în baltă, numeroase pla
nuri panoramice în care se in
sistă cu precădere asupra as
pectelor naturaliste din imagi
nea sordidă a Comorofcăi). 
Din fericire, numeroase sec
vențe, realizate de operatorul 
Weiss sub îndrumarea lui 
Colpi, de o mare forță de su
gestie și de certă valoare poe
tică (Portul, Excursia în baltă, 
Scena jurămîntului, Goana 
căruței etc.) au adus filmului 
nostru prezentat la Cannes sub 
culorile Rominiei, repetate a- 
plauze la „scenă deschisă". 
Distincțiile acordate filmului 
„Codin'* la festivalul susamin- 
tit, „Premiul pentru cea mai 
bună adaptare cinematogra
fică" (și în competiția de la 
Cannes din anul acesta ecra
nizările au abundat), și „Di
ploma Comisiei Superioare 
Tehnice Franceze pentru ca
litatea imaginii și a sunetu
lui", au încununat pe drept o 
operă cinematografică durabilă 
și un rodnic început de cola
borare între cineaștii romîni 
și francezi.
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IOAN GRIGORESCU

propunerea dumneavoastră a 
dispus mai întîi repunerea în 
circulație, sub forma de ex
periență, a trenului cursă 5365 
pe distanța Comănești — Ghi- 
meș, iar mai tlrziu, constatîn- 
du-se că acesta are o bună 
frecvență s-a stabilit menți
nerea lui.

în momentul de față, trenul 
5365 circulă pe întreaga rută 
Borzești — Ghimeș.

XI-A A 
JIMBO-

din Mi-

ELEVII CLASEI A 
ȘCOLII MEDII DIN 
LIA

Direcția pedagogică
nisterul Invățămîntului con
firmă că într-adevăr, în mo
mentul de față, în librării nu 
se mai găsesc de vînzare ta
bele de logaritmi, fiind epui
zate. De aceea, propunerea 
dumneavoastră a fost bineve
nită. Editura didactică și pe
dagogică va edita tabele de 
logaritmi chiar în cursul aces
tui an care vor fi puse în vîn
zare prin librării.

sălbatice: Tineretului (9,30;
11.15) . Dracul și cele zece po
runci — cinemascop: rulează 
la cinematograful Tineretului 
(19; 15,30; 18; 20,30). Cel mai 
mare spectacol: Victoria (8,15; 
11,15; 14,15; 17,15; 20,15). Alex. 
Potpov (9,15; 12,15; 15,15; 18,15;
21.15) , Escondida: Central (9,45;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Flo- 
reasca (11; 16; 18,15; 20,30).
Grădina cinematografului T. 
Vladimirescu (19,30). Grădina 
Progresul (20,15). Noaptea pe 
autostradă: Lumina (rulează 
în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amîază 
16; 18,15; 20,30). Program spe
cial pentru copii; 13 Septem
brie (10). Tu ești minunată: 13 
Septembrie (11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30). Program de filme 
documentare și desen animat : 
de la orele 10 în continuare 
pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpu,ri Noi. Dintele de 
aur: rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Cultural (11; 16; 
18,15; 20,30). Tutunul: înfrăți
rea între popoare (10; 16;
19.15) . Arta (16; 19,15), 23 Au
gust (9; 12; 15; 18; 21). Vacanța 
la mare — cinemascop: 8 Mar
tie (16; 18,15; 20,30). Clubul ca
valerilor — cinemascop: rulea
ză la cinematograful C-tin Da
vid (15; 17; 19; 21). Veniți
mîine: Unirea (16; 18,30). Alerg 
după o stea: Gtrădina cinema
tografului Unirea (20) Doi din 
alte lumi: Flacăra (16; 18,15; 
20,30). Gangsteri și filantropi : 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (16; 18; 20). Ge
neralul: Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). 30 Decembrie 
(16; 18; 20). Raidul vărgat:
Munca (15; 17; 19; 21). Moby. 
Dick: Popular (16; 18,15; 20,30). 
Rocco și frații săi — ambele 
serii: Moșilor (15,30; 19 — gră
dină 18,30).

Televiziune
SIMBATĂ 21 SEPTEMBRIE

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19,15 Povești de ici, de colo : 
„Baia măgărușului" de Liliana 
Bern ase ani; Mingică Mingiu- 
lică de Jan Malik. 19,50 Drag 
mi-e cîntecul și jocul 20.20 în 
fața hărții. 20,30 Filmul „O 
moștenire cu bucluc", 21,55 
Muzică ușoară... cu Margareta 
Pîslaru și Constantin Draghici. 
în încheiere: Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

ANUNȚ
Școlile tehnice financiare din

BUCUREȘTI — Calea Gri viț-ei nr. 2 bis telefon 14.42.82
BRĂILA — str. Bolintineanu nr. 16
BRAȘOV — str. Lungă nr. 188
BAIA MARE — str. Progresului nr. 45
CLUJ — str. 1 Mai nr. 19
IAȘI — str. Sărăriei nr. 35
TIMIȘOARA — str. Simion Bărnutiu nr. 9 telefon 6132

telefon 1767
telefon 1664
telefon 1289
telefon 3136
telefon 2789

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 (ine Ia 30 septembrie la 
limba romînă și matematici.

Centrul școlar forestier Hm. Vîlcea
ANUNȚ

tn cadrul Centrului școlar forestier Rm- Vîlcea funcționea
ză următoarele școli tehnice :

— Școala tehnică de personal tehnic, specialitatea silvicul
tură,

— Școala tehnică de personal tehnic, specialitatea exploa
tare și transporturi forestiere,

— Școala tehnică de personal tehnic, specialitatea semi
fabricate superioare din lemn.

Durata de școlarizare este de 2 ani pentru toate speciali
tățile.

Condițiile de admitere : absolvenți de liceu cu sau fără 
examen de maturitate.

Examenele de admitere se țin între 25—30 septembrie 1963, 
la sediul Centrului școlar, str. V. I. Lenin, nr. 311.

Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul șco
lii, Direcțiile regionale de economie forestieră și de la com
binatele pentru industrializarea lemnului.



PROPAGANDISTULUI
n curînd, propa
gandist ți cursanți, 
ne vom reîntllni 
iar, vom purta 
discujii aprinse și 
pasionante, ui tind 
aaesea de scur

gerea orelor, pentru a înțelege 
temeinic principalele probleme 
ale politicii partidului cuprinse 
în lecțiile de învățămrnt poli
tic U.T.M.

Ne așteaptă o muncă susținu
tă în care problemele teoretice 
vor trebui studiate In strinsă 
legătură cu viața, cu obligațiile 
ce revin fiecărui cursant In 
ceea ce privește îndeplinirea 
sarcinilor de producție fi ob
ștești, comportarea de fiecare 
zi. Spre deosebire de anul tre
cut, cînd am fost propagandist 
la un cerc politic „Trăsăturile 
moralei socialiste în rindul ti
nerei generații' anul acesta voi 
conduce un „Ctirs politic 
U.TM.a. 'Aproape toți cursanții 
sini noi. Pentru a-i cunoaște 
am luat legătură cu fiecare 
dintre ei. Pe călifarii Sanda Du
mitru, lancu Marin și Păun Du
mitru ca și pe ceilalți i-am in
format asupra problemelor ce 
le vor studia In cere stabilind 
totodată, împreună, unele srd- 
BUri organizatorice în vederea 
desfășurării cercului politic In 
bune condiții cum sînt 
procurarea materialului biblio
grafic, a rechizitelor 
abonarea cursanților 
reviste ideologice.

