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O rezervă importantă de creștere a productivității muncii
în exploatările forestiere

Meseria ? Filatoare, Victoria 
Zel de la Fabrica „Doroban- 
țur-Pfoiești este însâ și o 
pasionată parașutistă. In 
scurtă vreme a devenit evi
dențiată în întrecerea so
cialistă. Iar In sport se aJlă 

printre primele.
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Folosirea din plin
a tehnicii noi

Masele plastice 
in lucrările miniere
La diferite lucrări miniere, 

atît în subteran, cît și la su
prafață, se folosesc în prezent 
materiale plastice. Un prim 
sector în care s-au introdus 
masele plastice au fost uzinele 
de preparare a cărbunelui. Aci 
s-au aplicat conducte din po- 
liclorură de vinii cu diametru 
de 50—90 mm, care s-au dove
dit foarte rezistente la coro
ziune, chiar și în cazurile în 
care s-a transportat apă cu 
suspensie de cărbune mărunt, 
care are un accentuat efect 
abraziv. La preparația Petrila 
au fost introduse rulouri din 
materiale plastice pentru 
transportoarele cu bandă șl 
bucșe pentru mesele de dozare 
la uscătorii.

în subteranele exploatărilor 
de la Lupeni și Dîlja s-âu in
trodus, de asemenea, tuburi da 
aeraj, utilizate atît pentru ae- 
rajul aspirant, cît și pentru re- 
fulant. (Agerpres)

a trecut de mult 
vremurile cînd to
porul 
erau 
unelte 
torului 
Mecanii

și țapina 
singurele 

ale muna- 
f ores ti ei 

ismele. uti
lajele, tehnica avansată au pă
truns tot mai mult in exploa
tările forestiere.

Prezenta mecanismelor a per
mis îmbunătățirea și. chiar 
schimbarea proceselor tehnolo. 
gice, a creat condiții pentru 
introducerea Doului Ia recolta
rea sl mișcarea materialului 
lemnos. Totodată, mecanizarea 
a dus la creșterea productivi
tății muncii, la reducerea efor
tului fizic al muncitorului.

An de an, întreprinderea fo
restieră Reghin a fost dotată cu 
tot mai multe utilaje moderne, 
în acest an. a primit încă 15 fe_ 
restrale mecanice, 12 tractoare 
forestiere. 5 funiculare de «cos- 
apropiat, 2 elevatoare, încărcă
toare de diferite tipuri și alte 
utilaje.

Problema folosirii șj exploa
tării raționale a utilajelor a 
stat și stă mereu în atenția noa
stră. Sub conducerea și îndru
marea comitetului de partid, 
am întocmit un plan de măsuri 
în care ne-am concentrat aten
ția asupra a trei probleme de 
bază : pregătirea de cadre cali- 
ricate, asigurarea condițiilor 
tehnice de funcționare a meca
nismelor și asigurarea materiel 
prime in cantități suficiente la 
parchete.

Mobilizînd întregul colectiv 
de muncă la îndeplinirea sar
cinilor de plan, am obținut re
zultate bune In folosirea ut Ha
lului. în primele opt luni, pla-

nul 
fost 
fel.
planul a fot* r^î-zat In propor
ție de 17B ’» sctl. ia feresira- 
iele Înzestrare eu =^:oare cu 
ardere internă In proporție de 
126 la sută, la funiculare pasa- 
qere 111 la sută, la fun-ewere 
tip -Minecău” 117, Ia sută, la în
cărcătoare 116 la sută.

Acești ind>a sit-s rez«J‘ 
eficientei metodelor nciu-e de 
lucra, al preocupă"’ct soc:rte 
de întreținere a 
aj folosirii lor ia întrecea capa
citate. Invfițind c se

U princrpaJele utilaje a 
îndeahni: u depict. Avi
la terestru eie electrice

it ez^.2*-
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SIMPOZION
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru).
Luni după amiază, în localul 

Școlii medii din orașul Satu 
Mare a avut loc un simpozion 
întitulat „Școala și familia*. 
Simpozionul a fost condus de 
tov. Constantin Păunescu. con
ferențiar universitar, și Lumini
ța Chivirigă, inspector în Mi
nisterul învățămîntului. La sim
pozion au participat cadre di
dactice și părinți ai elevilor din 
orașul Satu Mare.

