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RAID
RAIONUL HUȘI

scoaterea cocenilor la margi
nea tarlalei, în așa fel ca trac
toriștii să poată intra îndată 
la arat Zilnic aici ies la recol
tat porumbul 300—350 de co
lectiviști. Mai mult de jumăta
te sînt tineri, mobilizați de or
ganizația de bază U.T.M. Mai 
precis, în sat nu găsești nici un

ziua 
si

-a făcut seară. La 
sediul gospodăriei 
colective din Avc- 
rești s-au adunat 
vreo 30 de oameni. 
Sînt membrii con
siliului de condu

cere, brigadieri, șefi de
echipe, membri ai comitetului
U.T.M. Ca în fie
care seară, și a- 
cum ei fac bilan
țul muncii desfă
șurate în
care a trecut 
stabilesc măsurile 
pentru ziua de 
mîine. Obiceiul 
este bun. O dove
desc fantele. Gos
podăria avea de 
recoltat în toam
na aceasta peste 
600 de hectare cu 
porumb. Patru 
brigăzi au început 
recoltatul săptămî. 
na trecută. Două 
brigăzi, cele de la 
Armășeni, din cau. 
ză că plantele nu 
au ajuns încă la 
coacere deplină, 
vor începe recol
tatul abia peste cîteva zile, 
pină atunci dau ajutor celor
lalte. pe terenul cărora cule
sul este în toi. Potrivit pla
nului. trebuie recoltate 20 
hectare pe zi. Cînd zici re- 
coltat, la Averești înțelegi mai 
multe operații: despănușatul 
șliuleților în lan, tăiatul coce
nilor, transportul șliuleților și

Muncitor Comite- 
regional 
- Mara-

Duminică 22 septembrie 1963

brigăzi de cîmp. La ordinea de 
zi : sarcinile ce revin fiecărui 
tînăr in scopul terminării in
tr-un timp cît mai scurt a 
recoltării culturilor de toamnă 
și pregătirilor pentru însămin- 
țări. Tinerii s-au angajat 
atunci să nu lipsească nici un 
moment de la lucru. Și nu lip
sesc. Pină la 18 septembrie 
aici s-a strîns recolta de po
rumb de pe o suprafață de a- 
proape 300 de hectare. Peste 
200 de hectare au fost elibe-

l
i.

In munca pa
triotică a tine
retului — cît 
mai multă efi
ciență! (Însem
nări de la ple
nara 
tului 
U.T.M. 
mureș). J

G.A.C., a inginerilor și tehni
cienilor agronomi, este ca atît 
culesul si eliberarea terenuri
lor cît si pregătirile pentru 
însămînțările de toamnă să se 
realizeze într-un timp scurt. 
Care este situația pe întregul 
raion? Din 24 960 de hectare, 
pină la 18 septembrie s-a strîns 
recolta de porumb de pe 10000 
de hectare. Pregătirile pentru 
însămînțările de toamnă 
fost, la 
hectare

Mai multă operativitate
la culesul și transportul

porumbului!
tînăr care al nu fie la treabl. 
90 de atelaie ale căror condu
cători sînt în majoritatea ti
neri. cînd merg la cîmp — duc 
îngrășăminte, cînd se întorc — 
cară porumbul. Este un fapt 
demn de relevat. Cu citva timp 
în urmă s-au ținut adunări ge
nerale U.T.M. în toate cele 8

rate șl pregătite pentru însă- 
mînțări.

Asemenea exemple pot fi 
întîlnite și în alte gospodării 
colective din raionul Huși. La 
Bohotin munca a fost organi
zată în același fel. Aici au în
ceput culesul toate brigăzile 
deodată. Preocuparea multor 
consilii de conducere ale

au 
aceeași dată : 6000 de 
din 24 500 planificate.

Se putea însă mai 
mult : la cules cu 
cel puțin 5000 de 
hectare, iar la 
pregătirea terenu
lui pentru însa- 
m in țări cu 3000— 
4000 de hectare. 
Care sînt cauzele 
rămînerii 
mâ ? Sa analizăm 
situația în 
gospodării 
tive. La 
soaia, de 
era de strîns re
colta de porumb 
de De 1250 de hec
tare. S-au cules 
stiuletii de pe 225* 
de hectare. Aici 
nu se recoltează 
zilnic nici un sfert 
din cît este prevă
zut deși sînt su- 

posibilități. Tot așa se

în ur-

cîteva 
colec- 

Vetri- 
nildă,

ficiente __ __
întimplă la Lunca Banului, Rî. 
sesti. Hurdugi, Ghermănești, 
Tătărani. Ritmul lent în care

C. SLAVIC 
corespondenul „Scinteii tinere
tului’1 pentru regiunea lași

(Continuare în pag. a TV-a)
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Plină de miresme, de bucurii a venit toamna. Tinerețea o primește cu veselia Ureas că, culeglndu-i 
roadele.

Foto : ION CUCU

Un loc îndrăgit de copiii de la Școala medie nr. 33 din Capi
tală : camera pionierilor. Acum, la început de an. p Nw;( lu

crează cu mult drag la amenajarea plăcută a sediului Iur.

Foto : N. STELOR1AN

Au îndeplinit planul 
pe primele trei trimestre
• Colectivele «ce

titor de azotat de a- 
tuouiu, amoniac și a- 
cid azotic, nnitâti 
principale ale Combi
natului chimic din o- 
rașiil Victoria, au în
deplinit planul de 
producție pe cele trei 
trimestre ale anului, 
cu zccc zile înainte 
de termen. Acest snc- 
cei a fost posibil da
torită măsurilor luate 
pentru perfectiona
rea proceselor de 
producție, n folosirii 
mai judicioase a in
stalațiilor, măsuri 
care au contribuit la 
depășirea zilnică a 
planurilor do produc
ție. Mai mult de trei 
sferturi din sporul 
dc producție în aces
te secții n fost obți
nut datorită creșterii 
productivității mun
cii. în acest fel, lu
cratorii de la combi
natul chimic din o- 
rașu] Victoria au reu
șit să livreze peste 
plan de la începutul 
anului ți pînă acum 
mai mult de 2 500 
tone îngrășăminte 
chimice azotoasc ți 
să îmbunătățească

simțitor calitatea pro
duselor.

• Muncitorii de la 
Fabrica ^Solidarita
tea , din Oradea, au 
îndeplinit sîmbătâ 
planul de producție 
pe primele 3 trimes
tre, la toate sorti
mentele- De la înce
putul anului fi pină 
acum, ei au produs, 
datorită creșterii pro
ductivității muncii, cu 
aproape 9 la sulă 
mai multă încălță
minte decit în perioa
da corespunzătoare a 
anului trecut. Aproa
pe întreaga producție 
realizată este de ca
litatea 1. Totodată, 
ca urmare a preocu
pării pentru folosirea 
chibzuită a materiei 
prime, colectivul în
treprinderii a econo
misit de la începutul 
anului și pînă acum 
aproape 400 000 dm.p. 
de piele, 2 341 kg de 
talpă, 115 000 dm.p. 
de meșină, aproape 
4 000 tu.p. de pinzu 
pentru căptușeli.

Printre întreprin
derile industriale din 
regiune, care au rca-

lizat pini acum pla
nul pa trei trimestre, 
la toate sortimente!», 
se numiri expLu'tta- 
rea minieri Brarra, 
Fabrica de pmdw 
farmaceutice 
za“. Fabrica de con
serve fc
altele.

•ir

40 de întreprinderi 
industriale ți unități 
economice din regiu
nea Ploiești au în
deplinit pînă sîmbătâ 
planul de producție 
la toți indicii pe pri
mele 9 luni ale anu
lui.

Printre acestea se 
numără ți întreprin
derea de materiale de 
construcții „Fero- 
einaiP-PIoiețti. care, 
de la începutul anu
lui, a livrat șantiere
lor de construcții, ca 
urmare a creșterii 
productivității mun
cii, cn 3,79 la sută 
mai multe radiatoare, 
articole sanitare ți 
băi dccît prevedea 
planul.

(Agerpres).

îmi iii hiiotihip
ițij nlrâm cu via — în 

anotimpul toamnei, 
Icind e lumina coap

tă în aer și-a- 
| tirnă ca ciorchinii 
I grei de-afuzalec. 
JPoaie că soarele

descrește In strălucire și căl
dură. prea împărțit de lanuri și 
de fructe; poate că se retrage 
in birlogul iernii, să-și siringă 
iar puterea pentru vară.

Ca a balanță ziua sprijină 
Intre apus și răsărit, platanele 
imense pe care cîntărim recol
tele acestei veri. Acum e — in 
echilibru soarele : in oameni și 
in fructe.

Și după ce se trece culesul 
griului ș: aț norii-soarelui, ttl 
pepenilor și al porumbului, vine 
o vreme a rMcr și a nunților ; 
cqcâ e o vîrzîă anume a dre- 
qosLei și a cAwch.*rilor ce se

: o vlrstă s vinului 
Șl a veselie .

— Se ÎJBCh?*»G’n paharul 
vjf! senrru s&resele și ai".

țrtnasre . oentru sesrc- 
,v cuiccc.’G.’u lanur.-.’or

*

Toamnă la viile din Dealul 
MarC ; toamnă la Pietroasele, 
la Tohani, la Ceptura, la Valea 
Călugărească 1 Lumina nete
zește dealuri și frunți. Se cu
lege. Pe toate drumurile dea
lului. la vale, se scurg culegă
torii. cu coșuri mari și pline pe 
umeri; se scurg căruțele încăr
cate cu lăzi în care stau ca pa- 
barele de cristal — ciorchinii j 
se scurg butoaiele, duduind. în- 
miresmind văzduhul Tămîioa- 
sele, feteștile, grasele, afuzalee- 
le intră în hora culesului, pe 
dealuri și rîd, și rid, pînă le îm
purpurează singele obrajii și 
joacă, și joacă pină se iac zob 
în linurile mari. Cînd vine-apu- 
sul peste vii, !n Dealul Mare, 
pare că începe să curgă cu aur 
In ciorchini, «i ciorchinii Jasă 
aurul în butoaie si aici sini au
rarii — cei care cern aurul, 
care at: ochi să-1 vadă, nări sn-1 
cuprindă aromele, gură să-I 
s:miă_ pe lingă toate aces- 
f.^a. mai cu seamă, au știință 
sc-I seringă în medalii.

E. fa G.AS.-ul de la Valea 
CcJagărească. un poet și un în-

feiefit al vinurilor., Cînd ia un 
ciorchine în palmă —. și stru
gurele și mina încep să cinte. 
Omul, cu ochiul atent, caută 
aurul cabernetului și pinot 
noir-ului — personalitățile 
podgoriilor de la Valea Călu
gărească, medaliate de oPi ori 
cu aur, de două ori cu argint, 
o dată cu bronz.. Inginerul șeitil 
G.A.S.-ului, Livlu Radu, e un 
specialist. Căci, încă o dată, să 
prinzi cu urechea soarele în 
strugure, cînd ajunge la un 
cîntec plin, îți trebuie știință! 
Culesul la Valea Călugărească 
a începui pe 12 septembrie. A- 
tunci cînd laboratorul și-a spus 
cuvîntul. Cînd, în eprubele, pi
cătura de vin cuprindea atîta 
zahăr, cît avea să se facă tărie, 
atîta culoare și atîta aromă 
cită să dea personalitate vi
nului, atîta flust, cît să reziste 
examenelor celor mal exigeați 
degustători.

Inginerul Liviu Radu spune : 
vinuri cu buchet și fructuoși- 
tale ; spune : vinuri rotunde ; 
spune: vinuri echilibrate, vi
nuri expresive I

Da. e o vlrslă a strugurilor! 
Dacă ciorchinele trece cu o zi 
de vîrsta asta, dacă vine o 
ploaie care să alunge o parte 
din soarele adunat în bob, ca
litatea vinului scade.

V-ațl uitat vreodată într-un 
cuptor Siemens-Martin ? AU 
văzut cum fierbe oțelul care se 
purifică de zgure, prin foc? Să 
vedeți vinul, care fierbe, în pu
tinile imense1 Aici, la Valea 
Călugărească, ia cele patru 
centre mecanizate sau la cele 
trei centre mobile, la cele șase 
centre normale sau la centrul 
de vinificație specială ; la Insti
tutul de cercetări hortivilicole 
— un adevărat combinat mo
dern — ia colective, în toate 
podgoriile Dealului Mare, fierb 
vinurile. Se aleg de zgură. Se 
purifică. Tocitoarele de 1500 
și 3 000 de litri capacitate, cu 
căciulile de. boască deasupra,

ascund înăuntru procesele ar
derii. Și vin vierii — oamenii 
aceștia care înaintea fiecărei 
campanii învață la cursul de 
calificare unii, alții la școli mal 
savante, cum să înțeleagă pro
cesele care se desfășoară în 
timpul fermentării vinului. Tre
buie să știi cum să culegi stru
gurele, cum să aerisești vinul 
in fiert, înfundîndu-i căciula de 
boască, să știi să-i iei tempera
tura, să-i dai fermenți și să-1 
cureți cu bioxid de sulf; e o 
întreagă știință a curățării bu
toaielor, linurilor ; o știință mai 
ales pentru vinurile negre, cînd 
să le tragi de pe boască — a- 
tunci cînd ajung gustul, tani- 
nuj și aroma și tăria la împli
nire. Pentru ca la concursurile

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

Problemele producției - in centrul 
activității organizației U. T. M.

t-imr» a sarcini
lor de producție pentru anul 
in curs.

Ce ne-am propus noi, comi- 
I îetul L'.TAL, ce și-au propus 
i orga'r-'zațhle U.TAL pentru 
I mob;îh3?rea tinerilor la înde- 
I plinirea sarcinilor de plan ?