Intenționez ca în 
care-1 voi conduce,
prima lecție, discuțiile td fie 
rodnice, bogate în eonțlnuL Din 
experiență știu că aceasta de
pinde în mare măsură de pro
pagandist, de cunoștințele sale 
politice și ideologice, culturale 
de modul în care antrenează 
cursanții la studiu și cum Ii a- 
julă pe parcurs. De aceea, rn-crn

îngrijit cu atenție de propria 
mea pregătire. La cursul serai 
de pregătire a propagandiștilor, 
pe care l-am urmat, am studiat 
un bogat material bibliografic 
format din operele clasicilor 
marxism-leninismului. unele ho- 
tăriri importante ale partidului 
nostru, ale UTM. Tat aid am 
primit sprijin In pregătirea mea 
metodologică-

M-am strădiJt să cnnoac pro
blemele concrete car® se pun 
în fața organizat iei. • u.'e&iș-

Voi vorbi despre obligația ce 
revine utemiștllar de ași ridi
ca pregătirea profesională căci 
este știut că o productivitate 
înaltă a muncii xe poate obține 
Btăpîrtind tehnica modernă. In 
acest sens voi arăta cum proce
dează unii dintre cursanți.

Folosind experiența anului 
trecut, voi căuta să educ în 
discuție modul în care cursanți! 
îndeplinesc sarcinile de pro
ducție, atitudinea lor față de 
muncă, societate și familie. 
Acest procedeu z-a dovedit cit 
se poale de folositor. De pildă, 
anul trecut am dezbătut proble
mele patriotismului socialist In 
strînsd legă tur ă cu manifesto- • 
rea concretă a acestei Înalte 
trăsături morale în primul rlnd 
în atica^zea față de nuncd a 
tinerilor <fâa cerc și In întrec:-- 
lor comportare An existat in 
această prtvisță & une-'c exem
ple ai parii*. Marin
loneeeu. Verile Toacea și 
nu *-«□ deloc bine cî.-f

Cum pregătesc
prunele lecții La ancheta

ne răspund

Acereai pe 
odald cu

noastră
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O ultimă verificare la una din instalațiile de foraj ce te exe
cută la Uzinele de utilaj petro Ite.--Trig'vf* 

Foto t N. STELORIAN

Metodele avansate — 
bun al tuturor

rul secretarului U.T.M., tova
rășul Sergiu Rotaru, comitetul 
U.T.M. din întreprindere a și 
început activitatea de îndru
mare a tinerilor care vor fi 
viitorii cursanți. Experiența a- 
cestui curs va servi însă și la 
crearea altor cursuri de ridi
care a calificării profesionale 
în alte domenii. Iată ce ne-a 
declarat în legătură cu această 
problemă tovarășul Zoltan Pe- 
reș, inginer șef :

— în anul care vine între- 
prinderrea noastră are sarcini 
sporite. în mod deosebit tre
buie să ne îndrepităm atenția 
spre productivitatea muncii 
care va spori cu 12 la sută 
față de anul acesta. Una dintre 
metodele care ne va ajuta să 
atingem acest indice va fi pre- 
fabricarea. Astfel încă de pe 
acum am studiat nrefabricarea 
unor Doziții Ia instalațiile 
sanitare si calorifere ca de 
pildă : poziții de presiune cu 
apă caldă și rece, de scurgere 
baie și lavoar etc. Dar, 
pentru a trece la organizarea 
lucrului în noile condiții ce Ie 
impune prefabricarea este 
nevoie și de nod cunoștințe 
profesionale. De aceea, pe baza 
experienței cursului pentru 
P.V.C. vom organiza două 
cursuri pentru sanitariști și 
caloriferiști cu circa 40—50 de 
cursanți fiecare, unde temati
ca va fi axată tocmai pe pro
bleme legate de introducerea 
largă a prefabricatelor.

Toate acestea arată un în
ceput bun. ridicarea califică-

■4 V*

Pregătiri in vedere* celui de-*I IH-lea Concurs

Pr^țir-j» Sa

INFOIIMATII
PLECAREA UNEI DELEGA
ȚII A CONSILIULUI CEN
TRAL AL SINDICATELOR 

DIN R. P. ROMINA 
IN R.S.F. IUGOSLAVIA

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
R.S.F. Iugoslavia, o delegație 
a Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Romînă, 
condusă de tov. Martin Isac, 
președintele C.C.S.. care, la in
vitația Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iu
goslavia. va 
țara vecină.

La plecare,
Bineasa. membrii 
au fo«t conduși de 
Mt, vicepreședinte al C.C.S., 
Gh_ Fele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de acti
viști *j sindicatelor.

Au fost de faU Arso Milato- 
rid. ambasadorul R_S.F. Iugo-

sîavia In R- P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, delegația a co

sit la Belgrad.
La aerodrom, delegația a 

fost salutată de Svetozar Vuk- 
manovici, președintele Consi
liului Central al Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia, și de 
alți conducători ai Uniunii sin
dicatelor din Iugoslavia,

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A ORAȘULUI FINLANDEZ 

TURKU

face

De

O vizită In

aeroportul 
delegației 

Vasile Mu-

PRIMIREA AMBASADO
RULUI INDIEI DE CĂTRE 
ADJUNCTUL MINISTRU
LUI AFACERILOR EXTER
NE AL REPUBLICII POPU

LARE ROMINE

e^nrilinl ftiizțifie al inatâtutnlui 
Wtrt

Areas La. de«arece mai aînt dil- 
ae — |t iaci dintre cele i«* 

port-ant® — wude «tadeuțu nu 
a« la diaponțM maan tipirite. 
C« măoari am Inat îa primal 
rind am eeraf cadre'.ar didaetiee 
ai wreapl de sr^saf.i manea de 
redaetarr a rtnrzSpr care l»p- 
aeaa_ Apoi flm luat lefi tara cu 
M.tavâtâminraJai. ca U 
tMafedi ia plasai dc editare pe 
as«> 1944 manuscrisele ee var fi 
rvdactate-

Pîxl ta present, aa foM deja 
preaâaM pentru edâLaru patru

La 20 septembrie, adjunctul 
ministrului afacerilor externe, 
George Macovescu, a primit în 
audiență pe K. R. F. Khilnani, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Indiei la Bucu
rești, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de a- 
c red i tare.

Vineri seara a sosit la Con
stanța o delegație a orașului 
finlandez Turku, în cadrul le
găturilor de înfrățire și priete
nie stabilite între aceste două 
orașe, care au aderat la Fede
rația mondială a orașelor în
frățite.

Din delegație fac parte; Olavl 
Santalahti, cu soția, Heikki 
Munter, cu soția, și Pekka Si- 
lander — membri ai consiliului 
de conducere al orașului Tur
ku și Kristofer Grasbeck, di
rectorul informațiilor din ora
șul Turku.