tlnerti au reușit să miruiască k 
să îngrijească mașinii* Iz mo
dul cel mu Judicial. nd?rin- 
du-le necoctenii randixentzL 
Noi așteptăm din partea )or 
ca experiența de «ceai Iei să î^e 
continua gezeriLiati pentru 
ca folosirea « exploatarea La 
mod rational a mljJc-icelor
cmi ce <4 dacă U creșterea pro. 
dnctivititii nzunci» la reduce
rea Dretnlni de cost. Pini la 
31 angust planei întreprinderii 
a fost realizat U producția glo
bală în proporție de 113 la iată 
iar la producția sarfă de l!u 
Ia tută. Prin reducerea prețului 
de cost colectivul nouru de 
muncă a realizat peste preve
derile planului, economii de 
1 100 000 lei. Productivitatea 
muncii a crescut cu 2 Ia sută 
fată de plan, din care eu peste 
1 la sută pe seama unei ®ai 
bune foloatri a mecanismelor.

de 600 «te. 
B hzst Iaci bm 
Exper.ee ta nx.-. «iri a arKa$ 
organizarea de mc<-
erzase deservite ce trtșdKl la 
acord global prezintă mari a- 
vantaje. Aceste parchete sini 
exploatate Ln termen mai scurt 
si printr-o mai gospodă-
rxre a wd Fo^ml-

i Săs U re-

toâepk 
MMM M IW OrpMă

rv Mm rxa
rpe ac-i forestier.
a ce ne-
Hăre. propersâatu-iie ca in a- 

nal vuzsr iadiai de mm~rzare 
să crească la fasonat și secțio
nat cu 25 Ia stâ». la scos apro
piat cu 14 la sută, la încărcat 
ca 23 la sută, pentru că reali
zarea acestor indici va duce la 
creșterea simțitoare a producti
vității muncii în șantierele de 
exploatare dm pădure.
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SAPTAMM Instalație modernă 
de telecomandă

Au îndeplinit planul
pe primele trei trimestre
PLOIEȘTI. — Sondorii din 

schelele aparținînd Trustului 
de extracție Ploiești au înde
plinit planul la producția glo
bală și marfă pe primele trei 
trimestre ale anului cu opt șl 
respectiv 7 zile mai devreme.

Rezultatul obținut se dato- 
rește măsurilor luate în vede
rea asigurării bunei funcțio
nări a sondelor, generalizării 
inițiativelor și metodelor de 
muncă ale brigăzilor de Inter
venții fruntașe, redării în pro
ducție a unor sonde vechi. 
Deosebit de eficace s-au dove
dit tratamentele cu substanțe 
tensloactive și recuperarea se
cundară prin Injecții în strat 
în schelele Boldești, Cîmpina, 
Băicoi, Urlați și Berea, unde 
aceste procedee s-au aplicat 
anul acesta Ia peste 120 de son
de vechi.

Ca urmare a sporirii produc- 
tivitățif și reducerii prețului 
de cost al țițeiului extras, co
lectivele trustului au obținut 
in opt luni economii suplimen
tare în valoare de peste 
10 500 000 lei.

*
TIMIȘOARA. — Construc

torii de mașini agricole din 
Bocșa șl-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe primele 9 luni ale 
anului la producția de utilaj 
agricol și la piese de schimb. 
Acesta este rezultatul aplică
rii măsurilor tehnice șl orga
nizatorice propuse de munci
tori, tehnicieni și ingineri pen
tru sporirea productivității 
muncii, care a crescut de la 
începutul anului cu peste 2 Ia 
sută față de sarcina planifi
cată.

Tot înainte de termen și-au

îndeplinit planul de producție 
pe primele 9 luni colectivele 
de munci din cadrai Direețiri 
regionale CFJL Timișoara, 
muncitorii Camblnatalui de !■- 
duitrie locală Timfeaara.