înainte de toate trebuie să 
spunem că organizația U.T.XL 

I din uzină privește problema 
antrenării tineretului în pro
ducție pentru îndeplinirea sar
cinilor anului viitor, ca un lu
cru foarte actual, înțelegînd 
prin aceasta ca realizarea în 
bune condiții a sarcinilor de 
plan ale trimestrului IV din 
anul curent constituie o pre- 
miză pentru îndeplinirea pla
nului anului viitor. Iată de <* 
acțiunile pe care le va între
prinde organizația U.T.M. vi
zează. în primul rînd, etapa 
imediat următoare.

Comitetul de partid ne-a 
sfătuit în permanență să dăm 
activității organizației U.T.M. 
un caracter foarte concret le
gat de sarcinile de producție 
ale fiecărui loc de muncă. 

Chiar în cursul acestei săptă-

rmsd, de p-.Adă. vt.-rr-. ține în 
-r.r^ r’rr.e.i .irgită ® co- 
m _ U.TAL in cere se va

’ b ii ce trebuie să facă or- 
ri’ăția U.T.M. pentru a con

tribui la reiiTrarea Misififiae 
ds produc pe > avem de În
deplinit pină Ia “firetul anu- 
luL Cu prilej se vor in
dica pozițiile de pl=n ale fie
cărei secții la rare trebuie a- 
cordatâ o atenție deosebită. 
Pentru secția C. de exemplu, 
esîv neclar cs. organizația 
U.T.M. să urmărească îndea
proape felul cum tinerii care 
execută pompele de injecție își 
respectă angajamentele în 
producție. La atelierul de serie 
mică și prototipuri tinerii vor 
trebui să fie mobilizați pentru 
a-și organiza mai bine locul 
de muncă. In urma plenarei 
comitetului U.T.M. se vor or
ganiza raiduri de către postu
rile utemiste de control în ve
derea descoperirii de noi re
zerve interne care să ducă la 
reducerea manoperei.

Comitetul U.T.M. și-a pro
pus apoi să urmărească și să 
îndrume în mod deosebit în 
această perioadă activitatea 
tinerilor din secția turnătorie 
de precizie pentru a livra sec
ției C o serie de piese ce tre
buie prelucrate prin așchiere 
șl apoi montate. Aceasta de-

os-rec* s-a constatai că turnă
toria de precizie nu asigură 
:rxA‘ in mod ritmic, ia nivelul

Iin.;Ie de fabrtca;ie cu 
turnate.

A— amintit deja că sare:1 
r.ilc d-2 plan pe anul 194M vor 
ii simțitor mărite. Noi credem 
că de un real folos este ru- 
noașterea amăn-unțită a aces
tora de către fiecare tlnăr. Ia 
kxruî sâu de producție. Munca 
politică a organizatei U.TAL. 
sub conducerea organizației de 
partid, este de aceea îndrep
tată în perioada aejualâ și spre 
acest obiectiv. Prin lozinci afi
șate la fiecare loc de muncă, 
panouri, erafice. la gazetele de 
perete, noi vom face totul ca 
sarcinile de plan ale anului 
viitor să fie cunoscute pînă la 
cel mai mic loc de ny.ncă. 
Sintem astfel convinși ca nu
mai în acest fel întrecerea so
cialista va fi viabilă, deoarece 
tinerii, în cunoștință de cauză, 
își pot lua angajamente con
crete, mobilizatoare ți Ie pot 
îndeplini.

In anul viitor se prevede o 
creștere foarte mare a planu
lui la produsele de mare pre
cizie. Aceasta cere, firește, re
partizarea unui mare număr 
de muncitori cu înaltă jcalifi- 
care profesională pentru a lu
cra la mașini complexe, pre-

teațiOBse. Problema centrală * 
muncii organizației U.T.M- va 
fi deci -și -in continuare mobi
lizarea tinerilor pentru a-și 
însuși tainele meseriei, preo
cuparea pentru a ajuta con
ducerea uzinei în măsurile 
luate cu scopul creșterii sim
țitoare a calificării tinerilor. 
Vom căuta astfel să mobilizăm 
pe flecare tînăr Ia cursurile de 
ridicare a calificării și la alte 
acțiuni ce se vor iniția în acest 
scop. Se va organiza un curs 
de ridicare-a calificării în mod 
deosebit pentru cei care lu
crează la mașinile speciale de 
înaltă turație care execută o- 
pe rațiile de rectificare supra- 
fină a corpului pulverizator și 
vom mobiliza tinerii respectivi 
la acest curs. Se prevede, de 
asemenea ținerea unor lecții 
speciale privind teoria așchie, 
rii metalelor cu burghie de 
diametru foarte mic cu acei 
tineri care execută aceste ope
rații ținind cont'că procesul 
de fabricație respectiv pune 
probleme tehnice noL

în colaborare cu cabinetul 
tehnic al uzinei, organizația

Ing. CONSTANTIN NEAGOE 
membru în comitetul U.T.M. 
Uzinele metalurgice — Sinaia

(Continuare în pag. a TV-a)

Extinderea Universității din lași
La clădirea anexă a Univer

sității „AL I. Cuza“, din Iași, 
amplasată pe o .suprafață de 
aproape 17 000 mp, se fac ulti
mele pregătiri în vederea dării 
ei in folosință. O dată cu des
chiderea noului an universi
tar, aici va funcționa Facul
tatea de biologie-geografie a 
universității ieșene. Clădirea 
are 6 etaje, cuprinzînd apro
ximativ 80 de încăperi: săli 
de cursuri, laboratoare, amfi

teatre. Pentru a crea studen
ților condiții cît mai bune de 
învățătură, aici va intra în 
funcțiune un laborator de izo
topi radioactivi. Laboratoa
rele de zoologie au fost dotate 
cu acvarii și terarii moderne, 
iar cele două biblioteci ale fa
cultății au fost împrospătate 
cu un mare număr de cărți 
de specialitate.

(Agerpres)

Ieri, a lost inaugurat
l> >01 CINEMATOGRAF LA REȘIȚA

La Reșița a lost 
inaugurai simbăiă 
un nou cinemato
graf. cu o capacita
te de 500. locuri.

El este dotat ai a. 
paratură modernă.

De ia începutul a-, 
nuîui și. pină acum,

In regiunea Banat 
au iost inaugurale 
20 cinematografe, 
majoritatea la sate, 
Înzestrate cu apara
te de proiecție 
de produejie romî- 
nească.

In prezent, în trei 
raioane din regiunea 
Banat funcționează 
în fiecare centru de 
comună cile un ci
nematograf.

(Agerpres)

Finala concursului
echipelor artistice ostășești

_în sala Teatrului C.C'S. a în
ceput sîmbătâ finala celui de 
al XII-lea concurs al echipelor. 
artiAtice ostășești.' La finală 
participă peste 1 300 artiști 
amatori din armată care-s-au 
distins în spectacolele prezen
tate de-alungul anului în fața 
militarilor și a oamenilor mun
cii de Ia orașe și sate.

La festivitatea de deschidere 
a finalei a luat cuvîntul gene
ralul maior Ion Dincă, șeful 
Direcției superioare politice a 
armatei, care a sub liniat succe

sele mișcării artistice de ama
tori din armată.

A urmat apoi spectacolul 
„Țară minunată, cît de dragă 
îmi ești", prezentat de echipa 
artistică ostășească „Scutul pa
triei".

In sală au fost prezenți ofi
țeri și subofițeri, oameni ai 
muncii din întreprinderile Ca
pitalei, oameni de cultură, care 
au aplaud.at cu căldură specta
colul prezentat.

(Agerpres)
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Tînărul Leninist
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SUMAR:

* * * — La început de an 
școlar.

DIN PRACTICA MUNCII 
DE PROPAGANDA

M. NICOARA — însemnă
rile unui propagandist.

I. BUSUIOC — Pregătirea 
si prezentarea expunerii.
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Seara, in parcul 
„Sub arini”

0 zi obișnuită ca loale cele
lalte. Grupuri, grupuri de tineri 
și țjnejre ee îndreaptă spre parcul 
„Sub arini” <liu Sibiu. Au foit 
anunțați că în amurgul aeealei 
zile va avea loe o leară literară 
închinată lui George Coțbuc.

La orele 18, cind din 
munți se Lăsa ușor amurgul. i< 
zgomotele se stingeau în 
dulce a serii, un glaa de 
început gă depene uțor 
de versuri :

Zările, de farmec pline 
Strălucesc in luminiș, 
Zboară mierlele-n tufiș 

din codrii noaptea ci/ie
Pe furiș.

Au urmat apoi alte glasuri, 
alte poezii : „La oglindă*', „Duș
mancele”, „Fata niamii". 
ra” etc. Sint iubitori de poezie 
— tineri muncitori de la fabri
cile „Republica” ,i „FI imnn 
Roșie” care, din inițiativa comi
tetelor U.T.M. din ambele fabrici, 
ți eu sprijinul Comitetului oră
șenesc U.T.M. Sibiu au închinat 
această «cară literară iui George 
Coțbuc.

C-TIN PIRCAlABOIU 
corespondent voluntar

ap re 
11T 

liniștea 
tânăr ■ 

frinturi

,.Sea-

In excursie
Patruzeci dc tineri colectiviști 

din comuna I)eleni, raionul Vas
lui, au făcut (le curind o 
excursie. Semnificativ mi se par 
două lucruri : în primul rînd. 
faptul că lot mai mulți colecti
viști fac cttnoștinfă cu f ruin ui e- 
(ile patriei noastre și in nl doi
lea rînd că 
devin pe zi 
puncte de 
riști.

Noi. de
Birladul, tir pul care, 
ani în urmă, nu avea nici o în
treprindere, numai sute de ne
gustori și zeci do cîrciumi. A- 
cum Bîrlad’tl cu Fabrica de rul
menți. cu Complexul școlar, 
noul garaj I.R.T.A.. cartierul nou 
aț fabricii. Fabrica de confecții, 
a devenit obiectiv turistic.

V VAS1LIU 
colectivist

multe orașe și sale 
ce trece adevărate 
alracfie pentru tu-

pilda. am vizitat
cu 20 de

an universitar
u citeva zile îna
inte de începerea 
noului an de in- 
văț&mînt, centrul 
universitar Galați 
este nregătit să-și 
primească studen
ții. Rectoratele, 

sociale și adminis- 
institutelor de >n- 

superior din Galați 
din plin perioada

serviciile 
trative ale 
vățămint 
au folosit 
vacanței de vară pentru pre
gătirea unor condiții tot mai 
bune d£ studiu și de viață 
pentru ?îjdențî.

Ir.îtitj’ul pol'Ub.n.c a Îm
brăcat haină nouă, .-^rălucind 
de cj-ăî-nle. Au fest termina
te jwcrefiie -nv-rkprr .',u?râ- 
vîiul. rcv.zui'.ea ituttile'îei e- 
lecîrKe s.«r '. = r--. a f.-.>ț r,- 
pictat mob 'ic.viL S*Ui‘je de 
cur-, Lîfaoratoa-
rele rst* ^rrim'.ite pes^ru 
în c pov < u r ‘ .i.-1 har.

ToatÂ peda-
ș-Trțic de ' ani H fc-st tramfar
mat îr-î7-;r r. de vârât șantier : 
s-L .i c.ic. lueriri ce m-
v^:.ți: dc peste milioane 
lt . DatOi.'.ă HiăsariJfiMr vjaîa 
ce ir.iUtuL a. eforturi.^.- de- 
ps.se de rosutrucwn fT-B CL 
— Galați) a pn-
mit d:n psrisa 
Invățăir.ir.t j’;:; n bună parte 
dîn lucrar.it cere mîția3 au 
fo«t eșs’.cncTz pe go: m 
zile au fost de pe arun irr- 
minate. S-s rec-rs^m£s? spe- 
țiul de invățăir.înt »o nprafa
tă nmMraită d? 8 330m* i a 
fo»t adăpat ia wLijex
• • * i ■ . ti lutul;. -au Heart. 
rtțarMțu opiUIe ia rwte’aîfe-

. : ■ t. .T H de î&-
*« dr I r-Ttomix-ie.

U ce(e patra nîwie aAa 
rf-TII t> Ar«»
bi fnfoWaU 94 latervbaa.r« 0 
•îelierc d < • r. tî d • tW
rUTK t B.-lf fi —
ad^â Ml ■Cfețl'd 
prru la 
aoadiil I 
ai ar Hr 
plr.ă la ■

de aceasta depinde buna des
fășurare a cursurilor în noul 
an universitar.

în parte, căminele studen
țești și cantina centrului uni
versitar au funcționat în tot 
timoul vacantei: au fost găz- 
duiți numeroși stadenți și elevi 
candidați la examenul de ad
mitere. sau restanțieri. Aceas
ta nu a împiedicat insâ cu ni
mic mersul nregătirilor pentru 
noul an de învăță mint. Au fost 
terminate lucrările de curățe
nie si de verificare a tuturor 
instalațiilor de încălzire. Pen
tru cele două cămine ale Insti- 
tUtUiui pedagogic de 3 ani. au 
fost procurate lfi vagoane de 
rcrnbusîibii. cantiiste suficien
tă pen-ni tot anotimpul rece. 
..Zestrea- căminelor va fi im- 
îx»gă;ită în noul an universitar 
cu 300 de garnituri r.c: (paturi, 
saltele, cearceafuri etc).

De notat că in cursul acestui 
an universitar vor mai fi date 
In folosință la Galați încă două 
cămine studențești noi.

Nou= si moderna canti^A a 
eampsexul .a ■ludeolesc este ?i 
ca g?ta -$i primaMcâ *a>pe- 
<m- CaB&xaa da apr>-
vhcacjre. ir. ptrwtaie « ma- 
giTLLe cas’.-Te. a» 
tate pesre trei vagoane și ju- 
mi .a.e de alimente conservate. 
Mare uarte <Ln ares:e conser
ve iu ur^arate de perso- 

eaflUnei. De curind. In
CAsEinei ■ intrat o 
mașini universală, 

de oaletâm. necesară nrepară- 
rfi ria ■.'wniar.