La aeroport, oaspeții au fost 
întîmpinați de ing. Ion Tăvală, 
vicepreședinte, și Dumitru Bor- 
dîncă, secretar al Comitetului 
executiv al sfatului popular al 
orașului Constanța.

(Agerpres)

mneca de redactare înainte de a 
■«si apraharea Ministerului. A- 
prebarea insă întârzia sa «cieiicl. 
Abia îa liaa de 21 iunie a.c. ne-a 
fast caanuaicat planai da editare. 
Și cu termen precis pentru pre
darea manaacriielor : 1 octom
brie. Dar se poate oare redacta 
aa c«n în trei Ioni ? De aceea, 
prapanem ca planul da editare 
fă fie adaa la caDoștina instita- 
tclor de învățămînt superior cu 
cel pația 6 luai înainte de ter- 
ffi-nal de predare a mannscriae- 
lar. Va avea da eîștigat. Ia pri
mai riad, calitate* canarilor

Iu ti ta tal eaafra, diapuaind de

In ce stadiu se află pregătirea

cursurilor universitare.
pm tratam
rîcțf. Prsteeer»". îi »?* *lt- 
f-. p<s_fc-^ia'*a îx UmpoJ prvdâ- 

rrp>ed« pezl® 
. z«az <c frttă* 

!* pot riti d a
; șt ai mai

ewrMri: Jmlfiji materialelor'* 
dr ra*f. naiv. Mihai Trapa, „Me- 
caiîca teoretică" de ceai aaiv. 
Eaaerie Sxokely. „îndrumător de 
lucrări peatru mecanica fluidei ar" 
de șef de lucrări Dumitra Tarcea 
.. JLpai de ridicat" de șef de 
lucrări Mihai Bogdaa. Planul de 
editare este îaiă molt mai vaiL 
Dar mai aiat cadre didactiee care 
Iacă aa și*aa predat manuacri- 
•ele. Cei mai malți le vor preda 
— termenul fiind 1 octombrie i 
ua înaă toți. Și iată de ce: con- 
silial științific al institutului a 
analizat care aînt disciplinele 
unde aînt neceaare curauri tipă
rite fi a făcut Min ia te rulai învă- 
țămintnloi propuneri pentru edi
tarea acrilor cursuri. Aceaata a-a 
în lira plat prin noiembrie 1962. 
Cadrele didactice început

mijlaacfl praprii (un multiplica* 
tar) ■ Init și raliuri de redacta
rea unor curauri pe plan local. 
Tiplriw pe aeeaati cale îndeoaebi 
îndrumătoare pentru lucrări 
practice și unele cursuri (litogra
fiile) pentru „ni intern”. Anul 
acesta vom tipări peste 40 de ti
tluri.

Prof. univ.
TIBER IU ANDRASOFSZKY

rectorul I.M.F. Tg. Mureș

Li noi în Institut munca de re
dactare ■ manualelor și cursuri
lor universitare ie desfășoară pe

două planuri. în primul rfnd, 
este vorba de acele manuale și 
cursuri ai căror autori sînt pro- 
feiori și conferențiari din I.M.F. 
Tg. Mureș, în al doilea rînd des
pre acele manuale și cursuri la 
care cadrele noastre didactice co
laborează numai, avînd obligația 
să redacteze anumite capitole, 
tn ambele cazuri, conducerea in
stitutului ie interesează de mer- 
■ul lucrărilor de redactare, in 
consiliul științific și în colectivul 
de catedră ie discută fiecare naa- 
nmcria, adueîndu-i-ae îmbunMtX- 
șiri.

Ce-am dori însă noi? Ci E.D.P« 
■i tipărească cursurile și manua
lele în ordinea urgenței lor. Do 
pildă. a-a annntat că peite cîteva 
zile ti apare Biologia. Dar cui 
va folosi acest cura ? Planul de 
fnvățămînt a suferit o fchim- 
bare, biologia se va face acnm 
tn anul II (anul trecut această 
disciplină a-a studiat în anul I). 
Așa că sbîa peste nu an studenții 
vor cere acest curs. Nu se putea 
oare ca, în locul acestuia, să a- 
pară acum un alt curs necesar 
Studenților în acest an?

Cît privește cursurile la care 
profesorii și conferențiarii noștri 
aînt numai colaboratori, situații 
acestora n-o cunoaștem. Cei care 
au avut această sarcină au trimis 
demult manuscrisele. E.D.P. uu 
ne-a comunicat însă daca lucră
rile la care an colaborat vor apa
re sau nu. Dorim ni ie comu
nice eît mai curînd acest lucru.

rjRSSl: Agora
(î.*. *i Urvir. A-u. (R. P. L'n- 
C*ri’. Gc-.u_t B:roe <FT*r.t*k 
Aram H*c .ir-raa R-S-SA
D.D4 Sh*=--.eb 'R P Chinezi). 
E-r„: H*:e« (RSF Iucosla- 
v_*t. PiJf^cek (R. S.
OtMlrvad M*<da Tațna- 
ferro <Br*x—*; ; Jo«eph CaZvet 
iPriz*»*) ș: Eoru^je Ganxa’e» 

«C-baJ.
D_ntrr și *n-

ajLTta.^r^e ssux care vor 
concerta îs cadrul featraIXui 
aentnaMkai piaA acum prezența 
cLr.jor^ui Herbert von Xat*- 
jan Ic frunza RLarmonidi din 
Vicca. care v* rjaține doui 
concerte, a <LrijaruIul Zubin 
Mehta dneha), a pianiștilor 
Arthur Rutdnate.n CS-UR-) și 
John Ogdon (Anali*), a vialoo- 
celiituiui A^dr« Navarra, a 
cLstâreților William Mc Aipm 
(Anal;*) gi Kim Borg (Suedia).

(Aferprea)

ADRIAN VASILESCU
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Uzina „Electronica" din Capitală. Aspect de la banda de montaj a televizoarelor „Cosmos* 
Foto t AGERPRES

URMĂRI DIN PA
ril profesionale fiind 1* acea»* 
tă întreprindere a probieml 
de actualitate.

OIMEIVI 
DE LA DDNĂRE
sezoanele interzise, clnd peș
tele depune icrele.

Intervin In discuție Gheorghe 
Feldioreanu si Stan Fluturoj. 
Sînt pescari vechi care au tru
dii din greu. înainte vreme, la 
proprietarii de năvoade. La 
Gropeni. odinioară, cînd se re
vărsa Dunărea, apa venea pind 
sub gardurile satuluL Uneori 
inunda și curțile mărginașe. Lo
cul dintre Dunâre și sat, pe a- 
lunci veșnic acoperit de ape, sa 
numea noian. Blntuia malaria 
(în anii noștri. Dunărea a fost 
Indiguită și noianul redat agri
culturii) — primăvara și loam- 
na aproape întreg satul zăcea 
de friguri. Noianul și lunguie
țele aparțineau unuia Tomescu, 
care avea circiumă, fabrică da 
siioane, plus o sută de pogoa
ne arabile, cîteva hectare da 
vie și o ceată de argați. Paz
nicii plătiți de Tomescu pîn- 
deau din lotci șl din stufăriș și 
rar dacă putea cineva să facă 
rost de pește pentru o ciorbă 
fără sd fie ciomăgit de pîndari 
și jandarmi.