DEVA. — Fnraalișâ de ia 
uzinele siderurgice .Vieiaria" 
Ca! an an îndeplinit planai de 
producție pe 9 luni eu 11 iile 
mai devreme Socreai! farna- 
Liștilor ie 
conținae a 
fregatelor, 
utilizare a 
în acest ao 
șuti mai mare decât cel realizat 
in 1959. S-a îmbunătății și ca
litatea fontei- Printre măsartle 
aplicate, care au dai la ereș- 
terea producției de tanti te 
înscrie pe primul plaa ridica
rea temperaturii aerului 
insuflat în furnal.

ontinuind o zirbilaars ce 
ara roata perspectivela de 
a decani o frumoasă tra

diție, și în acest an, între 1—7 
octombrie, se va desfășura în în
treaga țară „Săptămîna poeziei'*, 
care va prilejui poeților noștri, 
da la cei mai reprezentativi pînă 
la cei tineri din Capitală și pro
vincie, numeroase intilniri cu oa
menii muncii, cu tineretul.

In centrele muncitorești și să
tești se tor organiza șezători li
terara la care vor participa mun
citori, colectiviști, intelectuali, 
studenți și elevi, membri ai cercu
rilor literare. Șezătorile literare 
vor fi urmate de discuții în care 
cititorii își vor spune părerile, 
cerințele. Una din zilele „Săptă
mînii poeziei" — 3 octombrie
1963 — va ji dedicată poeziei 
pentru copii și tineret, cu care 
prilej scriitorii se vor deplasa in 
școlile elementare, medii și uni
versități și vor participa la fes
tivalurile școlare de recitări din 
poezia clasică și contemporană. 
De asemenea, iubitorii de poezie 
vor putea să asculte emisiuni spe
ciale de versuri, reportaje de la 
întîlnirile poeților cu cititorii, 
montaje literar — muzicale. Un 
scurt film realizat de studioul de 
filme documentare „Alexandru 
Sahia”, ilustrînd aspecte din ac
tivitatea culturală a poeților noș
tri, un disc electrecord „Mihail 
Eminescu” în lectura marelui 
nostru scriitor Mihail Sadoveanu 
și un „Caiet de poezie*’ în suma
rul căruia vor intra toți poeții 
participant la șezătorile literare, 
cu cele mai bune poezii ale anu
lui 1963, vor consemna acest 
eveniment care demonstrează a- 
propierea fo masă a cititorilor 
de poezie, pasiunea acestora pen
tru cunoașterea literaturii.

Pînă nu de mult, aprinderea luminii în orașul Bacău, nece
sita mijloace de locomoție șl timp pentru ca cei 3 salariațl să 
se poată deplasa în cele 33 de posturi de transformare din oraș. 
Același lucru se repeta și la stingerea luminii. Orice deranja
ment nu putea fi cunoscut decît cu întîrziere și numai în urma 
unor sesizări din partea consumatorilor.

Pentru remedierea acestor deficiențe, un colectiv de între
prinderi regionale de electricitate din Bacău a conceput o cen
trală de telesemnalizare și telecomandă, dată recent în folosință. 
Instalația, printr-un panou uriaș presărat cu becuri roșii, tele- 
semnalizează prezența tensiunii în fiecare post de transformare. 
Printr-o simplă apăsare pe buton, tensiunea reapare în post. De 
asemenea, conectarea și deconectarea iluminatului public se face 
printr-o simpla manevrare a unei chei de comandă din camera 
de comandă.

Pe calea ferată, pe șosele șl 
pe Dunăre se transportă spre 
Deltă, în aceste zile, diferite 
produse destinate aprovizionă
rii localităților în care se pă
trunde mai greu în timpul ier
nii. Au fost luate măsuri ca 
pînă la jumătatea lunii noiem
brie să fie transportată și de
pozitată întreaga cantitate de 
mărfuri necesară aprovizionării 
populației pînă ]a sfîrșitul lunii 
martie 1964. Da asemenea, au 
fost revizuite, reparate și ex
tinse magaziile și depozitele, 
s-au construit silozuri noj pen
tru depozitarea legumelor și 
cartofilor. Corespunzător cerin
țelor populației, au fost prevă
zute cantități mai mari decît 
anul trecut de îmbrăcăminte și 
încălțăminte călduroasă, de făi
nă. zahăr, ulei, slănină, con
serve, sare, cartofi, legume, 
fructe, articole de uz casnic. 
Unitățile furnizoare, printre 
care U.R.C.E., „Combustibilul-, 
întreprinderile comerțului cu 
ridicata desfășoară în prezent 
o intensă activitate pentru în-
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Agrotehnica