La ftsului ’jtfiiver-
studenții filățeni vor 

■ -D kosaJ pF^ătit pentru in- 
eeperti rur&iruor.

imlneațâ de sep
tembrie. E dumini
că. Îh bătaia viatu
lui această mare 
aurie de porumb 
foșnește metalic. 
Știuleții stau aple- 

pr lulpine așleptind... 
Si culegătorii au venit. 4 432 
de tineri din orașele regiunii 
□u venit în această zi să ajute 
colectiviștilor care sini antre
nați la un mare complex de lu
crări, la stringeren intr-un timp 
cit mai scuti a recoltei. Au îm- 
pinzii plini de voioșie întinde
rile gospodăriilor și biîa^ful 
muncii lor este bogat : 124 de 
hectare recoltate. O ciirS care 
ne vorbește despre eni-» “«mul 
tinerilor.

.. Brațele acesiui urin-j din 
metal si beton in^.'L- tf adî 
in pămial, vor purta în curind 
pe Încă 100 de a- €«Wurfie 
groase prin core -caxctiil elec
tric își va tace dr.& spre sa
tele de la poalele OaauHei si 
Gutăiului- Iar .-«io
nului Sighet la s;=-~r:ui ener
getic national va îi gata, cu 
zile sau chiar săpîtvi'ni ir.zir.- 
te de termen In succesul de 
atunci vom recunoaște i: un 
sirop din elanul și voioșia ti
nerilor din satele și comunele 
raionului care i-au ajutat pe 
constructori în tiapui ■■■ 
Valoarea economiilor realiste 
este egală cu ur mil.»an.

.. 30d 000 de ore ne-ar ; tre
buit ca să-i întovăr^zim c tpd 
de clipă pe tinerii die Baia 
Mare la munca patriotică des
fășurată in oraș in acest an. 

| Deoarece 300 000 de ore au dă-

In munca patriotică
-A.

a tineretului
cit mai multă eficiență !

ruil tinerii locuitori orașului lor 
pentru ca străzile aă se înfru
musețeze, pentru ca ștrandul să 
se îmbogățească cu un nou ba
zin, pentru ca In primăvară 
15 000 de pomi să înverzească 
în parcurile noi ale orașului, 
iar 20 000 de trandafiri sfl-si 
deschidă pentru prima oară pe
talele.

Evident toate aceste acțiuni 
au o însemnată valoare în eco
nomia regiunii, pentru înfrumu
sețarea ei- In același timp ele 
vădesc conștiința înaintată a 
mii de tineri care sînl bucuroși 
“ă rezerve un număr din ore
le lor libere participării la în
frumusețarea orașelor și sate
lor. la redarea de noi terenuri 
agriculturii, ia colectarea fieru
lui vechi, la refacerea patrimo
niului silvic, repararea șosele
lor, înălțarea noilor școli. Ele 
vorbesc despre dragostea tine
rilor pentru patria socialistă, pe 
care o doresc mereu mai fru
moasă. mai bogată.

Deepre toate aceatea șl des
pre alte acțiuni de mun
că patriotica, despre expe
riența dobîndită de organizații
le U-T.M. s-a discutat recent 
lntr-o plenară a Comitetului re
gional U.T.M. Maramureș. în

Spre 
rurgiei 
an 3 846 tone fier vechi, darul 
tinerilor maramureșeni. El re
prezintă 78,9 la sută din anga
jamentul anual. Sîmbăta, la 
Baia Mare a fost declarată „Zi

cetățile de foc ale side- 
a-au îndreptat în acest

a. eînsemnări de la plenara 
Comitetului regional 
U. T. M.-Maramureș

cadrul acestei plenare au fost 
evidențiate succesele obținute 
de organizațiile de bază de pe 
iot cuprinsul regiunii, modul 
cum aceste organizații și-au 
realizat angajamentele luate la 
începutul anului.

Ce s-a realizat pînă acum 7

Și
a 

de

a colectării fierului vechi', 
această acțiune tinerească 
avuț eficiență ; drapelul 
fruntaș pe regiune este deținut
de comitelui orășenesc Baia 
Mare. In cuvînlul său, fon Ber- 
csenyi, secretarul corni Teiului
orășenesc Salu Mare, a vorbit

despre holărîrea tinerilor săt
măreni de a clșliga drapelul. 
Și rezultatele obținute pînă 
acum dovedesc că ei pot reali
za acest lucru : 1 900 tone expe
diate oțelăriilor, iar pînă la 
sitrșilul anului angajamentul 
de 2 000 tone va fi sporit cu 
încă 500 tone. în cadrul plena
rei mai mul ți vorbitori au ară
tat câ pădurile Maramureșului, 
cuprinzînd 313 600 hectare din 
suprafața totală a regiunii con
stituie o prețioasă bogăție. Îm
bogățirea patrimoniului silvic 
s-a înscris ca unul din obiecti
vele importante ale șantierelor 
muncii patriotice. Planurile co
mune întocmite de organizațiile 
de U.T.M. și organele silvice 
care prevăd măsuri tehnico-or- 
ganizaiorice menite să asigure 
realizarea sarcinilor, au prins 
viață. Au lost împădurite 103 
hectare, 320 ha de arborete tî- 
năr a lost îngrijit de tineri, iar 
de pe 299 ha au fost combă
tuți dăunătorii. Valoarea lucră

METROURI
împotriva prafului și a umezelii

ni-

Valoarea unui procent de apa din soi

Varietăți. rinocer și unul de bivol în gradina 
din Nairobi (Kenya)

de 
in
și 

sa-

Hîrjoană intre un pui de 
zoologică

MARILE

Cea mai lunga mrtra-
politană este ca® d-.K Loadra 
(412 kilometridar ea u a 
transportat în I960 dfrit 675 
milioane de călitori. Ea arte de
pășită cu mult de -‘-oul din 
Moscot'g care a trn.ntportat 
1022 milioane de ; ja
de kilometri fi atei a*rs de 
din Paris : I 166 
persoane pe 169 kil^aael 
feaua cea mai scar ti 
Barcelona — 21 A*. 
mai puțin freci rș?:««4 
Hamhurț — 120 
Idtori.

lupă ratai rss=ja Caligala 
irare ■ demnii între anii 37 fi 
411 paria o ^arbă ronfeeponata 
din fire iahțiri d* anr. dnpa mn- 
ii-'ol bărbi- rtatnii Ini Jugiltr—

Ressstrf « f'fi f -Bthr.mil din
*a âle Cfad direc

torii de aperi « aflat
act st lucru, « spus : „Știam de 
»alt ci Rossini este un leneș*...

Pentru a petrece iarna în apa 
rn o temperatură apropiată de 
punctul de înghețare, unii pești 
arctici «e pregătesc prin metode 
foarte moderne — sîngfle ]or 
produce substanțe antifriz (so- 
lație spoiri care nn îngheață 
la temperaturi joase)...

Ce ce cauzează fumul de țigară 
dureri de cap ?

Colectivul anti rrari mine din 
B'ud£X:-ta a last supus unei 
txtmneri la locul de muncă . în 
legătură cu efectele tutunului. Nu 
era vorba de cercetarea efectelor 
nocive ale nicolinei (aceasta fiind 
o problemă de ordin medical), 
de cunoașterea 
lui de țigară.

S-a calculat 
țigări, apărat de 
tiv, produce 40 
carbon. Cantitatea 
sine nu este vătămătoare, 
dacă inir-un spațiu reslrîns 
fumate mai multe țigări, propor
ția de oxid de carbon poale trece 
de 50 mg la m3 si în acest caz

ri 
urmărilor iumu-

că jăraticul unei 
scrumul 
mg de oxid 

aceasta

respec- 
de 
în 

Dar 
slnt

provoacă dureri de cap celor pre- 
zenli In Încăpere. Esle oazul di
feritelor consfătuiri și ședința 
care se țin tn încăperi relativ mici, 
în care se fumează fără să se aeri
sească.

în acest caz durerea de cap nu 
este provocată numai de mărirea 
cantității de oxid de carbon, ci si 
de scăderea conținutului de oxigen 
din aer, ca urmare a respirației 
celor din încăperea respectivă.

Un caz rar
lu-de la nașterea copiii 

părinții, colectiviști

• Vreți să împiedi
cați ridicarea prafului 
în curtea casei, în 
curtea școlii, pe tere
nurile de sport ? Dizol
vați 200 de grame 
clorură da calciu 
tr-un litru de apă 
stropiți cu această 
tu fie locul respectiv, 
în felul acesta, timp 
de cîfeva luni de pe

suprafața respectivă 
nu se mai ridică 
ci un lir de praf.

Dar clorura de cal' 
ciu, pe lingă alte pro
prietăți folositoare, o 
mai are si pe aceea 
de a usca spațiile 
umede și greu de ae
risit ca magaziile mari, 
pivnițele etc. Pentru 
aceasta este suficient

să așezăm în această 
încăpere în locurile 
cu umiditate mai mul
tă, farfurii Întinse în 
care punem clorură de 
calciu așa cum o cum
părăm din comerț. Din 
clnd în clnd, vom 
scurge din farfurii apa 
care a fost „suptă” 
dc clorura de calciu.

• Știți ce înseamnă 
unu la Bulă din umi
ditatea solului ? Ma
joritatea rădăcinilor 
plantelor cultivate se 
dezvoltă în stratul de 
la suprafață pe o gro
sime de 30—35 cm. So
lul din acest strat are 
un volum de 3 000— 
3 500 metri cubi la 
hectar și cîntărește în

jur de 4 500—5 500 de 
tone.

Dacă din acest strat 
se pierde numai un 
singur procent de urni* 
dilate (1 la sulă), 
ceasta 
52,5 
apă. 
litafe 
forma 100—150 kg de 
boabe de grîu xu

4*
înseamnă 45— 

metri cubi de 
Cu această can- 

de apă se pol

125—140 kg de semin
țe de flaarea-soarelui 
sau 180—200 de boabe 
de porumb, lată de ce 
este necesar ca prin 
efectuarea arăturilor 
la timp și prin lucrări 
de Întreținere a oga
rului oină la însămîn- 
țare, să 
pierderea 
de apă ale soiului,

înlăturam 
rezervelor

.................................. .......
TC ilAM

„ICARIE X B. 1
noului tiln 

„Icarie 
de fapt 
cosmice

ii
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VI. IONEL
■ ntr-una din magaziile cantinei Complexului studențesc din Galați. 

Folograiiile :

Mriba tw 
■B rtcrC 

pr"- oz;si
Paralei au f-s«t 

pentru r:\xjrarra 
lui, >1
Iui didactr DRettar 
noul an. La 
consemnat -n*a ti < 
lucrările dî* uLiarr a 
toanwar de chimie s 
in urmă. C-t» 
rea oră-ser. 
loca’ă-Ga'., 
mult peste 
trial livr? H me=e
special pentru jaiv *a tea rele 
de cv -:e. zr** o' Tus și ♦ 
întîrrferca Ivciănîor de in.’» 
lății de aiă g eleclr^latr 
necesare exec-târii experien
țelor- De âltieL datorită unor 
deficiente organizatorice. i&- 
treprinderea nu a livrat Ia 
timp o cantitate inienristă ce 
mobilier nici pentru node 
școli din regiunea Galați.

Este necesar ca ;ntrrprinde- 
rea tă-și respecte angajamen
tul contractual și sa i:vre?e 
la timp resrul de frwbther. Și

îrcrtoml adja^et 
al O S T A, GRI- 
GDRE DMA. »e-a 
prezentat rilele a- 
cestea citrva din
tre Mini Iertările 
de peste hotare la 
care iți eor da a-

poHul artiftii noștri precum fi 
■ mamblarile de artiati atrâiai 
care ne vor visits cunnd :

Ultimele trei luni anului
var marca o creștere inbstan- 
țiala a prezențelor romiuețtî ces
te hotare.

Numai în cursul lunilor octom
brie, noiembrie, decembrie. la 
cererea agențiilor de spectacole 
de peste hotare, O.S T. V. va orga
niza 4-1 turace peste hotare ale 
onor ansambluri sau 
mini.

Cel mai remarcabil 
din acest punct de vedere îl re
prezintă desigur turneul Filar
monicii bucurefteae in Anglia, 
Franța. BrJgia. B. F. Germană |i 
alte țari din vestal Europei. Sub 
conducerea dirijorilor George 
Georgescu ți Mircea Baiarib 
prima orchestră simfonica a țârii 
va da astfel, timp de câteva săn- 
tăniiui. o acrie de concerte in 
cîteva dintre cele mai mari cen
tre muzicale europene.

!■ cnml acvileirelar Jani, di
rt el arai Filmoakii, dirijernJ 
Geant a Imi incitat,
«ie a»*?xMiea. >a dinj*it cite»» 
c*a<?rt« Ia Iraalea ■■•r arrhca- 
tr« atvif&iu-re atu Ebeția fi R. F. 
Germana.

Direeleral Teatrului de Operă 
fi Balet, dinjerul Mihai Bredi-

Viitoarea

L 21 WJ-4!’hK
oLilOfil

| » V IpM.'Ut I J

La 3 ani 
lui Cornel, 
într-o comună din raionul Pitești! 
regiunea Argeș, au observat la a- 
cesta simptome neobișnuite. Deși 
era dezvoltat normal, atît în greu
tate cit și în înălțime, abdomenul 
copilului se umfla pe zi ce trecea. 
Dus la spitalul din Pitești, un co
lectiv de medici ai secției chirur
gie, condus de dr. Gh. Tlrcovea- 
nu, i-au făcut examene clinice, 
ladlologice și de laborator, sta
bilind în urma acestora că era 
vorba de un făt abdominal, frate 
geamăn a] copilului. Făcindu-se 
operația, din abdomenul copilului 
a fost extirpată tumoarea (de mă
rimea unei mingi de handbal) care 
avea legături strinse cu vasele 
mari și cu celelalte organe ale 
abdomenului. Tumoarea extirpată 
conținea un făt în greutate de 
1,100 kg, dezvoltat asemănător u* 
nui făt in vîrstă de 6 luni. Fătul 
avea trunchi, membre și dinți, ru
dimentar dezvoltate, iar capul, în 
special, prezenta unele monstruo
zități. La trei zilt după operație, 
Copilul Cornel ți-a reluat viața 
normală, avind o stare generală 
bună. Fătul (fratele geamăn) va 
constitui obiectul unor studii deo
sebit de interesante pentru specia* 
liști.