In brigada lui Stoica Zăvoi 
sînt patru oameni care au mun
cit ca pescari la Tomescu. Ei 
soon că toamna, la vremea cînd 
se culeg viile, soseau la bogă
tanul din Gropeni, în vizită, 
vreo opt familii boierești din 
București. Chefuiau zile și nopți 
In sir, se plimbau cu docarele 
și cu lotcile pe Dunăre, dor.

Beau gf iar o ; de la axpăt- 
Uneori. dxs plicnaeiilă după d- 
teva nopți de be^e, boierii îm- 
prumuiau Iwiiwia argatilor, vi
zitiii N duceau eu draștUe în 
satele depărtate de Gropeni fi 
boierii atvdieaa pe ul^ă. mp* 
ciopoft bADad la porți >i Ln- 
tinzls^i mina posand. Să
tul de bine, m jucat de-a cer- 
Și.-^1

Astăzi. In Gropeni, exiști ® 
gospodărie coJectrvd de mai 
multe ori nulĂoaară Noianul 
de odimoard și lunguiețele, 
locuri de care nu se apropiau 
dedt oamenii tocmiți de circiu- 
marul stăpln peste ale, au de
venit izvoare de bogăție ale sa
tului Întreg. Dormd șă contri
buie din toată puterea ia înflo
rirea gospodăriei lor, pescarii 
din brigada lui Stoica Zăvoi 
vin tură necontenit apele bălți
lor, scoțind, din adîncul lor, bo
găție fi belșug.

Toamna fierbe In crlngurl. 
Pădurile de sălcii plîngăloare 
l«i flutură In vlntul răcoros 
pletele gălbui. Zilele se 
scurtează, nopțile adincite de 
lună capătă înclinare tainică șl 
plină de visare. Răbufnirile Du
nării, In ceasul zorilor, preves
tesc vremea ploilor și a revăr
sărilor. Atunci, drumurile pe 
unde astăzi trec turmele spre 
locul de adăpare și căruțele cu 
papură, vor intra sub apă și 
numai lotcile pescarilor le vor 
colinda într-o parte și-n alta, 
căci brigada lui Stoica Zăvoi, 
rămîne în baltă tot timpul a- 
nului.

— Balta e bogată tot timpul 
anului. $1 noi, pescarii, trebuie 
sd stringent mereu această bo
găție pentru gospodăria noas
tră. Altfel nu se poate.

Cantități fit nai mari 
if eterni in siloz !

pBar pestra izuilazarca ceceai- 
lea. Astfel am aflat ee laa aeapâ 
eoecaii !■ tataia] bazei fanjera 
a (aapediriei ral cetire de aici.

și eaceaii da 
fiaraaab tazilasați caoMitvie tea 
bmî aaare parte a fanjelar ■aae- 
tra — ae apaae tavarâșnl ingi" 
■er. Van tuilaza 300 de tone 
de caeeai îa arnettee ca aaranari 
și laeta ba eteri*. Miiae îaeepem. 
Aveai de pe aeaa iele de pe care 
a-a zecaltat parwbwl ți tulpinile 
■u aa preceat ctrMpanzitor de 
umiditate".

O aituatie mai huaa am întâlnit 
la goapedăria ealectivi di* co
muna Mi bail Eogălniceann. Aici 
caeeailer Ii ee acordă nn loe 
important fn balanța furajeră. 
Din totala] de 7 600 de tone de 
•iloz, cîte lînt aici planificate, 
1 100 de tone vor fi ifigarate 
prin îniilozarea cocenilor. Și din 
punct de vedere al atadinlni in 
care ae află Incrările, aici am 
găxit a situație mai buni. Lu
crarea tncepuae de don! zile. 
Există aici și o experien
ță bană privind organizarea 
muncii la îaiilaiat. Nu sînt în- 
ailozați deeît cocenii tăiați fn a- 
ceeași zi. Carele încărcate cu co
ceni vin de pe cîmp direct la 
gropile de siloz, unde, tociți și 
stropiți cu saramuri, sînt așezați 
fn gropi și tasați.

Cele mai multe din aceste lu
crări le fac tinerii colectiviști 
care s-au angajat să sprijine cu 
toate forțele acțiunea de asigura
re a bazei furajere. Tinerii au 
inițiat și organizat și acțiuni de 
munci patriotică la înrilozatul 
cocenilor.

G. I
Culesul și transportul 

porumbului
Un exemplu bun am întilnit și la colectiviștii de la G.A.C. 

din comuna Scorțaru-Vechi. Și aici toate forțele sînt 
antrenata la culesul știuleților și tăiatul cocenilor, lucrări 
care se desfășoară acum cu o viteză zilnică sporită. Ritmul in
tens în care se lucrează la eliberarea terenului și repartizarea 
La transportul recoltei a unui număr corespunzător de atelaje 
au făcut să se pregătească pină acum pentru însămînțârile de 
toamnă o suprafață de 690 de hectare. Creșterea vitezei zil
nice de lucru la culesul știuleților, tăiatul cocenilor și trans
portul acestor produse a fost posibilă datorită repartizării la 
aceste lucrări a majorității colectiviștilor și bunei organizări a 
muncii acestora pe feluri de lucrări, proporțional cu volumul 
de lucru. La această acțiune, o contribuție importantă a a- 
dus-o și organizația de bază U.T.M.

In raion sînt încă numeroase exemple care ilustrează 
preocuparea față de intensificarea ritmului la culesul porum
bului și organizarea rațională a transportului știuleților 
cocenilor.

Totuși, față de timpul înaintat. în mod deosebit culesul 
este mult rămas în urmă.

Situația operativă de acum cîteva zile arăta, că pe întregul 
raion, porumbul se recoltase doar de pe 7106 hectare din 
totalul de peste 38 000 de hectare cultivate.

Recoltatul nu se desfășoară pe măsura posibilităților ÎRi 
toate gospodăriile colective. Dacă la G.A.C. „Scînteia" din 
comuna însurăței, de pildă, colectiviștii culeseseră porumbul 
de pe 529 de hectare, la G.A.C. „Grivița roșie" de pe 400 de 
hectare etc., la gospodăriile colective din comunele Vădeni, 
Cotu-Lung sau Chișcani, culesul nici n-a început. Arăturile 
și pregătirea terenului pentru culturile de toamnă sînt con
diționate in bună parte de felul în care se desfășoară recol
tatul porumbului si eliberarea terenului de coceni. De aceea 
trecerea urgentă, în toate gospodăriile agricole colective, cu 
toate forțele la- eliberarea terenului și transportul cocenilor 
sînt lucrări de . o deosebită importanță la care organizațiile 
U.T.M. pot șl trebuie să aducă o contribuție valoroasă. 
Timpul este frumos și zilele acestea sînt hotărîtoare pentru 
stringer ea recoltei acestui an și pregătirea celei din viitorul 
an. Pe baza măsurilor stabilite de organizațiile de partid și 
conducerile G.A.C. pentru urgentarea ritmului de lucru, or
ganizațiile U.T.M. să asigure mobilizarea în aceste zile a 
tuturor tinerilor colectiviști la muncă in G.A.C. și îndruma
rea lor spre acele lucrări care cer maximă operativitate.