B
ltmul ln ca/e se 
des fă șoară recol ta
lul porumbului în 
regiunea Oltenia, 
este de ia o zi la 
alta fot mai intens. 
Toate mijloacele 

de muncă ale G.A.S., G.AC. șl 
S-M.T. sini concentrate acum la 
cimp. S-a strîns plnâ acum re
colta de pe o suprafață de pes
te 170 000 de 
hectare, iar cu
lesul acestei 
culturi pe tere
nurile G.A.S. e- 
fectuîndu-se în 
proporție de 
peste 80 la sută.

Organizațiile 
U.T.M. din sa
tele și comunele regiunii, de la 
orașe și centrele muncitorești, 
au adus o contribuție importan
tă în actuala campanie de strîn- 
gere a recoltei inițiind impor
tante acțiuni de muncă patrioti
că ale tineretului. Duminică, pe 
tarlalele G.A.S. din Vrata, ca șl 
la Halînga, la Cornești sau la 
Portărești, la Dnbroslnveni sau

la Rogova, peste tot, In regiu
nea Oltenia, ogoarele de po
rumb ale G.A.S. și G.A-C. erau 
Implnzite de cei peste 7 000 de 
tineri care au ieșit in această 
zi ia recoltat. Din cimp la ba
zele de recepție era un conti
nuu dute-vino de mașini încăr
cate cu porumb. Numai în a- 
ceaslă zi la bazele de recepție 
8-au depozitat 400 tone de po-

BAIA MARE
în cadrul acțiunilor de mun

că patriotică, organizațiile 
U.T_M. din satele și orașele re
giunii Maramureș s-au angajat 
tineri la stringerea recoltei 
de stat de pe o suprafață 

devine faptă. Zil-

mobilizeze cît maj mulți
porumb în gospodăriile
2 500 de hectare. Angajamentul
mii de tineri sînt prezenți la această importantă acți-

OGOARELE S.
DIN REGIUNEA OLTENIA

superioara a 
însămînțărilor!

rumb recoltat cu forțele tinere
tului-

...La G.A.S. din Dobroslovenl, 
culesul a început la fel ca în

VASILE BABAC 
corespondentul 

„Seinteii tineretului' 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a IV-a)

să 
de 
de 
nic _ .
une. A_utocamioane și căruțe transportă neîntrerupt la bazele de 
recepție noua recoltă. Cu toate că recoltatul porumbului a început 
mai tîrziu decît în regiunile din sudul țării, în gospodăriile agri
cole de stat din regiunea Maramureș s-a cules pînă acum porum
bul de pe o suprafață de peste 3 000 de hectare, din care peste 
2 000 ha au fost recoltate de tineri prin muncă patriotică. Pînă 
acum au participat la recoltat peste 35 000 de tineri din întreprin
deri și elevi din școlile medii, profesionale. S-au evidențiat în mod 
deosebit organizațiile U.T.M. din școala medie Mihail Eminescu, 
centrul școlar agricol, grupul școlar Unio, școala de construcții, 
elevii școlii Auto și tinerii din întreprinderea textilă Ardeleana, 
IPROF1L, Combinatul 1 Mai și I.R.A. 7. Bune rezultate au mai ob
ținut și elevii școlilor din orașul și raionul Cărei precum și orga
nizațiile U.T.M. din orașul Baia Mare. Acțiunea continuă. Anga. 
jamentul de a strînge prin muncă patriotică recolta de porumb de 
pe o suprafață de 2 500 de hectare, va fi cu mult depășit.

podarii de stat. Duminică, Ia G.A.S. „Progresul'1 — raionul Do- 
rohoi, tineri din instituțiile șl întreprinderile orașului Dorohoi, 
precum și elevii de la cele două școli medii au cules din lan 
știulețil de pe o suprafață de 46 de hectare și depănușat 155 de 
tone de porumb. De asemenea, la gospodăria de stat Fălticeni 
tinerii de la Filatura de in și cînepă, Combinatul forestier, pre
cum și elevii, împrățiți pe echipe, au depănușat 90 de tone po
rumb șl au însilozat 150 tone de coceni.