După părerea colectivului de 
medici, în cazul cind fătul din ab
domenul copilului nu ar fi fost 
extirpat, el s-ar fi dezvoltat in 
continuare pe seama copilului, 
hrănindu-se ca un parazit.

(Agerpres)

Titlul 
cehoslovac 
X B 1." este 
numele navei 
din secolul XXII, res
pectiv din anul 2163 
cu care oamenii au 
plecat spre planeta 
Alia Centauri. Acțiu
nea petreetndu-se cu 
exact 200 ani în vii
tor, filmul intenționea
ză să ne arate pe ur
mașii noștri, cu preo
cupările și atitudinea 
lor morală.

în genul filmelor 
științifico - fantastice, 

„Icarie X B 1." reușeș
te uneori să capteze 
atenția spectatorilor. 
Insă încercările de a 
previta o scrie de a- 
mănunle diti manifes
tările oamenilor viito
rului aînt puerile.

Autorii scenariului 
sini P Jtiracek si J. 
Polak. Regia filmului 
este semnală de Jin‘ 
drlch Polak.

Printre interpreții 
principali sînl actorii 
Zdenek Slepanek, cu
noscut din numeroase 
filme dintre cate ci-

Pr&tutindem 
oameni" și 
în insula de 
precum si 

Smolik. câie 
In filmele 

suprem'",

trăiesc
„Moăr/es 
zahăr”, 
Frantisek 
a furat
„Principiul

•„Moartea în insula de 
zahăr" sl altele.

Violonista! Mihaî Constanlines- 
cn va concerta în R.D. Germană, 
dirijoral Mircea Criateacu în R.P. 
Lngară, mezzosoprana Elena Cer- 
n«i în R.S.F. Iugoslavia și R.P. 
Bulgaria, Nicolae Herlea, Magda 
Ianculeicu ți Valentin Teodorian 
in R.S.F. Iugoslavia. Ion Piso în 
R. S. Cehoslovacă, Arta Floreacu

le trei luni și 55 de turnes cn 
pesta 330 dc spectacole ale unor 

* ’ deartiști străini pe estradele 
concert ale țării noastre.

Numai în agenda artistică ■ 
lunii octombrie, iubitorii muzicii 
din București fi multa alta oraaa 
ale tării pot consemna spectaco
lele ansamblului da balet londo-

activitate a O. S. T. A., privind

Prezențe muzicale rominești peste hotare
eveniment

artilti ro- zicieni străini, oaspeți ai țării noastre
era nu a foit de nemenes invitat 
în viitoarele săptămini la Vie na 
ți in R. P. Poloni.

După turneul pe care-l între
prinde în prezent iu Olanda, 
R.D. Germană fi R.F. Germană, 
«olistnl operei bucurcțlenp Dau 
îordăchescu «a întreprinde un 
(urnea de concerte în Uniune* 
Sovietică fi R.S.F. Iugoslavia.

șj Ladislau Konya în Belgia, Zc- 
naida Pally, David OhauesiHD. 
Ștefan Ruha în R.P. Bulgaria, di
rijorul Egizzio Massini în Italia. 
%ioloncelislul Vladimir Orlov în 
Vniuuea Sovietică. soprana Emilia 
Petreaeii în R.D. Germană.

în afara prezențe, ca
lendarul artistic internațional ro- 
mînesc cuprinde pentru viitozr»-

concertele formației de 
i sub conducerea violo- 

iugoslav

nez, 
cameră 
nislului și dirijorului 
Antonio Janigro, concertele 
nor cunoscute formații de came
ră din R.S. Cehoslovacă ți S.U.A. 
(formația Clarion) precum ți 
participarea la spectacolele u- 
nor formații muzicale roraî- 
nețti a unor artiști străini ca

pianiit» Sylvie Mercier, (Franța) 
dirijorul V. Dubrovaki (U.R.S.S.) 
dirijorul Alois Klima (R.S. Ceho
slovacă) pianistul Lev Alasenka 
(U.R.S.S.), soprana T. rovski 
(R.P. Polonă) soprana Galina 
Oleinicenko (U.R.S.S.).

O.S.T.A. fl-a străduit, de aseme
nea, în noul trimestru să prezin
te iubitorilor muzicii o serie de 
concerLe de muzică de cameră în 
interpretarea unor formațiuni da 
mare valoare internațională i 
„Cvartetul Beethoven** din Uniu
nea Sovietică (10—25 noiemhrie) 
orchestra de camera „Paillard” 
(formata din 22 muzicieni) din 
Franța (17—22 noiembrie).

în 
mai

«♦le 
nam .
Wodiczko, violoncelistul cehoslo
vac Milos Sadlo, basul sovietic 
A. Vedernikov, violonistul A. Lo- 
weday, grupul de balet al Operei 
de stat din Berlin, tenorul Tonnie 
Ponceț de la Opera din Paria, 
cuplul de halei sovietic Kurgap
kina—Vasiiiev.

sfîrțît, printre artiștii 
cunoflcuți care voc «parc 
«fîrțitni anului pe estra
de concert, mai mențio- 

pe dirijorul polonez Bohdan

IOSIF SAVA

E PERMIS SA CAlCi
PE IARBA”

Filmul ,,E permis să 
calci pe iarba' — 
producție a studiouri
lor din R.P. Ungară — 
esle o comedie în care 
eroii principali slnt 
exemple în ceea ce 
privește atitudinea ta)ti

Descrierea plictisu
lui, a lipsei de orizont, 
a vieții banale care nu 
mai poale oieri nimic 
interesant purtătorilor 
ei. — protipendada 
burgheză contempora
nă, — a devenit tema 
preferată a unor ci
neaști progresiști din 
țările capitaliste.

Aceasta este și tema 
filmului „Aventura” a 
lui Michelangelo- An
tonioni, case se prezin
tă pentru prima oară 
pe ecranele noastre. 
Filmul „Aventura" va

de muncă, față de răs
punderea socială pe 
care o au. Și totuși, 
unul dintre ei, om de 
știință șj cu muncă de 
răspundere, privește 
unilateral viața, nu 
vede si nu acordă a~

tenție oamenilor din 
jur, nici măcar famili
ei sale.

Regia etle semnată 
de Makk Karoiy. cu
noscut și din filmele 
„Liliomli" și „Salonul 
nr. 9", care au rulat pe 
ecranele noastre. Dis
tribuția reunește, de 
asemenea, o serie de 
actori ioarle eunoscuți. 
Rolul arhitectului Keri 
este deținui de Pager 
Antal care a apărut In 
numeroase filme (ulii* 
mul pe ecranele noas
tre a fost „Povestea 
unei nopți stranii''), 
Tolnay Klarl la lei de 
valoroasă în roluri tra
gice („Pămîntul înge
rilor’*) ca și în cele de 
comedie („Numai o 
glumă”) apare, de data 
aceasta, intr-un
rol comic.

prilejui cunoștința pu- trița italiană Monica
blicului nostru cu ac- 'Viții.

lucrar.it
Bthr.mil


rilor realizate 312 000 lei. Alti 
tineri au mărit prin munca lor 
suprafața agricolă a regiunii. 
Astfel 864 de hectare au fost 
redate agriculturii iar alte 116 
ha amenajate pentru irigare. 
Pe spinările domode a/e dea
lurilor pe o suprafață de 1 000 
hectare au fost plantați pomi 
fructiferi. Sprijinirea asigurării 
bazei furajere necesară crește
rii animalelor reprezintă una 
din importantele sarcini econo
mice pe anul 1963. Cele 270 000 
hectare finețe naturale și pă
șuni existente in regiune, con
stituie o bogată bază furajeră. 
Tinerii au curățat în vara a- 
ceasta 37 000 hectare de pășu
ne, lucru ce a contribuit la îm
bunătățirea pajiștilor, fa asigu
rarea animalelor cu masa ver
de. Tot pentru hrana animale
lor au fost însiJozate 10 000 tone 
nutrețuri, nu fost amenajate 150 
gropi pentru siloz. Participarea 
activă a tinerilor la construc
țiile zootehnice a avut ca re
zultat terminarea a 350 obiecti
ve zootehnice.

Și dacă de curînd sute de co
pii din regiune nu început nou! 
an de rnvațămînt In școli noi. 
aceasta, se datorează și muncii 
avinlate a tinerilor care au par
ticipat la construirea celor 102 
săli de clasă date In folosință.

Neîndoios organizațiile ute- 
miste dm regiune au căpătat o 
interesantă experiență in an
trenarea maselor de tineri la 
aceste acțhml. Exemplul orga
nizațiilor U.T.M. din raionul 
Salu Mgre dovedește că tineri-

Ipr este bine să li se explice 
cit mai clar valoarea pe care o 
va avea munca lor patriotică, 
faptul cd ea duce la dezvolta
rea economică a regiunii. A- 
ceasta dă tinerilor o perspec- 
tică concretă a muncii lor. ie 
dă un nou avlnt în muncd.

Practica, experiența de plnS 
acum a demonstrat rolul deo
sebit de important pe care îi 
are organizarea muncii. Stabi
lirea unor obiective concrete, 
precum și a zilelor etnd tinerii 
vor eiectua munca, asigurarea 
înainte a uneltelor necesare slnt 
cerințe de care organizatorii 
trebuie să țină seama. Atunci 
etnd nu s-a organizat bine locul 
de muncă rezultatele au lost 
slabe, s-a irosit timp. La Cav- 
nic, sectorul Valea Tisei, peste 
120 de tineri veniți să planteze 
pomi au constatat că nu aveau 
unelte. Deci, nu au avut ce 
face. Asemenea ..scanări din 
vedere" s-au întimplat și la 
Baia Mare. Cehul Silvaniei și 
In alte părți.

Stimularea fruntașilor în 
munca patriotică a constituit 
pentru multe comitete U.T.M. 
adevărate momente educative. 
Romulus Szabo, secretarul co
mitetului comunal U.T.M. din 
comuna Ardud a împărtășit ple
narei experiența lor în stimula
rea tinerilor evidenfiațl In ac
țiunile de muncă patriotică. La 
duminicile cullurai-distractive, 
tinerilor li s au laminat ielici- 
țâri de ctiire președintele Sfa
tului popular. La gazeta de 
stradă de multe ori au foal ex-

~ i

f

Rs-

puse fotoQ'ot.'le : "er.in; 
țile de scurte cr-.-‘ iviră-, uu- 
minJca trec - a. f
ou meucurat '-î-r.ni 
vî.nt de ■«
co .tac ti v: ".tar f ■ -er c ir < 
■tuacd M amcnai'i-ea iui

Generalizind -rr- ,-e .j 
bun In mun<-c 
U.T.M , plenara Cnmjtat*’-’ 
gional a sco* la zi
deficiente In r^guir.e exfi- 
tă numeroase si mari posibili
tăți de colectare a fierului 
vechi. Ele nu au mst vaier iii- 
cale In luna aonlie s a hofă- 
rîl demontarea liniilor de funi
cular Nistru — Baia Mare. Cav- 
nic — Baia Sprie Bria Sprie — 
Baia Mare dar nici pînă în pte- 
zent nu s-a organizat aceajld 
acțiune din care ar rezuPa 
peste 300 tone fier vechi. Tn 
raioanele Șomcula șj Cehu Sil- 
vanief exista în Someș două 
poduri mari de fier. In orașul 
si raionul Sighet cei peste 
10 000 de tineri s-au anqajal șfi 
colecteze 60 tone deșeuri me
talice dar se vede câ angaja
mentul lor a fost uitat, deoare
ce pînă în prezent s-au colec
tat ... 4 tone ceea ce reprezintă 
7 la sută. In raioanele Vișeu, 
Sighet, Oaș și Lăpuș slab s-a 
manifestat spiritul de inițiativă 
al comitetelor raionale în orga
nizarea unor șantiere și tabere 
de muncă. Slaba colaborare a 
comitetelor raionale U.T.M. 
Satu Mare. Șomcuța, Oaș. Cehu 
Silvaniei, Baia Mare cu consi
liile agricole raionale, pentru 
identificarea tuturor suprafețe-

lor ce se pot reda circuitului 
a svri ro coti

• -crc9 0 erei?*.'
•'-■rri'jri.