• Etapa a 5-a a 
campionatului cat. 
A de fotbal progra
mează astăzi la Pi
tești meciul dintre 
echipa locală Dina, 
mo și Dinamo 
București. După a- 
best meci Dinamo 
București va pleca 
la Jena pentru a 
susține miercuri 
meciul retur cu Mo. 
tor, din cadrul „Cu
pei campionilor eu
ropeni”.

• Duminică dimi
neața de Ia ora 10 
ne terenul Politeh
nica (fost C.A.M.) 
se va disputa me
ciul de fotbal Ști
ința București-Ști- 
ința Craiova, din

cadrul cat. B. Tot 
duminică dimineața 
se vor desfășura în 
Capitală două me
ciuri pentru cat. C: 
Tehnometal-Unîrea 
Răcari (stadionul 
Giulești orele 10,30) 
si Flacăra Roșie- 
Muscelul Cîmpu- 
lune Mușcel (teren 
Timpuri Nai ora 10).

• Astă seară de 
la ora 19,30 pe sta
dionul Republicii 
va avea Ioc finala 
campionatului re
publican de box pe

echipe în care se 
întîlnesc formațiile 
Steaua și Dinamo 
București. Cu acest 
prilej amatorii de 
box vor putea ur
mări evoluția celor 
mai buni pugiliști 
din țară în frunte 
cu I. Monea, C. 
Gheorghiu, V. Mari, 
uțan, Mihalik (Di
namo), Ciucă, Dinu, 
Low, Badea. Nico- 
lau (Steaua) șl alții.

• Boxerii scoțieni 
se pregătesc intens 
în vederea dublei 
întîlniri pe care o 
vor susține la 28 și 
30 septembrie la 
București și Galați 
cu echipele R. P. 
Romine (A și B). în 
echipă au fost se
lecționați cunoscuții 
boxeri internațio
nali: Mallon (cocoș), 
Armstrong (pană), 
Mc. Kenzie (ușoară), 
Croll (mijlocie mi
că), Fischer (semi
grea) și Dryden 
(grea). Vor debuta 
în echipă : Jim Mc. 
Cluskey (muscă), 
Strachan (semimij- 
locie). Pearce (semi- 
ușoară) W i I ss o n 
(mijlocie).

• Duminică dimi
neața de la ora 10 
în incinta teatrului 
de vară „23 August' 
din Capitală, echipa 
de box a clubului 
Voința București, 
întîlneste formația 
Motor Karl Marx 
Stadt (R.D.G.). Din 
echipa bucureșteană

vor face part® prin
tre alții Șt. Con
stantin, Militaru, 
Băloiu, Mustață și 
Motoc.

• Joi s_a dat star, 
tul Ia Sofia în Tu
rul ciclist al R. P. 
Bulgaria al cărui 
traseu măsoară 1 500 
km împărțiți în 0 
etape. Participă a- 
lergători din R. P. 
Polonă. Iugoslavia, 
R. D. Germană si 
R. p. Bulgaria. Pri

ma etapă, disputată 
pe ruta Sofia-Vra- 
ca (110 km), a fost 
cîstigată de alergă
torul bulgar Nen- 
cio Hristov în 2h 
55’07”.

• La Istanbul 
s-a disputat al trei
lea joc dintre echi
pele Olimpiakos pi
reu și Lewski So
fia pentru stabili
rea cîștlgătoarei 
turneului balcanic 
de fotbal ediția 
1962—1963. Au ter
minat învingători 
fotbaliștii greci cu 
scorul de 1—0 
(0—0). Unicul punct 
a fost marcat de 
Stefanakis, la o lo
vitură de corner.

(Agerpres)



Sesiunea Adunării Generale

aO.N.U.

Ziua R. P. Romine
la Tirgul de la Zagreb

Alte state 
au semnat Tratatul 

de la Moscova

încheierea lucrărilor conferinței
Uniunii Interparlamentare

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Corespondentă specială : 
La 20 septembrie, în Adunarea 
Generală a O.N.U. au conti
nuat dezbaterile generale. Pri
mul a luat cuvîntul Masayoshi 
Ohira, ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei. El a subli
niat importanța Tratatului 
pentru interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare si a a- 
rătat că acest pas important 
spre destinderea încordării in
ternaționale trebuie să consti
tuie nn imbold pentru noi pro. 
grese în viitor.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Statelor Unite, John 
Kennedy. După ce s-a referit 
la unele probleme internațio
nale care, după părerea ea, în 
ultimii ani au constituit mo
tive de încordare în relațiile 
internaționale, el a arătat câ 
în prezent „norii s-au risipit 
puțin, astfel incit pot fi între
zărite noi raze de speranțe".

„Pentru prima dată, după 17 
ani de eforturi, a declarat 
Kennedy, s-a făcut un pas im
portant pentru limitarea 
cursei înarmărilor nucleare. 
Mă refer, desigur, la Tratatul 
pentru interzicerea experiențe
lor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic si sub apă — 
încheiat dc Uniunea Sovietică, 
Marea Brltanie si Statele U- 
nite — și semnat deja de a- 
proape 100 de țări*.

„Noi ne întîlnim astăzi, a 
spus vorbitorul, într-o atmo
sferă de mari speranțe Si în
tr-un moment de calm relativ. 
Prezenta mea aici nu este un 
indiciu de criză ci de încre
dere. Eu nu sînt aici pentru a 
raporta despre o nouă ame
nințare împotriva păcii sau 
despre noi indicii de război".

„Este posibil ca noi să fi a- 
juns astăzi la o pauză în răz
boiul rece, insă aceasta nu 
este încă o pace trainică...'. 
Dacă noi nu vom folosi la ma
ximum acest moment și acest 
impuls, a arătat vorbitorul, a- 
tunci acuzația posterității va 
fi îndreptată pe bună dreptate 
îrppotriva noastră a tuturor.

în continuarea discursului 
său2 voribitorul a subliniat că 
sarcina construirii păcii revine 
conducătorilor tuturor țărilor, 
mari gi mici.

Subliniind răspunderea spe
cială a marilor puteri, Kenne
dy a spue : „Dacă Uniunea So
vietică și Statele Unite, cu 
toate interesele lor generale și 
convingerile lor ideologice con
tradictorii și cu armele Iotr 
nucleare care mai sînt încă 
îndreptate unele împotriva ce
lorlalte pot să găsească tere
nuri de interes comun și de 
acord, atunci desigur că pot 
face același lucru și alte na
țiuni". Totodată, președintele- 
S.U.A, a afirmat: „Există di
vergențe fundamentale între 
noi și Uniunea Sovietică și a- 
cestea nu pot fi ascunse. Atlt 
timp cît ele există, ele pun li-

mi te acordurilor... Noi avem 
Insă nevoie de o armi mult 
mai bună decît bomba cu hi
drogen și această armă ea:e 
colaborarea pașnică-.