în cele 16 gospodării de stat din regiune unde tinerii din ora
șele Fălticeni, Rădăuți, Botoșani și Suceava au recoltat pînă 
acum prin muncă patriotică 173 de hectare de porumb, au des- 
pănușat aproape 600 tone și au însilozat 400 tone de coceni. 
In afară de aceste munci, eî au mai ajutat la scosul sfeclei, la 
încărcatul camioanelor cu sfeclă de zahăr și porumb, precum și 
la alte lucrări agricole.

La G.A.S. Uzunu din regiunea 
București, recoltarea prunelor 

este in foi.
Foto: AGERPRES

Teatru de amatori
cu stagiune permanentă

DEVA
în orele libere din aceste 

zile sute da tineri din între
prinderile si Instituțiile orașe
lor Alba Iulia Si Orăștie par- 

recoltare a porumbului în G.A.S.

SUCEAVA
Culesul porumbului a deve

nit unul din obiectivele prin
cipale actuale ale muncii pa
triotice a tinerilor din orașele 
organizațiile U.T.M. zilnic,regiunii Suceava. Mobilizați de _ .

aproape 1 000 de tineri se îndreaptă spre ogoarele celor 16 gos-

ticipă la munca patriotică de
Numai între 15—22 septembrie, organizațiile U.T.M. din Orăștie 
au mobilizat un număr de peste 600 de tineri din oraș la recol
tarea celor 454 de hectare cu porumb ale G.A.S. din localitate. 
Din această suprafață au fost recoltate peste 300 de hectare.

De asemenea, și lanurile de porumb ale G.A.S. din Oradea, 
întinse pe 285 de hectare, au fost împînzite de un număr de 
peste 500 de tineri în cursul săptămînii trecute.

Organizațiile U.T.M. din cele două orașe vor continua să mo
bilizeze zilnic sute de tineri la muncă patriotică.

La Lugoj, oraș în care acti
vează una din cele mal vechi 
formalii artistice amatoare din 
(ara noastră — corul Ion Vidu 
— a luat ființă un teatru popu
lar de amatorj cu stagiune per
manentă. Noul teatru, care re
unește un grup de 40 de tinere 
talente — muncitori, tehnicie
ni, funcționari, și cadre didac
tice — din întreprinderile și 
instituțiile orașului, își inaugu
rează prima stagiune cu piesa 
lui Radu Cosașu „Mi se pare 
romantic'*.

(Agerpres)

Exper.ee


La baza producțiilor mari —

muTiHmn supmonu
n im/viumiiiB /

nile experimentale — ca însămînțările sd se 
iacă numai intr-un teren arat adine, iără bolo
vani, cu nu pat germinativ bine pregătit ; să 
lie alese cele mai hune plante premergătoare;

ampania agricolă de toamnă, cu 
întregul său complex de lucrări, 
e«te in plină deslășurare. Principa
lele obiective — strîngerea recolte
lor și in primul rînd a porumbului, 
lucrările pregătitoare pentru îa- 
sămînțări și semănatul propriu

zis. In pagina noastră ne vom ocupa de ulti
mele două acțiuni. Aplicarea întocmai a regu
lilor agrotehnice specifice fiecărei zone in 
parte constituie chezășia obținerii unor pro
ducții mari în anul viitor.

Consiliul Superior al Agriculturii a recomaui 
dat — pe baza rezultatelor obținute de uni
tățile agricole socialiste fruntașe ți da stațiu-

«dl se folosească numai itimiajd de soiuri da 
mare productivitate, condiționată și tratată ; 
ad fie Încadrată lucrarea la epoca optimă.

Pentru ca lafregal ciclu de lucrări pregăti
toare șl de insămlnțare ad se de >/d soare la ni-

Terenul este
u ocazie raidului 
nostru, la aceasta 
întrebare am pri
mit răspunsuri di
ferite- Fapte inte
resante am aflat 
de la tovarășul 

Petrică Mihai, tehnician agro
nom la gospodăria colectivă 
„Drumul lui Lenin" dtn comu
na Ianca, raionul Făurei.