AnrierTc1 re le’e care au dus 
te larra ca-

do u*eAș
J» rv ■ f C O

fA’4 e'cte
ca de vhSg.- lisai
< n1! sfc.bd'f frizai: ■#-
bdisorea te rervfi-
rarea fte urger.ră a ffrckrur.-*or 
fin rrdonul varie d*»
46 de gru'duri «u fosf ’e-r^uao- 
te numei 2. le Ldpus Oo« $om- 
cuta oraș Mare dm re.’e 
20—30 de grajduri «-a
cile un singur crc’dj. la țerxr- 
narea maferni!ătifnr saivanelor 
etc. Plenara a ind r-Qț costsUtrn- 
rea unor brighti de mur.r-: oo- 
triotică pentru a mdri confr.- 
buția tinerilor la terminarea ta 
timp a tuluror con«‘vjcjTj:or 
agrozootehnice ptemhcoie oen- 
tru acest an. Caesiătuirtle. 
schimburile de expertaa’d 
avînd ca tema ■ ..Aportul tine
retului ia sporirea producției 
de iarbă pe păyanile naiiuait* 
și In primul rind orqanîxnrea 
unor acțiuni în tot timpc’ anu
lui vor asigura creșterea con
tribuției tinerelului la îmbund- 
tățirea pășunilor ți finete-or. 
O acțiune de ioa:‘.e mare impor
tantă economică la care tinere
tul este chemai să adtucd iatrea- 
ga sa contribuție o constituie 
strîngerea cu maximă onerafj- 
viiate a cocenilor rezuHah de 
la porumbul boabe.

transportul, forarea și Insilo- 
ih/vg lat îs ajneslâc cu aJte 
nutrețuri hucalentt cm zzictt 
s. iiLitze Ar sfeclă, resfir; 
de giădiafl* Ae zane^ai Pe 
aresx.'d cale fjeeri; rw cen</.- 
bui la CMApi’elarM r^tssrti.'ai 
dt furate ie cretoree 
prr.â hi recof,»> antitei vflTa»

Plenaa recover, x: 
orțțamxai liter U.TJ-Î- te 
jfaKd atu larg âcu-
au/ata la ergcr.-xare - at
tîuni tinerești ăe anti s-
--X’î.cipQxea Ja ouncd 
cc. Stimuhuea evidenîfz*itor in 
diferite munci, .r.sânczt-G m- 
s tonelor de ..Fruatas c! suac.r 
patr:o!!ctf“ 3d at ferd i-.rr-trt 
cedru iesUv.

Pentru o mai ezztz 
econneucă se szrbh&a secf*.- 
telee realizării unei csisoeiiri 
nai stilase cu «tatunle pozn- 
tare. Direcția silvică.
CoAsihile agricole. tC-M 
irepnnăerde care ii.n; d?-*etJ 
tifereiale ia re*î«'zc cc diîr-’>- 
telor obiective prin tnunce pa
triotică. care ai acorde atespa 
cuvenită asigurări tuturor nr.- 
djțiilor materiale si tehnice.

Pe locurile unde se 
ziduri ie unui nou cAmin cultu
ral, ale unei școli, u-de se vor 
amenaja noi parcuri și străzi, 
unde va răriri o nouă pdtfere. 
tinerii ri lie prezent: cducind 
din plin contribuția lor la cor.- 
tinua înflorire a regiunii in 
care trăiesc și muncesc
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în Capita'^ a sosit o delega- 
ii£ < prieteniei japono-romine, 
dire care iac parte Keitaro Ma- 
iuf. sreșe-dinteie Camerei de 
Comerț si Industrie din Shi- 
Micka. iest membru al parla- 
t* -iui. conducătorul delaga- 
uei- Tosiaki Wada. vicepre
ședinte al Asociației de priete- 

lapono-romîne, ziarist, fost 
■tmteru al parlamentului, 
Saop Shibuya, primar ai- ora- 

Qigawa, fost membru al 
□anaaaaatului. Mas a hi k o O- 
KiUi. vicepreședinte al compa
niei industriei electrice „O- 
kura'Xerke Kamiya, ziarista, 
y membri ai Asociației de 
pzs-r-.enie japono-ramine.

L>4ec)«iia a făcut vizite la In_ 
sisșatil lomia pentru relațiile 

:_,ale cu străinătatea și la 
w.ieîe inireorinderi și așeză- 
iJr.te de c^îtură bucureștene. 

dimineața, membrii 
cci£3a’:ei au plecat într-o câ- 
lătorte nnn țară.

mondială a 
început 
orașul

Mersul lucrărilor
agricole

In majoritatea regiunilor 
țării, recoltările de toam
nă continuă intens. Pînă

19 septembrie, după cum

..Insignei

VIORICA GRIGORESCU

PE SCURT • PE

întreceri
pentru cucerirea

de polisportiv

La baza de recepție din Fundulea, regiunea București, sosesc 
zilnic numeroase eoavoaia. de atelaje care transportă porum
bul pe care-, gospodăriile coleGtivq din raza bazei vin sa-i 
predea în contul contracfelor încheiate cu statul și al muncilor 
S.M.T. Datorită asigurării din timp a spațiului de depozitare și 
bunei organizări a recepționării produselor și descărcatului, 
timpul de staționare a atelajelor se încadrează în graficele 

stabilite.
FoioAGERPRES

MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR
ANUNJÂ C Â:

în anul școlar 1963—1964 absolvenții școlilor medii 
tura generală (cu sau fără examen de maturitate) 
pregăti la următoarele școli :

Centrul Școlar de Construcții București, șos. 
Brtivu. nr. 428 — telefon 21.76.99:

de cai
se pot

Mihai

— Tehnicieni cu durata de școlarizare de 3 ani in specia
litatea :

— Tehnician
— Tehnician
— Tehnician
— Tehnician
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cn llnrl generali 

eu și fără examen de maturitate în virată de 17—25 ani din 
orașul București și regiunile București. Bacău. Brașov. Galați. 
Ploiești, Oltenia, Banat, Hunedoara, Cluj, lift Do b rog ea. 
Mureș — Autonomă Maghiară.

— Muncilor! calificați cu durata de șcalariure de 3 ui 
în specialitatea :

— Electrician pentru întreținerea agregatelor mecanizate 
și automatizate.

Nu se dau examene de admitere.

electromecanic mașini și utilaje 
construcții civile și industriale 
constructor instalații tehnico-sanitare 
instalații electrice
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Centrul Școlar de construcții Sibiu, atr. Pedago
gilor nr. 5 — telefon 3974

— Tehnician pentru construcții civile și iAdnatriale ca 
durata de școlarizare de 3 ani.

Central Școlar de materiale de construcții Turda, 
sir. Aurel Vlaicu nr. 1, telefon 45:

— Tehnician tehnolog pentru Industria materialelor de 
construcții, cu durata dc școlarizare de 3 ani.

înscrierile se fac pînă la 24 septembrie a.e. 
mătoarelor acte :

— Certifirat de naștere
— Diploma de maturitate sau certificat de 

original
— Certificat medical
— 2 fotografii
Examenele de admitere pentru tehnicienii de 

București și Sibiu se vor ține intre 25—34 septembrie a.e. fi 
vor consta din :

— Matematică (scris și oral)
— Fizică (oral)
Examenele de admitere pentru tehnicienii din Turda se 

vor ține în aceeași perioadă și va consta din :
— Chimie (scris și oral)
— Matematică (oral)
— Fizică (oral)
Elevii pot primi bursă
Informații suplimentare la secretariatele școlUw.

ibaolvfre ta

Școala Tehnică de Hidrotehnică și Meteorologie 
din Arad, str. 6 martie nr. 20, primește candidați pen
tru examenul de admitere absolvenți ai școlilor medii, 
cu sau fără diplomă de maturitate, avtnd virsta intre 
17—25 ani.

Examenul de admitere se va (ine între 25—30 sep
tembrie Ie sediul școlii.

Școala are cămin și cantină. Informații suplimen
tare la secretariatul școlii din Arad, str. 6 martie 
nr. 20, telefon 16 45 zilnic între orele 7—15.

Stad anul 
lăți ■ fost toată «ăptămina tru
cată locul de înlîlnire a inte de 
tineri muncitori din întreprinde
rile |i instituțiile orațnlui care 
i-au aflat Ia itartu! întrecerilor 
concursului pentru cucerirea .-In
signei de polisportiv". La capitul 
culoarelor de atletism sau la 
groapa de sărituri, la erreul de 
aruncări, tinerii muncitori fac 
roată în jurul antrenorilor ascul- 
tîndo-lp sfaturile.

Numărul mare de tineri prr- 
aenți pe stadion, arată interesul 
pe care-1 manifestă acețtia pen-1 
tru noua forma de activitate spor
tiva. Insigna de polisportiv va fi 
rodul unor strădanii sportive 
deosebite ?i pentru aceasta se 
impune o pregătire corespunză
toare. Primii concurenți din ora- 
țul Calați au fost componenții 
echipei de fotbal juniori a Clu
bului Siderurgistul. Cu rotii au 
trecut normele de viteză. Au a- 
lergat JOO ni plat mb 15 secunde, 
La aruncarea greutății s-au rele
vat rjțiva CU reale aptitudini. 
Fără nn antrenament specific 
marțului respectiv, tînărul C. 
Danirlescu a aruncat greutatea la 
10.80 m., iar S. Sendrei la 9.90 m. 
Cei doi aportivi sînt foarte ta- . 
lentati »i. cu • pregătire cores- I 
nunzâtoare. pot arunca greutatea 1 
in «urni lui 15 m. Dar antrenorul I 
fotbaliștilor este de părere că 
•înt la fel de talentati «i pentru 
incul eu mintea ți. deci, ronen- 
rînd prnfm Tnsirna de polispor
tiv an posibilitatea »â-«i asigure 
o nrrr?tirr multilaterală.

în lilela următoare m venit ne 
■ tadirip tot mai mnlți tineri de 
la asociațiile * n<-«irS. Textil i. 
Voința. Gloria, 'frlaloiport etc 
^uh îndr-<-sarea antrenorilor, ei 
se nrerâtesr intens.

Intr-o discuție, to* Ton An
ted. vi'-_-prcsed:",e al ' «nșil.u- 
lai reșional L F S Galați, ne 
impărlâs,. eiteva dîa nuaaeroa- I 
«elf artiani pe -*are le «or în- 
trepriade arariațiile sportive din 
erai p^afrn trecerea Mmeloi 
Infiâsei de polispurtir Nqaaî ia 
■rest «*son vor tree* s^ruaeîe 
r-.'țte 5 nflfi de tineri. I.s pi* 
Cunsi- s'u! ’-eional rare m . 
Ioc adele acrsira se vor dea' - • 
prukloMolr iatroJ-r»-^; în toată 
tr<i«nea a ra’’"»,stir peufi.-r 
In«:tua de palispn-* r. >-»
*■ ar?-t an. aproape țiiiXkl 
tineri d;n r-f- -- v; fie -.--irnți 
la startnl ac»«?ei

5. SPIREA

Pe stadionul Re
publicii din Capita
lă, cu începere de 
la ora 10,30, se va 
desfășura astăzi li
nul din derbiurilc 
campionatului repu
blican de rugbi în 
care se intilnesc 
echipele bucurește- 
ne Dinamo și Gri-

vița Roșie, cam
pioana țării. In des
chidere la ora 9, li
derul clasamentului 
Steaua, va întîlni 
pe Știința Timișoa
ra. Al treilea meci 
programat în Capi
tala se desfășoară 
de la ora 12 pe te
renul Unirea și o-

pune formației gaz
de echipa C.S.M.S. 
Iași. Jocurile din 
țară: Rulmentul
Bîrlad — Progresul 
București; Știința 
Petroșeni — Gloria 
București;
Cluj—Farul 
stanța.

(Agerpres)

Știința 
Con-

lurrcj 9ra- 
ae rrc:

c.șx »crij atpke 
rirti L’B-rîe -»-«£ 
r-rs-H* m -~ 
’’ea tfd-arripîu-?: 7 - 
sirii*. co'.-’z’Ă -■

toresc cu ezpv?:'. ■ 
haiduci de E -3r"‘.

— mai ales ?
în sfera rea'.r^.-.-. es e
folorit «1

•- Derc.- 
•fid uali-c’-r -

nnui’. ’■ ; T’C.z F
i« distir.qr r.r -;r-.5 —
sabr^ z t ri-’’- -
fixeze cararfere
Este eroca’-î. dîr. da un
ghiuri, etapa
rile- de 23 A «--■ = .
;s-u a n cuprinși ia pay.-.îie 
cărții, i se fHoereszr cuploa
re*.

Romanul k- are v- 
ar.;;«r.e. 0 »s»x>’“ț’e rr-:-'z 
ru! u«ui erou pnscips! a 
eitorra. Subiectul 
din frajytnente f’1"’
șcen.- vetrecr-Zz ??. festii»*. 
i:radă. la redacția ir®ei riar 
pro fascist, pe frort. Di». 
se incneapâ o ^i:;«ne de 
realism pîcraros af*pni per
jului uman al ora£î4«L

Pornind i»ranr-=e
în lumea cu o deci
dere în fftw»;!?- 'ăi
Tomariu, descrierea se Id rec
ite concentric, fiecare ocp^--’ 
aducind în prim plan «șn al! 
prup de personaje 
dicerse: ma«ciî>ri. medici or- 
hitectt. aazrtari etc. Pricită 
sub acest aspect. c.--?€a este o 
cronica pe ortzcnfn'c a n^-ti 
tiva moldovenesc !n anii raz-

Campionatul 
cat. A de fot
bal programea
ză astăzi 6 în- 
tîlniri din ca
drul celei de-a 
5-a etape, 
stadionul 

cuplaj, se vor 
disputa jocurile : Progresul— 
Știința Cluj (ora 14.15) și 
Rapid—Petrolul Ploiești (ora 
16). Iată meciurile din țară : 
Șțderurgistul Galați—Steaua ; 
Crișul Oradea—C.S.M.S. Iași ; 
Farul Constanța—Știința Ti
mișoara ; Steagul Roșu Bra
șov—U.T. Arad.

★
Stațiile noastre de radio vor 

transmite alternativ începînd 
din jurul orei 16.50 pe progra
mul I. aspecte de la trei întîl- 
niri : Rapid—Petrolul, Steagul 

și Siderurgistul

7
August", în

Roșu—U.T.A. 
—Steaua.

Pe
,.23

*
de spectatori auPeste 10 000 

urmărit simbâtă Ia Pitești jo
cul de fotbal dintre 
Dinamo Pitești si 
București din cadrul 
5-a a campionatului 
Fotbaliștii bucureșteni au re
purtat victoria cu scorul de 
4—o (2—0| prin punctele rea
lizate de F’-ițil* <21. Petru 
Emil si Pîrdlab.

echipele 
Dinamo 

etapei a 
cat. A.