Amintind o serie de acorduri 
realizate în ultimii ani, vorbi
torul a spus că „în conaecințâ. 
cred că Uniunea Sovietică și 
Statele Unite, împreună cu a- 
liații lor, pot realiza, noi acor
duri care să decurgă din in
teresul nostru mutual de a 
evita distrugerea reciprocă-. In 
continuare, președintele Ken
nedy a subliniat faptul că „tre
buie să se depună eforturi pen
tru a se ajunge la acorduri eu 
privire la garanțiile împotriva 
atacurilor prin surprindere, 
printre care se numără posturi 
de observații în punctele chese. 
cu privire la măsurile viitoare 
în vederea reducerii cursei în
armării nucleare, ccntrolind 
totodată transferul armelor nu
cleare. des unind materialele 
fisionabile scopurilor pașnice 
și interzicînd experiențele nu
cleare, avindu-se în vedere a- 
plicărea corespunzătoare a mă
surilor de inspecție. încurajați 
de răspunsul afirmativ dat a- 
cestor propuneri de miniotrui 
sovietic al afacerilor externe, 
trebuie să continuăm să urmă
rim un acord asupra unui a- 
ranjament care să excludă ar
mele de distrugere în masă din 
spațiul cosmic. Reprezentanții 
noștri să vină din nou la masa 
tratativelor pentru a elabora 
un aranjament aplicabil in i- 
cest scop“. In felul aresta, „să 
urcăm calea abruptă și dificil A 
spre dezarmarea generala... No: 
nu trebuie să permitem însă 
ca imposibilitatea de a ajunge 
Ia un acord asupra tuturor 
punctelor să amine acordurile 
acolo unde ele sînt posibile".

In continuare. Kennedy s-a 
oprit asupra problemei colabo
rării între cele două mari pu
teri în cucerirea spațiului cos
mic, relevînd faptul că în acest 
domeniu „există posibilități 
pentru o nouă colaborare, 
pentru noi eforturi comune in 
vederea reglementarii și ex-

MOSCOVA. — La 20 6ep- 
tembrie. reprezentații spate
lor Tar^anxa și Bolivia au 
serr-r-aî ‘.a Moscova Tra:atul 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară 
in “le trei medii.

Fină La 20 «epiembrle Ia 
Moscova Tratatul a fost sem
nat de 82 de țărL

WASHINGTON. La 20 sep
tembrie Repubbca Panama a 
se234t Tratatul cu privire la 
“’erzicerea experiențelor nu
cleare In atmosferă, in spațiul 
coșare si sub apă. Piuă la a- 
ce-s&tâ dată exemplarul ameri
can al tratatului a fost semnat 
de 93 de țări.

BELGRAD 20 (Agerpres). — 
La 20 septembrie s-au încheiat 
la Belgrad lucrările celei de-a 
52-a conferințe a Uniunii In
terparlamentare, la care nu 
participat 480 de delegați re
prezentând parlamentele a 58 
de țări. In ședința de închidere 
conferința a adoptat in unani
mitate patru rezoluții. In prima 
din aceste rezoluții se sublinia
ză necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete pentru apăra
rea și consolidarea păcii. In a- 
cest sens se propune constitui
rea unor zone denuclearizate 
sau de limitare a armamentelor 
atomice, subliniindu-se că a- 
ceasta va constitui un pas pe 
calea spre realizarea dezarmă-
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După conferința de la Washington

pentru dezvoltarea comerțului exterior
al $.u

Lucrările conferinței

internaționale „Pngwash“
BELGRAD. La 20 septembrie 

au început la Dubrovnik, în lu- 
qoslavia, lucrările celei de-a 
U-a conferințe internaționale 
,,Pugwash“ a oamenilor de 
știință. La această conferință 
participă savanfi, cercetători în 
domeniul fizicii nucleare, oa
meni de știință din 22 de țări 
ale lumii. Printre participanți 
se numără 15 laureați ai Pre
miului Nobel, președinți ai Co
misiilor nucleare naționale din 
diferite țări. Lucrările sesiunii 
de anul acesta a conferinței 
,,Pugwash" — denumită astfel 
după localitatea din Canada 
unde a avut Ioc prima întîl- 
nire de acest fel a savanțiior 
atomiști — urmează să dureze 
cinci zile.

PE SCURT
MOSCOVA. — După cum re

latează agenția TASS, la 
Washington se va deschide în 
curînd un mare magazin uni
versal sovietic, unde in afară 
de mărfurile tradiționale ru
sești cumpărătorilor americani 
li se vor oferi și numeroase 
articole industriale produse in 
U..R.S.S.

KUALA LUMPUR 20 (Ager- 
pres). — După cum anunță a- 
genția Reuter. în cursul zilei 
de 19 septembrie, un grup de 
demonstranți malayezi a ocu
pat locuința fostului ambasa
dor al Indoneziei în Malaya și 
au luat ca ostatici trei membri 
ai ambasadei indoneziene. Po
trivit agenției, cei trei ostatici 
au fost eliberați numai după 
ce Drimul ministru malayez 
Tunku Abdul Rahman s-a* de
plasat la fața locului.

PARIS. — Organizațiile studen- 
’ești care au participat la Festiva
lul International de cultură care 
s-a desfășurat la Rouen au protes
tat împotriva arestărilor din ce în 
ce mai dese efectuate de autorită
țile diemiste In Vietnrmul de sud.

Aceste organizații au declarat 
că sînt solidare cu studenții din
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U.R.S.S, Vedere de pe bule
vardul V. I. Lenin din. cen

trul Moscovei.
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rii generale și totale. In rezo
luție se cere, de asemenea, în
cheierea cit maj grabnică a 
unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală sub 
un strict control internațional, 
Rezoluția subliniază rolul im
portant pe care-i poate juca 
Organizația Națiunilor Unite în 
rezolvarea acestei probleme.

O altă rezoluție cere stabili
rea unor norme de drept inter
național privitor la folosirea 
spațiului cosmic, subliniindu-se 
că acesta trebuie utilizat ex
clusiv în scopuri pașnice.

Rezoluția în problema dez
voltării comerțului internațio
nal subliniază necesitatea in
tensificării schimburilor comer
ciale între țări, și în special în
tre țările dezvoltate și cele 
insuficient dezvoltate pentru a 
contribui astfel la ridicarea ni
velului de trai în țările rămase 
în urmă din punct de vedere 
economic. Se recomandă, de a- 
semenea, guvernelor să spri
jine conferința internațională 
pentru problemele comerțului 
și dezvoltării.

A mal fost adoptată o rezo
luție prin care se cere lichida
rea neîntârziată a oricăror mă
suri de discriminare sau repre
siune rasială.