„în fond, producția de grîu a 
anului viitor depindă în pri
mul rînd și într-o foarte mare 
măsură de pregătirea terenu
lui. Dacă ari la timp, poți în- 
sămînța la timp. Dacă arătura 
este bună și prin lucrări cu 
discuitoarele sau cultivatorul 
pregătești un bun pat germina
tiv. poți asigura și adîncimea 
la semănat și uniformitatea în 
lan. Acestea sint considerente
le pentru care organizația de 
partid) consiliul de conducere 
s-au preocupat cu deosebită 
grijă de lucrările «olului pre
mergătoare însămîntărllor. Gri
ja aceasta £-a manifestat și se 
manifestă prin mobilizarea tu
turor colectiviștilor la muncă, 
prin justa lor repartizare pe 
feluri de lucrări. O însemnată 
parte din suprafața care a fost 
ocupată cu porumb este desti
nată griului. Pentru ca recolta 
să fie strinsă în cel mai scurt 
timp, la această lucrare a fost 
mobilizat cel mai mare număr 
de colectiviști. Culesul a mers 
mai ușor. în același ritm insă 
trebuia să se desfășoare și tă
iatul cocenilor și eliberarea le- 
renulul. în acest scop a fost or
ganizată munca In schimburi, 
astfel incit paralel cu știuleții 
să fie strînși și cocenii. Meca
nizatorii au avut front larg de 
lucru și au arat și ei din plin ; 
la patru tractoare a fost orga
nizat și schimbul doi. Așa am 
reușit ca pînă la 20 septembrie 
să avem arate peste 1 000 de 
hectare (din cele 1 280 
cate).

Dintre

planifi-

tinerii noștri colecti-

viști nu-mi amintesc să fi lip
sit vreunul de la muncă. Au 
lucrat In mod deosebii ta cules 
și transport. Fiecare, de altfel 
a avut sarcini precise in cam
panie, stabilite in adunarea 
generală a organizației de bază 
U.T.M. care s-a ținut Înainte 
de începerea culesului. Și fie
care s-a străduit să-și depă
șească propriile angajamente. 
Firește, nu toți au lucrat la 
cules, deci la eliberarea tere
nului ; dar se poate spune că 
marea lor majoritate au con
tribuit la asigurarea condiții
lor pentru buna desfășurare a 
însămînțărilor ; unii au trans
portat îngrășăminte, alții au 
condiționat sâmința.

Astfel stînd lucrurile, avem 
toate posibilitățile să mcadram 
însămînțările în epoca optimă".

Aceeași experiență bună, a- 
ceeași preocupare față de pre
gătirea terenului pentru însă- 
mînțări am întîlnit-o și in nu
meroase alte gospodării colec
tive din regiunile în care am 
organizat raidul nostru. La 
G. A. C. Mărgineni, raionul 
Slatina, de exemplu, pe toate 
cele 500 de hectare unde cu 
cîteva zile în urmă mai foș
neau foile porumbului, n-a mai 
rămas nici măcar un cocean pe 
loc ; totul a fost cules, tăiat 
transportat astfel incit meca
nizatorii au putut ara indaiâ 
mai mult de jumătate din ■- 
ceastă suprafață (munca m 
brigadă a fast organizată io 
două schimburi). De bună «ca
mă. aici și-a apuc cuvin tu: 
strinsa colaborare dintre co
lectiviști și mecanizator.. Co
lectiviștii șî-au organizat e- 
xemplar munca. S-a lucrat *j- 
multan la culesul știulețilo- 
tăîatul cocenilor, transport. Ti
nerii colectiviști conducător-, 
de atelaje, organizați in schi: 
buri, au făcu* transporturi a 
și noapte, creînd astfel ci mc 
de lucru pentru rneeanir^țâr-.. 
Dacă la toate acestoa mai a-

gr-. IE C£
aici
trsîsrea fi eîe
presăm rea cxt? vor

pe E=t eaplicăni
i:su.*anța pe care o rnaniiMbia 
ei Irsânub-
țării în epcer

Multă opera- ac-jjn
ciad este rr.^. tbu’A sevîiie oe 
aceasta, ars ia>"’nn și ta rctac- 
îivlștii d.n cocn'jneîe Mihi.