• Turul ciclist 
internațional al 
R P Bulgaria a 
ror.t-’r.uat cu des
fășurarea etapei a 
II-a. Vraca—Lo- 
vecz (159 km), care 
a fost dștigati de 
bulgarul Marin

Uiev în 4h 24’13”. în c’asa- 
mentul g^r.eral individual con
duce Ivanov (R.P.B j. urmat la 
8 ' de Kiev și '.a 24 * de Hristov.

• lr.tr--.;- meci intwnațjo- 
ns: de des fii «urat la
Geneva. m»«ruknă a

R-S. Cehoslovace a învins cu 
scorul de 86—64 (44—26) echi
pa Elveției.

• Două noi meciuri s-au 
desfășurat în cadrul turneului 
de fotbal al Jocurilor Medite
raneene de la Neapole. Echipa 
R.A.U., care a terminat zilele 
trecute la egalitate : 1—1 cu
Spania, a întrecut cu 6—0 
(4“0) pe Malta. Spania a în
vins Îs limită : 
echipa Libanului.

1—0 (0—0)

(Agerpres)

Delegația orașului finlandez 
Turku, conducă de OLavi San- 
taiihti. membru al Consiliului 
de direcție al orașului care se 
afli în vizită la Constanța în 
cadrul legăturilor de înfrățire 
*î prietenie stabilite între a- 
reste două orașe care au ade
rat ia Federația
orașelor înfrățite, ș:-a 
simbătă vizitele in 
gazdă.

La sediul Sfatului ___
al orașului Conitanța membrii 
delegației au fost primiți de 
Petre Nicolae. președintele 
Comitetului executiv și de alți 
membri ai 
oasoetilor li 
scurt istoric 
tul ne care 
ultimii ani lucrările de liste’ 
matizare și modernizare.

La vizita făcută a noi la Sfa
tul popular al regiunii Dobro- 
gea. oaspeții finlandezi au fost 
primiți de Petre lonescu. pre
ședintele Comitetului execu
tiv.

în cursul aceleiași zile, 
membrii delegației orașului 
finlandez Turku au vizitat 
muzeul regional de arheologie 
și stațiunea Mamaia.

*
Slmbălâ seara. Teatrul de Come

die din Capitală □ prezentat pri
mul spectacol cu piesa „Șeful sec- 
lorului suitele" de AI. Mirodan. 
Artistul poporului Radu Belrgan, 
orfisla emerită Marcela Rusu, Anna 
Pelea, Dem. Savu. Sanda Toma și 
Coslel Conslantinescu sînt inter
preta noii realizări a dramaturgiei 
romînești. Regia spectacolului esie 
semnală de Moni Ghelerter, maes
tru emerit al ariei, 
de Dan Nemțeanu.

popular

comitetului. Aci, 
s-a înfățișat un 
al orașului, avîn- 
1-au luat aici în

iar scenografia

(Agerpres)★
SUCEAVA (de ... 

dentul nostru). — In seara zi
lei de 21 septembrie la Teatrul 
„M. Emineșcu" din Botoșani, a 
avut loc deschiderea stagiunii 
1963—64. Cu acest prilej colec
tivul teatrului a prezentat dra
ma istorică „Apus de soare". 
Direcția de scenă aparține re
gizorilor Ion Sahighian, maestru 
emerit al ariei și Eugen Aron.

la corespon-

la _
rezultă din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii, po
rumbul pentru boabe a fost 
cules de pe aproape 40 la sută 
din suprafața cultivată, floa- 
rea-soarelui a fost recoltată în 
proporție de peste 70 la sută, 
sfecla de zahăr de aproape 30 
la sută, iar cartofii de toamnă 
în proporție de 20 la sută.

Datorită bunei organizări a 
muncii și folosirii tuturor mij
loacelor, gospodăriile de stat 
și gospodăriile colective din 
regiunea București au cules 
porumbul de pe 70 la sută 
din suprafața cultivată.

La celelalte culturi, recol
tările se desfășoară în general 
potrivit graficelor stabilite. 
Sînt însă regiuni în care re
coltarea este rămasă în urmă. 
Strîngerea florii-soarelui, bu
năoară, este fntîjziată în re
giunile Maramureș și Cluj, a 
sfeclei de zahăr în regiunile 
Cluj. Bacău, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Suceava și Iași, iar 
a cartofilor în regiunile Cluj, 
Suceava. Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Brașov ți Iași.

Lucrările de pregătire a te
renului pentru însămînțările 
de toamnă s-au desfășurat 
intr-un ritm mai intens în re
giunile Dobrogea, București, 
Galați și Suceava. In întreaga 
țară au fost arate pînă acum 
peste 36 la sută din suprafe-

țele prevăzute să se însămân
țeze în această toamnă.

în toate regiunile a conti
nuat însămînțarea secarei pen
tru boabe și furajere, iar în 
unele unități agricole socia
liste din nordul țării a început 
în ultima săptămînă semăna
tul griului.

Recoltările de toamnă și lu
crările de pregătire a terenu
lui trebuie mult intensificate, 
pentru ca din primele zile ale 
perioadei optime de însămîn- 
țare să se poată trece cu toate 
mijloacele la semănat.

Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă Consiliilor 
agricole regionale și raionale 
și conducerilor unităților agri
cole socialfete să ia în conti
nuare măsuri pentru folosirea 
tuturor forțelor existente și a 
întregii capacități de lucru a 
mașinilor și mijloacelor de 
transport pentru grăbirea 
strîngerii recoltei, transportu
lui și depozitării eî. De aseme
nea, trebuie urgentate lucră
rile de pregătire și fertilizare 
a solului. Muncile să fie în 
așa fel organizate, îneît, pa
ralel cu recoltările în cîmp și 
pregătirea terenurilor, să se 
poată executa la vreme cule
sul și vinificarea strugurilor, 
culesul fructelor și legumelor, 
să se continue însilozarea fu
rajelor ca și 
ce se fac în

celelalte lucrări 
această perioadă.

(Agerpres)

Codim Patria !2I5;
14.30: 16 45; 19: 21.15). Babette 
pleacă la război — cinemascop: 
Republica (9.30; 11.30; 13.30; 
16,45; 19; 21.15). Elena Pavel 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,30 — 
grădină 19.30). Grivița (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Alex. Sahia 
(10; 12; 14; 10; 18; 20,45 — gră
dină 20,15), Ștefan cel Mare 
(10(30; 12,30; 15,30: 17.45; 20).
Stad’onul Giulești (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 
sălbatice : Tineretului (9,30;
11.15) . Dracul și cele zece po
runci — cinemascop: rulează 
la cinematograful Tineretului 
(13; 15.30; 18; 20,30), Cel mai 
mare spectacol: Victoria (8,15;

vinul Toaca din Ceahlău.
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11,15; 14,15; 17,15; 20,15). Alex. 
Popov (9.15; 12,15; 15.15; 19,15; 
21,13), Escondida: Central (0,45; 
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-amiază 
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 Ia orele 10 în continuare 
pînă la orele 21 ia cinemato
graful Timpuri 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; 2D. Vacanta 
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: Grădina 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; 18515; 20,30). 30 Decembrie 
(16; 18; 20). Raidul vărgat: 
Munca (15: 17; 19; 21). Mohy 
Dlck: Popular (16; 18,15; 20,30). 
Rocco șj frații săi — ambele 
serii: Moșilor (15,30; 19 — gra
dină 19.30).

Televiziune
DUMINICA 22 SEPTEMBRIE

Orele 8,50 — Gimnastică de 
înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiunea pentru copii și tine
retul școlar. 10,30 — Rețeta 
gospodinei. 11.00 — Emisiunea 
pentru sate, In jurul orei 15,15 
transmitem de la stadionul 
„23 August” : repriza a II-a a 
meciului de fotbal dintre echi
pele Progresul — Știința Cluj 
și întîlnirea dintre echipele 
Ranid si Petrolul. 19,00 — Va
rietăți — transmisiune din stu
dioul de concerte al Radiotele- 
viziunii. 20,00 — Jurnalul tele
viziunii. 20,15 — Partea a Il-a 
a emisiunii de varietăți. 21,30 
— Comici vestiți ai ecranului. 
Tn încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin metereologic.

„AMAR“ de TRAIAN FILIP
trebaie adâu- 

ci
rear»: z irridf ’ în
z .: îinrește

tt.z'. s -' Mcs-.tara nară

ri iar ce/iaif^rd «
.-.••• d« s1--

r. / ■,»r monografice
z e A’u o mono-
przjie « —
deși ;tn: a artd ■

fe arme a-
fis-.slir de
;se front, «r- 
m.nnri «peciec *loa*e etc — d 
a une: șș-iri de rptril :

lăți de 
fasrivxr, Rostul mgr^rzasei te- 
iCCîri overa'ț d* scriitor este 

sceîa dr â urr-_dri. cw 
ssjisije— de isîensiîate. rao- 
TTcnțele de~=iv£ ia produce
rea rr: moral in
?<• ;4:c i.nor croi, serz^f'- 
cla& de masd. O a-
scremea ștring>ere < nem&lțu- 
3M£v. st a urii î« proporții a* 
masă- indemxi’uî ta unpoxriri- 
rs aâetră atcîwi de ari mai 
!satnta<i din rindul
muncitorilor cornur^ști, este 
bin? demonslrafd incit, cum a- 
rataai, « cat^ereazd pregnant 
amploarea i-uriirec;:ei armate. 

„Amar* tun titlu neinspirat, 
cu vaaă nuanU de simbol) 
este uv. rom un etic străbătut 
de un dramatism refinuf. in- 
cătușat. Scriitorul utilizează ev

măsuri detaliul plastic plin 
*u»esci:. in stare sd creeze at- 
moșieri, in casa țnndțdtorului 
Tomariw viața se scurge mono- 
tos. o subterani neînțelegere 
dintre șnți nu Im breed forme 
rioif^ite decit în măsura in 
carp Tomaziu-. luptd

ra tristeții ți 
co-îtcmyUrii : nu te as
cunzi st si nu-mi stai așa 

pe ginduri* — zice 
ea, erprtmlnd arersiunea pd-

lărgește prin contactul cu co
piii Hărbăriei — cartier nevo
iaș cu tăbăcari, zidari etc. 
Jocurile sînt lovite de descope
riri triste. Cînd tatăl pleacă la 
concentrare o tristețe îndesată, 
vălurită se abate asupra fami
liei. Băiatul intră într-o zonă 
nouă de preocupări, evident 
mai complicate, mai periculoa
se, dar inevitabile. In jurul său 
te vorbește despre război și 
fascism. Acasă, pe stradă, la

LECTOR
9«r».»» pen.-ru .pltaațiL 
Este exeesic de serviabilă. îi 
place să se înconjoare cu gdla- 
gia obositoare a musafirilor și 
- j. suportă nicicum srf fie oco
lită de tainele copiilor. Dar, 
cum se iHtimpUi adesea, toc
mai o atare dispoziție, afișată, 
spre limpezime. întreține reti- 
cențele. In parte, personajul 
indică ticurile unei femei sim
ple, cam mediocre. c« oroare 
de complex, simțindu-s« bine 
în oostvri domestice.

Dick, adică Ovidiu. mezinul 
familiei. in*’iiește bine mono- 
ioaui casei si 1 se opune. Trep
tat, ana lui (ta cunoștințe st

cinema. în clasă. Romanul în
treg, rjropunindu-ți țeluri eti
ce, crea să fie fi monografia 
nașterii sentimentului de aver, 
siune față de inuman in sufle
tul acestui copil fi apoi ado
lescent. Dealtfel, schema com
poziției se sprijină pe continu
itatea actelor de cunoaștere 
ale copilului, directe — trăite 
— ori indirecte, dar cu valoare 
exemplară, fa ciuda acestei in
tenții generoase, eroul rămine 
fără relief, nu-i simțim acea 
mărci propria pe care, să zi
cem, o are „desculțul" Darie. 
In schimb, conținutul manu
scriselor. citite într-o noapte

de Dick evidențiază idei arti
stice de mare interes. Caracte
rele sînt luminate de interesul 
scriitorului doar in etapa lor 
de criză, pentru a le urmări a- 
titudinea nou formată. Intr-o 
asemenea etapă, cei mai mulți 
au revelații hotăritoare, prin
tre care întîlnirîie cu comu
niștii și cunoașterea activității 
lor tenace.

Totul este însă relatat cu o 
mare simplitate, fără osten
tația ce umbrește uneori ase
menea procese adinei. Din
tre aceste personaje obligate 
de evidența crîncenă a fapte
lor, a ororilor războiului, să-Și 
declare opțiunea, două rețin a- 
tenția mai ales.

Este vorba, în primul rind, 
de secvențele, dispuse ritmic, 
în sistem cinematografic, ca- 
re-l urmăresc pe căpitanul Al- 
Damaschin. Eroul înregistrează 
întimplări semnificative de pe 
front, comentarii pline de ură 
ne care le fac ostașii la adresa 
conducătorilor care au tîrît 
tara în războiul nedrept anti- 
sovietic, reacții concrete, de 
dezaprobare a acestei situații, 
începind de la protestul șop
tit pînă la trecerea „de partea 
celorlalți' (printre cei care 
protestează revine mai mult 
timp un muncitor comunist, 
Oancea}. In conștiința căpita
nului se produc dislocări, for-

țațe de marile întrebări pe 
care el nu le poate ocoli. In, 
diverse locuri, Damaschin are 
prilejul să se convingă asupra 
nemulțumirii în masă, față de 
cele ce se petrec, pe front ori 
in oraș. In acest fel simplu, 
dar profund semnificativ, sub 
semnul incontestabilului ade
văr al vieții, personajul se in
tegrează luptei organizate a 
forțelor înaintate ale poporu
lui. Celălalt caracter ce re
ține atenția cu deosebire, 
este al unei fete, Nora, ființă 
docilă și cam liniară, îndrăgo
stită orbește de un fascist no
toriu. Drama ei este că, în ciu
da pericolului mutilării sufle
tești la care o expune iubirea 
lui Râul, acceptă prelungirea 
ei dintr-un soi de comoditate 
morală vecină cu abulia. Pa
ginile în care este urmărită 
Nora cuprind scene din „aven
turile' odioase ale fasciștilor.