+
In ajunul ședinței de înche

iere a conferinței Uniunii In
terparlamentare a avut loc o 
ședință consacrată discutării 
problemei „Reprezentarea inte
reselor economice și sociale în 
parlamente1'. Din partea dele
gației grupului național romîn 
a luat cuvîntul Ja ședință ing. 
Zoe Rigani, care a scos în evi
dență contribuția pe care o 
poale aduce Uniunea Interpar
lamentară la rezolvarea justă a 
problemei în discuție. .Vorbitoa
rea a arătat că Uniunea Inter
parlamentară trebuie să reco
mande statelor adoptarea unor 
măsuri general democratice 
pentru a asigura o componență 
cit mai reprezentativa a parla
mentelor : asigurarea reală a 
universalității votului, recu
noașterea activității partidelor 
de masă, asigurarea egalității 
partidelor în propaganda elec
torală, stabilirea responsabilită
ții deputaților în fața alegăta- 
iilor etCi

1

Consultările lui D. Rusk

cu miniștrii de externe

WASHINGTON. — Recenta 
referință de la Washington 
r-upata de Casa Albă pentru 
dezvoltarea comerțului exte- 
ri-z-z al S.U-A- preocupa îndea
proape cercurile de afaceri 
a-n-ncane. După cum trans- 
rr-ile agenția France Presse, 
aceste cercuri „întăresc în 

presiunea lor pe lîngă 
;mul S.U.A. pentru a ob

ține o modificare a regula- 
~*ntelor care limitează par
tea Statelor Unite in schim- 

comerciale dintre Est
=î Vest, schimburi care se 
dezvoiîi fără participarea lor. 
Numeroase voci — continui 
ageapa a-au ridicat ts>

cursul ultimelor zile pentru a 
cere ca și guvernul american 
să la în considerare lărgirea 
schimburilor comerciale cu 
țările socialiste". France 
Presse transmite totodată că 
un purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat al 
S.U.A., a declarat la 19 sep
tembrie că guvernul ameri
can „aprobă schimburile co
merciale pașnice cu țările so
cialiste din Europa răsăritea
nă". El a adăugat, însă, că 
declarația sa nu trebuie inter
pretată în sensul că Statele 
Unite proiectează să încheie 
un acord comercial anumit cu 
U.R-S S. sau cu țările din Eu
ropa răsăriteană.

Sesiunea Adunării consultative
a Consiliului european

occidentali

WA5HINGTON — Vmcn • 
început la Voabiogiaa terra «e 
ronin]Lin pe care tecreiaxvl 4< 
«tat *1 Deaa Boit, le «a
avea in tonal aceotei laai cb u 
mare nmir ăe miaifiri ăc ex
terne occidentali. prestau l* 
actuala leaiune a Adooirii Ge
nerale a O3Î.L'. CoaawItăriJe iar 
continua îaeepiaă de Mptâ*iaa 
viitoare la New York șa dspi coo» 
ic prevede, ele »or îwckeia e« 
vizita, pe care o ra face în «- 
piiaia S.U_A_ ia pruatle aate ale 
lui Octombrie- mioiotrul n.- 
terae francez. C«a«e de MindU

Na cale lipsit de iernai ficat i<- 
faptul că iot re vede rile inter-oeei- 
denlale o» deofâfoari paralel <w 
actnala aeaiaae « AJuiriă Gene
rale ■ 03Î-V. earc a îaeepot iw 
tr-nn climat pcxitîv delermoaat 
de acoasarea Tratalalni de a 
NloaeoT> de iotenîcere a ti|i 
rientelor nneleare in trie trei 
medii.

Potrivit agenției de prtoă Uni
ted Preaa Iaterwatioaal. îw eew 
trn] convorbirdor de la Tnatanc- 
ton fi New York itâ intenția de 
a elabora a pnaipe oeodensa'â 
în vederea viitoarelor IraLlF ■ - 
EaI-Vest, care ar trehai tâ dată 
la noi aaăiuri mai aaaple fa mai 
concrete pe acecofi linie a des
tinderii internaționale ti > injâ- 
nătofirii relațiilor intre stau.

Schroder a arat vinen o între
vedere en Deaa Ratk.

sesiunii 
privind 

econo-

vizitator cu

•otzv

la - septembrie 30 000 de muncitori de la uzinele chimice aparțimnd Trustului „Monteca-
• ' au declarat o grevă de 48 ore. Greviștii au formulai o scrie de revendicări cu caracter 

economic. ?n clișeu Aspect din timpul mitingului muncitorilor constructori din Roma, în 
sprijinul revendicărilor lor.

w MCHthtlW 
l» BMW*

— ------— - 2 g g» g» 2 2 g

• PE SCURT
Vie Im mul ce sad ir. «re
o deslAșoari pertra mkptatarT 
națională Ji pentra Zasta^rarsa 
democrației in Vjetza^il d~

JOHANNESBURG. — Mi
nistrul de justiție al Republi
cii Sud-Africane, Vorster. a 
declarat că este _ferm botă- 
rît“ să reprime Uniunea ra
țională a studenților dm 
R.S.A.

Această organizație studen
țească a provocat mima gu
vernului rasist din Republics 
Sud-Africană pentru că a re
fuzat să-și dizolve filialele din 
așa-numitele „colegii de cu
loare-. ceea ce, după părerea 
autorităților, constituie o for
mă inadmisibilă de colaborare 
rasială.

NEW YORK. — Ploile forenlialc 
provocate de uragan al Cindy, cere 
a-a abătut asupra italelor din end 
ale S.U-A. — Textu ti Luisiana — 
In ultimele rile, au provocat mari 
inundații. Potrivit agenpei L'.P.L. 
din cauza inundațiilor, aproxisxitjv 
5 000 de locuitori dia tud-eslul 
Texasului au trebuit sa fie eva
cuați din casele lor. Un caaunical 
al Ministerului Agriculturii din 
S.U.A. anun/ă cd inundațiile au

• PE SCLRI • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

teu la

• wta ta
ta ta ta *
eiOtf 9 *r-w r 1*e«O

«Mai «4 ta

septembrie 
ceafenn|> 
Zjuihirv-

rrpreicn* 
coaliție

LONDR K — U 
a îacețat la Laoâra 
peatrw jadrpeadrala 
lai. la care participa
tu|i ai ga v era ni ni de 
din icni prolectarat ai partide
lor de apoiî(ie *â ai Miaiiteraloi 
Coloniilor a] Marii Britanii. 
Luînd enxîntnl in cadrai aceftei
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canferințe. MÎaitrrnl britanic 
prntrn relat±ile ca Commonwe- 
allhul. Daaeaa Sandvi, a de
clarat ei pivemnl englez ..stu
diază peiibilifitdc- de a acorda 
independ rață Zinzibimlui în ci 
ia carta! nul ai ireala.

SEUL — Cinci perfide de 
oporipe din Coreea de sud au 
holănr Ia 19 septembrie înce- 
perec noei lupte comune pen- 
tra eliberarea candidatului lor 
l* apropăMiele aleperi prezi
dențiale. Son o Yo Cian, mem
bru al Partidului liberal-de- 
naocrnf. aresta* de autoritățile 
dictatorului Pak Cijan Hi pen
tru cd a formulat critici la a- 
dma actualei junte militare și 
a cerut instituirea unși regim 
eiciL

L'n purtător de cucint al par- 
tidnlni liberal a declarat că vor 
ft chemate organizațiile sociale 
ți studenții la »oi acțiuni în 
sprijini cererii de a se insta
ura «■ regim cicil-

GEORGETOWN. — La 19 sep
tembrie, a aterizat pe aerodromul 
din Georgetown, primai avion a- 
partinind unei companii cabane. 
Aceasta este o cursă tehnică in
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vederea stabilirii condițiilor pen
tru zboruri în America de sud, cu 
escală in Guyana Britanică.

LENINGRAD. — Revista 
„Zvezda“ publică un material 
semnat de prof. Serghei Ar
buzov, în care acesta relatea
ză despre descoperirea unui 
puternic stimulator al activi
tății fiziologice in urma unui 
somn îndelungat. Noul prepa
rat. denumit piridoxifen, va fi 
probabil utilizat în zborurile 
cosmice de lungă durată ce 
vor fi efectuate pe viitor. 
După cum presupune omul de 
știință, timp de mai multe 
luni după lansarea unui cos
monaut spre o planetă înve
cinată, acesta va dormi, în 
timp ce pe Pămînt se vor 
primi pe cale automată date 
despre starea lui și despre 
evoluția navei cosmice. La 
puțin timp înainte de sfirșitul 
călătoriei, un dispozitiv va 
administra în mod automat 
cosmonautului dozele necesa
re de piridoxifen, după care 
acesta se va trezi și va înce
pe activitatea. Preparatul nu 
provoacă nici un fel de con
secințe dăunătoare asupra or-
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ganismului, a fost experimen
tat cu succes pe diferite ani
male.

WASHINGTON — După 
cum transmite agenția France 
Presse, un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A.. a declarat la 19 sep
tembrie că guvernul american 
„a ridicat ne lingă guvernul 
francez problema participării 
unor nave franceze la trans
porturile comerciale spre 
Cuba”. Purtătorul de cuvînt a 
indicat că de la 1 ianuarie 
1963. de crud administrația 
maritimă a S.U.A. a început 
să alcătuiască „o listă neagră” 
cuprinzînd navele occidentale 
care mențin comerțul cu 
Cuba, patru nave franceze a.u 
sosit v% această țară.

Potrivit agenției U.P.I.. gu
vernul francez a răspuns că 
„nu poate exercita nici un 
control in această problemă”. 
„Această chestiune, relevă a- 
genția, ar putea deveni un nou 
punct nevralgic în relațiile 
dintre S.U.A. și Franța, de pe 
acum încordate din cauza di-

pro-vergențelor în diferite 
bleme”.
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PARIS 20 (Agerpres). — 
După cum informează agen
țiile occidentale de presă, ia 
Strasbourg se desfășoară în 
prezent sesiunea Adunării 
consultative a Consiliului eu
ropean. La lucrările acestei se
siuni a așa-zistllui parlament 
european, organ consultativ 
creat in vederea realizării „u- 
nității" vest-europene, parti
cipă parlamentari din 18 state 
ale Europei occidentale.

Pe ordinea de zi a 
figurează probleme 
realizarea „integrării* 
mice vest-europene. respectiv 
relațiile dintre Piața comună 
(C.E.E.) și Asociația liberului 
schimb (A.E.L.S.), precum și 
problema asocierii la Piața co
mună a altor state.

Observatorii politici de la 
Strasbourg subliniază că ac
tuala sesiune este marcată în 
continuare de serioase diver
gențe între tezele franceze & 
cele britanice privind proble- 
ynele aflate pe ordinea de zi.

Se știe că unul din motivele 
pentru care Franța a împiedi
cat asocierea Angliei la Piața

comună s-a datorat temerii că 
odată inclusă în acest orga
nism, Anglia va căuta să ob
țină Si asocierea țărilor din 
Commonwealth. Franța a PTe~ 
ferat asocierea. aruPu^ui țărilor 
afro-malgașe care întrețin re
lații strînse cu ea.

Acum, sesiunea parlamentu
lui european a adaptat o re
zoluție prin care salută asocie
rea la Piața comună a țărilor 
afro-malgașe situindu-se ast
fel pe poziția franceză.

In ce privește a doua pro
blemă. aflată ve ordinea de zi 
aceea a relațiilor dintre C.E.E. 
si A.E.L.S.. discuțiile de piuă 
acum după cum transmite 
France Presse nu permit să se 
tragă concluzia existenței un°r 
posibilități de apropiere între 
celp. două grupări economice 
occidentale.

Cu toate că lucrările acestui 
așa-zis „parlament" european 
nu au vre-o eficiență practică, 
dezbaterile sale au scos totuși 
în evidență faptul că între pu
terile vest-europene se mani
festă contradicții a căror solu
ționare nu se întrevede încă.

I 
I 
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n vara aceasta multi din oamenii politici de la 
Bonn au descoperit o atracție puțin obișnuită că
tre lacul Tegernsee din Bavaria. Frumusețea pei
sajului o cunoșteau. Munții învesmântați într-un 
verde odihnitor și oglinda calmă a apei colorate 
parcă în albastru nu au atras însă niciodată pînă 
acum atâția politicieni vest-germani.

Oare miracole curative i-au îndemnat să pornească în con
tinuu pelerinaj spre aceste locuri bavareze ? Sau poate doar 
o târzie aflare a minunățiilor pe care natura le-a zămislit la 
Tegernsee ? Interesul pentru această regiune pitorească a fost 
declanșat de un alt fapt. Acolo și-a petrecut zilele vacanței 
Ludwig Erhard, moștenitorul lui Adenauer, cel care la mijlo
cul lui octombrie se va instala în fotoliul de cancelar al Bon
nului.

Mulți oameni politici vest-germani i-au tulburat concediul 
lui Erhard în speranța, mărturisită sau nu, de a intra în gra
țiile viitorului cancelar. Numele acestora au fost puse în um
bră de un personaj puțin agreabil. Este Strauss, obligat de 
presiunea publică să părăsească postul de ministru, dar care 
nu s-a resemnat cu gîndul unui rol de rangul doi pe scena po
litică vest-germană. Risipirea oricărui prestigiu politic se pare 
că nu-l deranjează. Slrauss se zbate să revină în formația mi
nisterială de la Bonn. Mizează, firește, pe rămășițele războiu
lui rece, le agila, le afirmă drept unic program de acțiune. în
cearcă să folosească la maximum poziția sa de conducător al 
Uniunii creșlin-sociale din Eavaria. de voturile căreia în 
Bundestag nici Adenauer și nici Erhard nu se pot dispensa.

Strauss bate la ușa viitorului cancelar federal. „Strauss face 
in momentul do față vizite aproape zilnice lui Erhard... — 
scrie săplămînaiul britanic „SPECTATOR". Fără îndoială el 
vrea sa sublinieze viitorului cancelar cit de mult l-ar costa pe 
acesta opoziția Uniunii creștin-sociale, ramura din landul Ba
varia a partidului creștin-democrat, pe care o conduce 
Strauss'*.

Cele 50 dc voturi ale deputaților bavarezi reprezintă cartea 
pe care o joacă Strauss. Cu ajutorul lor speră să recîștige 
postul de ministru. Este ceea ce constata si „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE": „Nu este un secret pentru nimeni că Strauss 
care se caracterizează prin lipsă de elasticitate încearcă pe 
toate căile să dobîndească revenirea lui pe arena politică". 
Postul pe care îl rîvnește Strauss este cel de ministru de ex
terne. Calculează că pe acolo trece drumul cel mai scurt spre 
fotoliul de cancelar...

Erhard înțelege că Slrauss s-a discreditat politicește. 
Dar, cum scrie „NEW YORK HERALD TRIBUNE", „fostul mi
nistru al apărării, sprijinit de cei 50 deputați bavarezi pe care-i 
conduce, se bucură dacă nu de încrederea, cel puțin de aten
ția lui Erhard’’.

Incăpățînarea Iul Strauss este proverbială. Rămîne de văzut 
dacă va găsi sprijinitori iniluenți...
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