Cum spuneam, eroii acestei 
cărți sînt interesanți mai ales 
prin unghiul din care-i pri
vește scriitorul, în momente de 
criză ce preced opțiunea defi
nitivă. De o plasticitate deose
bită sînt însă si scenele, sec
vențele epice din carte. Ră- 
mîne cam artificială schema 
compoziției cărții pentru că nu 
realizează o unitate a elaboră
rii de ansamblu. In schimb, 
prin forța de a lumina citeva 
caractere în situații complexe, 
zugrăvite cu o bună minuire 
a detaliului epic, cartea este 
un succes al tinărului scriitor.

C. STANESCU



Declarațiile secretarului general ! 
al Asociației internaționale 

a științei solului I 
I 
I 
I

• ■

Prof. dr. F. A. Van Baren, 
secretarul general al Asocia
ției internaționale a științei 
solului, a părăsit Capitala. 
Oaspetele a vizitat unele re
giuni din Romînia, s-a întîlnit 
cu membrii Comitetului de or
ganizare a celui de-al VIII-lea 
Congres internațional de știin
ța solului și a făcut un schimb 
util de păreri cu privire la 
stadiul lucrărilor de pregătiri 
a acestei manifestări interna
ționale ce va avea loc la Bucu
rești în anul 1964.

înainte de plecare, prof. dr. 
F. A. Van Baren a făcut ur
mătoarea declarație redacto
rului Agenției romîne de presa 
„Agerpres", Emil Marinescu : 
„Am fost impresionat de tot 
ce s-a făcut pină acum de Ro- 
mînia, țara gazda a viitorului 
congres, pentru ca lucrurile 
acestei reuniuni internaționale 
să se desfășoare la un nivel 
corespunzător și sint convins 
că ele vor avea un mare suc-

Problemele producției—m centrul
activității organizației U.T.M

(Urmart din pag. I-a)

U.T.M. și-a propun să facă din 
flecare tînăr un cititor pasio
nat al cărții tehnice. Practica 
de pină acum ne-a demonstrat 
că acei tineri care au consul
tat literatura de specialitate 
au făcut cu regularitate pro
puneri privind perfecționarea 
sculelor și dispozitivelor cu 
care lucrează, au realizat ino
vații importante. Sin tem si
guri că tocmai pe aceasta 
cale tinerii din uzina noastră 
vor contribui din plin la reali- 
zarea planului de producție al 
anului viitor. caracterizat 
Drintr-o creștere accentuată a 
productivității muncii. Comi
tetul U.T.M. va organiza, de 
asemenea, cinci concursuri pe 
meserii, legate de descoperirea 
rezervelor interne. Accentul în 
cadrul acestora va fi pus pe 
îmbunătățirea organizării locu
rilor de muncă, perfecționarea 
sculelor și dispozitivelor, tot
odată reducerea continua a 
manoperei și ridicarea pe o 
treapta mai înalta a calității 
produselor.

INTRARE IN ANOTIMP
(Urmare din pag. l-a)

naționale și Internationale. ■ 
aceste Întreceri bărbătești Intre 
vinuri, degustătorii, cu ztâr.țî Ja 
«avan/ și inimi de poet dec„ 
cit mai omenește obiecirv pasi
bil, In materie de vinuri. ver
dictul : acesta e cel mai beri * 
Acesta are buchet aresta ee‘e 
expresivi Acesta este un ade
vărat copil al soarele

Vii bătrîne și vii uoere.' 
nele Iți leagănă nxful, In 
mina apusului, pe declar. ;
tele visează rodul pe ccre-1 vor 
purta In anii următori. 1 /OP de 
hectare de vie. numai la GAS. 
Valea Călugărească <90 de 
hectare au rodit fi iată. curg 
printre rînduri, cuiegăiorii m 
culegătoarele, cu coșuri pline 
pe timer L Parcă aduc eacre In 
coșuri, cum coboară cu apusul 
de aur, potecile-

Slau pe o culma vecină, cn 
plug uriaș fi un tractor. Aici 
va fi învinsă piatra Dealul— 
Mare. Aici it ară la *0 cm o- 
dlncime j aid se vor plan ta vii 
noi.

în viile G2A.C.-uhil de la 
Pietroasele risipite pe vreo 270 
de ha. a început, de asemenea, 
culesul. Personali tal ea podgo
riilor de la Pietroasele este t& 
mîioasa romînească. Tămiioasa 
obținută la Stațiunea de cerce
tări viticole — Pietroasele este 
de 13 ori medaliata. Inginerul 
Ion Bobeleac. președintele gos
podăriei colective Pietroasele, a 
lucrat pină acum vreun an fi 
jumătate ca cercetător Ia sta
țiune. Experiența acumulata a- 
colo i-a fost de loios aici, ia 
gospodărie. Viile colectivei au 
să concureze anul acesta, pri
ma dală, la un examen de ma
turitate al vinurilor. Tovarășul 
Bobeleac susține, cu tărie; tă- 
mlioasa de Ia colectiva Pie
troasele va li medaliată, cu 
siguranță, anul acesta 1 I-au 
iost date Îngrijiri speciale. 
După toate probele, cantitatea

Mai multa operativitate 
la culesul și transportul 

porumbului !
(Urmare din pag. I)

se desfășoară această acțiune 
este determinat în primul rind 
de insuficienta grijă față de 
organizarea muncii în toate 
compartimentele, pe toate 
fronturile. De exemplu, atît la 
Vetrișoaia cit și Ia Lunca Ba
nului si în celelalte GA..C. ră
mase în urmă se face simțită 
repartizarea nejudicioasă a 
forțelor. In Ioc ca acum majo
ritatea brațelor da muncă să 
fie repartizate la recoltatul 
porumbului (cules știuleți, 
tăiat coceni, încărcat, des
cărcat), mulți colectiviști se 
ocupă de alte lucrări care nu 
impun aceeași urgență. Pe de 
altă parte, ritmul de cules și 
eliberarea terenului este frînat 
și de organizarea transportu
lui. Dat fiind numărul insufi
cient de atelaje, operația se 
putea simplifica mult prin a- 
menajarea pătulelor provizorii 
în apropierea lanurilor de po
rumb sau prin mărirea capa-

ces. Afirm aceasta în urma 
discuțiilor pe care le-am avut 
cu membrii Comitetului de or
ganizare, a vizitării clădirilor 
unde se vot desfășura lucră
rile congresului — Sala Pala
tului R.P. Romine și Palatul 
Marii Adunări Naționale — 
care depășesc toate așteptările 
mele. De asemenea, afirmația 
o fac și datorită faptului cd 
sint anunțate 800 de comuni
cări științifice pricind diverse 
aspecte teoretice fuvuiumer.- 
tale și probleme practice.

Prin îmbinarea armonioasă 
a problemelor teoretice cu cele 
practice ;i prin contactele și 
schimbul de păreri între cei 
1 200 de spccicliyti dis 67 dc 
țări, care p-a« ansEȚat 
acum participarea, 
va aduce o contribuție la re
zolvarea prob Ir— -’o? pr^n-.:.^ 
ridicarea fertilității soă-iu r_ 
realizarea unor ■-
grieoîe mai ncri. Vasu !• 
tara âr. m-a incintar”.

i 
I
1

I
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C-S3 e •c-xre'e tesar .

Te arre-;.. Ae 
r> Ia G-A.C 
!^«orxre dz

J a
Cgș^tÎ. Jărl. cei. bot1 r
ILagă fa?.

frr^z-i pe c«-.- 
fpr« cer trei? g£e 
6*-o ca «-
fete
«nS/ulte de )*•! V*
patm iete vorbesc <
g&le. Dar — at au « 
că re F-sca Mie v»
bete despre Mc.
aureee Ia tz>zsr~ «OM, M 
foabtit. cLr~i at»
la butock*. r?: k arvM 
ti fftâes de —
In ciniecvr ce

S-a g . al pcT-LX- - . i 
bere si miroose a plize « 
viorile te-nstrund fi 
tint trie
atrîm _băLrlai(~. b 
•î de n-or fi el bc 
pe bătriail — ri .’ 
acum elf griu vc- 
vie vor plania Li tocrr. - z afa 
Voi, miri și mirese, nreft:?. 
cummiile si brodai verde I

— Să Închinăm l ; pehe 
pentru mm file de-a-
cum. In care intram ai «oarele 
și viile. Căd iată, e coaptă K- 
mina In ciorchir} și-n otua/L 
sub zborul păsărilor ce ie duc-.

citații de transport a căruțelor 
înălțîndu-se loitrele cu coceni 
sau cu seînduri. Se face sim
țită, de asemenea, în aceste 
unități, slaba preocupare a 
organizațiilor U.T.M. față de 
mobilizarea tinerilor colecti
viști Ia muncă în G.A.C.

Față de situația existentă, 
se impune luarea grabnică a 
unor astfel de măsuri ca cele 
arătate mai sus și a altora ne
cesitate de fiecare caz în parte. 
Se impune, de asemenea, ca 
organizațiile U.T.M. din gos
podăriile colective rămase în 
urmă să se preocupe în mult 
mai maro măsură de mobiliza
rea tinerilor colectiviști la lu
crările din această campanie 
agricolă și îndeosebi la culesul 
și transportul porumbului. Co
mitetul raional U.T.M. să 
popularizeze în toate orga
nizațiile U.T.M. din G.A.C. ex
periența bună despre care am 
amintit și să le ajute concret 
să o folosească.

Sesiunea Adunării Generale a O.III.I/.
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— In cadrul ședinței de vineri 
seara a Adunării Generale 
OA'.U. a continuat dezbaterea 
generală. Luînd cuvintul, pri
mul ministru al LauMuui. 
p-ir;Vjl Spransa Funtnea. a 
aaiutat Încheierea TrăUtu’-jj 
ite :• MGfreova privitor la in- 

cuperier.țeior Bd- 
i-a trei S*jVA?jîa

Turnnaa s Adu-
situației 

"-x y—e.*sis- 
iKtîâ io Ei 2 arf:r. că

c4cî U- . ~”ul La osul ui
-î d^en-it sta unor
ttfteu.-atri u a ur-or ciocniri 

minj.stru lao- 
îSur.vEtf puteri 

•să a; spiri-
îv! 3 Jz-fxi ■coruunlor de la 

< * ru pr/.ure la neutral ;-

MtaaATts Genera li a adop
tat Ura majo-
r.Ulf* £ de fxincte

cărt ea

I 
I 
I
I

■u io- > 
colonialiști, au fost > 

cz ern ți date < 
țâr ariilor alge- ; 

Colograf ia noax- > 
pQir.il imediat să le \ 

-u£reze. i

I
I
I
I anunța ca in i 

septembrie. Ia 
lună de la con

Ivemul
primul 
a fost

Itului de neincreaere in 
ment (storting). împătri' 
vemului au votat 76 d

I 
I 
I
I
I

Demisia guvernului 
norvegian

OSLO 21 (Agerpres). — A- 
gențhle occidentale de presă 
anunță că în seara zilei de 20 

i mai puțin de o 
lună de la constituirea sa, gu
vernul norvegian, prezidat de 

1 ministru John Lyng. 
- răsturnat în urma vo
tului de neîncredere în paria- 

iva gu- 
.w—. din cei 

1150 de membri ai Stortingu- 
lui. Potrivit agenției France 
Presse, sîmbătă dimineața 
John Lyng, a prezentat demi
sia cabinetului său regelui 
Norvegiei.

OSLO. După cum anunță a- 
aențiile occidentale de presă, 
în urma demisiei guvernului 
norvegian prezidat de primul 
ministru John Lyng, răsturnat 
prin votul de neîncredere în 
Storting (parlament) regele Nor
vegiei l-a însărcinat pe E. Ger- 
hardsen, președintele Partidului 
muncitoresc (social-democrat) 
să formeze noul guvern al Nor. 
vegiei. Potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, Gerhardsen a 
acceptat să formeze noul gu
vern,I

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

Ziarul englez „Times"
despre grevele din Asturia

suspendarea 
în semn de 
intervenției 
sud-african.

ordinei sale de zi, recoman
date de Comitetul General, și 
împărțirea acestor probleme 
pentru a fi dezbătute în di
verse comitete și organe ale 
Adunării Generale. Numai 
ring Adunarea a -runs la 
punrUst 30 de pe ordinea de 
zi. care se referă la politica 
de apartheid promova*;, de 

•»! Repuhlicii 
Sud-Africane. reprezentantul 
acestui guvern a încercat sâ 
împiedice inc>*2^rca De ordi
nea de zi £ actualei stLuru a 
acestui punct. Ca si in Comi
tetul General, el a pretins câ 
examinarea acestui punct «r 
constitui, chipurile. _un a- 
mestec îr. treburile interne- 
ale Republicii Sud-AfrkJwe. 

Reprezentantul Algeriei Ab
del Kader Șanderii. a ârwJS 

ședinței Adunării 
protest împotriva 

reprezentantului 
Cu 69 de voturi

A

întrevedere
de Gaulle

0
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— Ju

21 scpter.i-
PAP.TC 

tUMMSta c»ln ded&zr brw a li P-? r*.s într-o v:-
iacsK±e. c narucalară de două zile
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- <BMaer Tratai v<ue secrete

Cdmtcle Franței <je
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l:s !•- reșe parti-
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WASHINGTON 21 (Ager- 
preș). — Agenția Associated 
Press anunță că de la data de 5 
august, ci nd Uniunea Sovietica. 
Statele Unite si Anglia au 
semnat la Moscova Tratatul cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, spațiul cosmic și 
sub apă. pe acest tratat și-au 
pus semnătura în total 99 de 
țări.

NEAPOLE. Motonava „Lit- 
va*. pe bordul căreia se află 
ziariștii participant la cea 
de-a 3-a Reuniune Mondială a 
Ziariștilor, a sosit la Neapole. 
Aici a avut loc o ședință a Co
mitetului Internațional pentru 
cooperare al ziariștilor la care 
au participat 185 de ziariști din 
43 de țâri. In cadrul ședinței, 
ziariștii au fost salutați de pri
marul orașului Neapole și de 
Adriano Falvo, președintele Fe
derației Naționale a presei Ita
liene. Au luat cuvintul ziariști 
din Franța. Kenya, Uniunea 
Sovietică, Mexic. India.

După ședință, ziariștii au par
ticipat la un cockteil oferit de 
municipalitatea din Neapole. 
In seara zilei de 20 septembrie,
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pentru, 17 contra și 22 de ab
țineri. Adunarea Generală a 
hotărit să suspende ședința 
pentru 20 de minute. In spri
jinul propunerii algeriene au 
votat țările afro-asiatice, ță
rile socialiste și reprezentanții 
unor țări din America Latină. 
Este semnificativ că puterile 
occidentale s-au aflat și de 
această dată în compania ra
siștilor sud-africani.

„întreruperea ședinței, a 
spus reprezentantul Algeriei. 
£ constituit o demonstrație 
simbolică a condamnării de 
către marea majoritate a Adu
nării Generale a politicii gu
vernului Republicii Sud-Afri- 
cane". El a Subliniat că țările 
africane sint ho tari te să pună 
Africa de Sud in carantină 
„pini ce guvernul acestei țări 
x-a înceta să insulte Organiza
ția Națiunilor Unite și con
știința omenirii”.

Abia aupă reluarea lucrări
lor Adunării, reprezentantul 
Republicii Sud-Africane și-a 
putut continua pledoaria îm
potriva includerii problemei 
apartheid-ului pe ordinea de 
zi. Dar eforturile sale au fost 
zadarnice. Adunarea Generală 
a hotărit să includă și acest 
punct pe ordinea sa de zi.

Agențiile occidentale de 
presă subliniază că acest in
cident a constituit prima con
fruntare in cadrul actualei 
sesiuni a Adunării Generale 
între forțele anticolonialiste 
și sprijinitorii colonialismului 
și apartheid-ului.

Apoi ședința a luat sfîrșit. 
Adunarea Generală își reia 
dezbaterea generală la 23 sep
tembrie, cînd urmează să ia 
cuvintul șefii delegațiilor Li
biei, Cehoslovaciei, Iranului, 
Iugoslaviei, Dahomeyului, Fi
lipinelor, Argentinei și Para
guayului.

Adenauer
Ioc la cîteva săptamini după 
venirea la putere a lui de 
Gaulle. Deși nu s-a anunțat 
nimic oficial cu privire la 
subiectul discuțiilor, ele a- 
vind loc fără martori, obser
vatorii politici din capitalele 
celor două țări lasă să se în
țeleagă că Adenauer și de 
Gaull^ își vor axa discuțiile a- 
supra întregului cerc ,.al pro
blemelor de politică externă". 
AxenUa vest-germană D.P.A. 
relatează că De primul plan al 
djsCiiiiiuOr va rima pro— 

trata tiwlnr Eit-Vot pe 
-inia destinderii încordării, 
orecum si atitudinea guverne
lor de la Bonn și Paris față de 
acest* tratative.

Sindicatul ziariștilor din Nea. 
pole a oferit o recepție în cin
stea ziariștilor participant! la 
cea de-a 3-a Reuniune Mondi
ală a Ziariștilor. In aceeași zi, 
ziariștii au asistat la festivitatea 
de deschidere a jocurilor spor
tive mediteraneene. înainte de 
sosirea la Neapole, motonava 
„Litva“ a mai făcut escale în 
porturile Varna, Istanbul și Pi
reu. In timpul escalei făcute la 
Varna, ziariștii au fost întîmpi- 
nați de oficialitățile bulgare, 
de președintele Uniunii Ziariș
tilor bulgari, de militant! pe tă- 
rîm obștesc și numeroși cetă
țeni. Oaspeții au vizitat orașul 
Varna. La Istanbul, reprezen
tanții ziariștilor au avut o întil- 
nire cu ziariști și scriitori turci 
și au vizitat monumentele de 
cultură $i de artă ale vechiului 
oraș, precum și vestitul tirg a- 
coperit (bazar) din Istanbul. In 
portul Pireu, nava „Litva* a 
fost întîmpinată de reprezen
tanți al vieții publice și presei 
din Grecia, printre care Mano- 
lis Glezos, eroul național al 
Greciei. Ziariștii au vizitat apoi
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» CUBA. Numeroși finer/ ur
mează cursurile secției de 
ingineri mecanici de la uni- 

■ versitatea din Las Villas. 
In iotogralie : viitorii ingi
neri fac practică în ateliere 
dotate cu utilaje dintre cele 

mai moderne.

; Foto ; PRENSA LATINA 
î

Prezențe rominești
LONDRA 21 (Agerpres). — 

Delegația de ziariști romîui. care 
întreprinde o vizită în Marea 
Britanic, la invitația Ministerului 
de Externe al Angliei, a fost pri
mită la Oficiul Centra] de Infor
mații din Londra de M. II. Lo
vell, directorul Departamentului 
relațiilor externe al Oficiului 
Central de informații, ți alți re
prezentanți ai oficiului. în conti
nuare delegația de ziarițti ro- 
mîiii a vizitat noua ațezare ur
bană Welwyn Garden City din 
Herfordshire, o fermă complexă 
din localitatea St. Albans din a- 
propierea Londrei țt redacția co
tidianului „Daily Telegraph”.

GENEVA 21 (Agerpres). — 
La Geneva își desfășoară lu
crările sesiunea Asociației in
ternaționale a securității so
ciale (AJ.S.SJ. La sesiune par
ticipă din partea R.P. Romine, 
prof. dr. Mihail Maurer, direc
tor al Institutului de expertiză 
și recuperare a capacităților de 
muRcă al Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale.

monumentele de arta străvechi 
din Atena.

In seara zilei de 21 septem
brie, motonava „Lîtva“ a plecat 
din Neapole, îndreptindu-se 
spre Alger.

BELGRAD — In ședința de 
închidere a Conferinței Uniu
nii interparlamentare de Ia 
Belgrad, a fost ales consiliul 
uniunii interparlamentare Pe 
perioada 1963—1964. Din par
tea grupului national romîn în 
consiliu au fost aleși acad. Mi
hail Ralea și Barbu Salomon.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
După cum anunța agenția C.T.K., 
Antonin Novotny, președintele 
R. S. Cehoslovace, l-a rechemat 
pe Viliam Siroky din funcția de 
președinte al guvernului și a 
numit in această funcție pe Jo- 
zef Lenart, care a deținut func
ția de președinte al Consiliului 
național slovac.

Totodată, au fost făcute 
schimbări în componența gu
vernului.

NEW YORK. Agențiile de 
presă anunță că președintele 
S.U.A., Kennedy, a primit la
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Realizări în problema 
reanimării organismului

MOSCOVA. Un numeros 
grup de corespondenți străini 
la Moscova au vizitat labora
torul de fiziologie experimen
tală al Academiei de științe 
medicale din U.R.S.S., condus 
de cunoscutul savant sovietic 
prof. Vladimir Negovski. Co
respondenții s-au interesat de 
cercetările în problema reani
mării organismului din starea 
de moarte clinică. Cu acest 
prilej, prof. V. Negovski a 
făcut o demonstrație constînd 
din reanimarea unui cîine. 
Prof. V. Negovski și colabora
torii săi lucrează de două de
cenii la descoperirea unor 
metode de salvare a oameni
lor în cazuri în care mai este 
cu putință o intervenție me
dicală, adică în momentele 
scurte ale morții clinice. El au

tarul „TRIBUNE DE publică tub titlul
„Marea tragedie a copilăriei mizei e“ un reportaj des
pre soarta copiilor din Peru.

„Copilăria mizeră rămine una din marile drame ale 
Antcricii Latine*— scrie ziarul. Capitul, da cele mai 
multe ori obligat să tină în ajutorul unei familii nu
meroase, nu ara altă alternativă tlecit să muncească,

ferindu-se da recensămintele școlare rnu să asiste la lecțiile cla
selor serale ale școlilor publice, deschise între orele 20 și 23. A- 
ceste clase serale cuprind între 50—60 de elevi, dacă nu fi mni 
mult, și nu oferă decit un învățumînt elementar. Do cele moi mul
te ori, din cauza lipsei mijloacelor, părinții HU-ȘÎ pot trimite co
piii lor nici măcar în aceste școli. Aceasta, întrucît copiii trebuie 
să îmbrace o uniformă și ia se prezinte incalțați la școală, ori 
așa ceia reprezintă adeseori o cheltuială, căreia nu i se poale 
face fața.

Ar putea să pară anormal faptul că un copil contribuie la între
ținerea sa, aricit de modestă este această contribuție, dar părin
ții au adeseori 10 sau 15 guri de hrănit. Din cea mai fragedă 
vîrstă, această progenitură trebuie să facă jață problemei plinii 
de toate zilele. Adeseori pot fi văzu ți mai mulți fra(i și surori 
mergind din ușă în ușă și străbătând kilometri pentru a strînge 
un beneficiu derizoriu ; copiii, ei sint de acum in școala vieții, 
împart grijile și greutățile părinților lor, care niciodată nu au o 
slujbă stabilă.

Acest lucru explica, de altfel, obiceiul care continuă să existe 
în Peru, ca și în alte țări latino-americane, de a încredința co
piii unor moșieri bogați sau unor persoane influente, sub pretextul 
de a le asigura o educație convenabila, ceea ce din nefericire, 
nu se prea întâmplă. Legile menite «ă asigure protecția copiilor 
de exploatare nu au reușit încă să pună capăt acestei forme feu
dale de exploatare a minorilor.

Încă de la nașterea sa copilul cunoaște o promiscuitate izbitoa
re. Leagănele adăpostesc cîte 3 noi născuți într-unul singur și 
mamele, în maternități stau cîte două în pat, ale cărui cearceafuri 
nu sint niciodată prea curate. Sint prea puține paturi pentru a 
primi aceste generații noi, prea puțini medici și personal sanitar 
pentru a-i îngrji, foarte puțin material sanitar și multa indiferen
ță. aici întâlnești marele contrast al extremelor : de o parte 
spitale, rezervate unor puțini privilcgiați care duc o viața de lux, 
de altă parte, maternități insalubre unde femeile așteaptă, așeza
te pe jos, în suferință și resemnare.

Sint prea mulți copii aici, prea mulți adolescenți care întind 
mina în mijlocul nopții.

Casa 'Albă șapte lideri ai popu
lației de culoare, care l-au in
format că „cetățenii de culoa
re din Birmingham sint lipsiți 
de orice speranță și se află a- 
proape în pragul deznădejdii ca 
rezultat al dominației terorii’*. 
Totodată, potrivit agenției 
France Presse, conducătorii 
populației de culoare și-au ex
primat dorința de a coopera cu 
reprezentanții președintelui în
sărcinați să contribuie la des
tinderea situației din Alabama, 
în urma întîlnirîi. Casa Albă a 
dat publicității o declarație a 
președintelui prin care cetățe
nii din Birmingham sint che
mați să colaboreze cu F.B.I.-ul 
pentru a descoperi pe cei vino- 
vați de asasinatele din Birmin
gham (Alabama). Declarația a- 
nunță totodată crearea unei co
misii formate din doi reprezen
tanți personali ai președintelui, 
care urmează să plece la Bir
mingham pentru a găsi la fața 
locului căile de soluționare.

BRUXELLES. Ministrul belgian 
al afacerilor externe, Paul Henry 
Spaak, a acordat un interviu pos
turilor de radio televiziune vest- 
germane în care s-a referit. prin
tre altele. Ia problema încheierii 
unul pact de neagresiune între (ă-
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elaborat metode de salvare a 
bolnavilor. Aceste metode sini 
aplicate de medicii de la pos
turile medicale de urgență, 
spitale, maternități. Peste 3 000 
de oameni îșl datorează viața 
prof. Negovski și colaborato
rilor săi.

Primul om care a fost re
animat din starea de moarte 
clinică a fost soldatul Cerepa- 
nov din armata sovietică, care 
a fost salvat de prof. Negovski 
într-unul din spitalele de cam
panie. El trăiește și astăzi. In 
laboratorul prof. Negovski con
tinuă elaborarea experimen
tală a metodelor de reanimare 
a organismului. Ziariștii străini 
au vizionat cu acest prilej un 
film documentar cu privire la 
reanimarea oamenilor.

rite membre ale alianței notd-at- 
lantlce șl statele participante la 
organizația Tratatului de la Var
șovia. „Tarile occidentale trebuie 
sa examineze ideea unui aseme
nea pact cu grijă și sâ aprecieze 
dacă ei va putea constitui la un 
moment dat un mijloc de a pro
gresa, etapă cu elapă pe calea 
dezarmării" — a spus Spaak. Mi* 
nistrul belgian al afacerilor exter
ne — care după cum se știe a de
ținut acum cițiva ani funcția de 
secretar general al pactului 
N.A.T.O. — a subliniat că impor
tanța unui asemena pact de nea
gresiune ar ii sporită dacă ei ar 
contribui si Ia adoptarea unor 
măsuri de dezarmare.

NEW YORK — Potrivit rela
tărilor agenției U.P.I. în după- 
a mi aza zilei de 21 septembrie, 
miniștrii de externe ai Indone
ziei și Filipinelor care partici
pă la lucrările celei de-a 18-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., s-au întîlnit la hotelul 
Lopez din New York pentru a 
discuta unele probleme privind 
situația creată după proclama
rea Federației Malayeze. După 
cum se știe, guvernele celor 
două state s-au opus creării a- 
cestei federații și n-au recunos
cut proclamarea ei la 16 sep
tembrie.
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