Sa:3-»ou — 
reg'tme-2 Dobrozsa. Leorda. 
Sulițe și Cucvră^r. — regiunea

— reg'.L”:ca 
Crițana. Banca — reg.unca 
lași ș: a?.ele.

Totuși, Îa;â In rjurr
ne aflărr.. ciuâ ir^Aaințăr.lr 
au începu: și in 
zile vor trebui se desfășoare 
cu toată intonsi:=tefi- realiză
rile cu privire la pregătirea te
renului (36 1a sută din planul 
pe întreaga țară ia iiirțitul 
săptămlnii trecute) nu cores
pund posibilităților și nece
sităților.

Rămîneri in urmă mai evi
dente sin*, in regiunile Oltenia. 
Argeș și Cluj. Am intîlnit insă, 
cu ocazia raidului nostru, ase-

Păm

vel ui cerut de agrotehnică, este necesar, în 
primul rînd, în momentul actual, urgentarea 
strîngerii culturilor pe acele terenuri unde se 
vor semăna culturile de toamnă, folosirea ju
dicioasă a tuturor forțelor, a întregii tehnici 
de care dispune agricultura noastră, și, în a 
ceași măsură — participarea zi de zi a fiecărui 
muncitor din G.A.S., mecanizator din S.M.T. 
și colectivist la posturile de lucru stabilite.

In pagina noastră vom relata, pe scurt, con
statările pe care le-am făcut cu ocazia raidului 
pe care l-am organizat recent pe tema pregă
tirilor pentru însămînțările de toamnă, prin 
unități agricole socialiste din mai multe regi
uni ale țării.

pregătit ?
menea lntirzieri fi în unități 
agricole socialiste din regiuni- 
;* Crișana, Ploiești, Iași, Su
ceava.

Din convorbirea pe care ani 
avut-o cu tovarășul Gbeorghe 
Laza, președintele consiliului 
agricol raional Salon ia. a re
zultai că unitățile agricole de 

prsșțătiaert pentru insă- 
mXsțâri, pini la îfîrțitul fiăp- 
îămini; trecute, o fiupraxață de 
3ip»N-iT’mj* :.v 8 000 de hectare
din cele 22 400 planificate. Ln- 
■.irneree se daiorefte In ir-o în
semnata măsură și ritmului 

in care se drwfiqoară cu- 
Ifeul porumbului! plantă după 
care va urma, pe mari supra
fețe. griul). Deși există sufi
ciente posibilități- 1« tăiatul 
cocenilor, de exemplu, sini re
pari i taie puține brațe de mun
că. fapt care duce la realizarea 
unei vîtaoe zilnice de lucru re
duse. O soluție care dă bune 
rezultate (fapt dovedit de ex
periența practică a unităților 
fruntașe) aste organizarea 
muncii Ia tăiatul cocenilor șa 
transportul lor !n două ■chia
buri.

O situație asemănătoare am

întilnit la gospodăriile colec
tive din comunele Coteana, 
Pleșoiu, Slătioara și altele din 
raionul Slatina, regiunea Ar
geș. Colectiviștii din Coteana 
și-au organizat bine munca la 
cules și au reușit să strîngă în 
scurt timp recolta de știuleți 
de pe toate cele 1 058 de hec
tare cultivate cu porumb. Tă
iatul cocenilor și eliberarea te
renului le-au lăsat însă pe 
planul doi, deși erau de acum 
suficiente forțe disponibile, 
fapt care a făcut să se lucreze 
intr-un ritm cu totul nesatis
făcător la arături (s-au arat 
după porumb doar 200 de hec
tare).

Rezultă din cale relatate că 
în unele unități agricole socia
liste se menține încă un mare 
decalaj între culesul știuleților 
de porumb și eliberarea tere
nului de coceni, fapt care în- 
tirzie efectuarea arăturilor. 
De aceea este necesar să fie 
repartizate, mai multe forțe la 
aceactă lucrare. Frontul prin
cipal de lucru trebuie îndrep
tat In primul rînd la «libe
rarea acelor tarlale care vor fi 
intamințate cu grîu.

Peste 600 de hectare din 
terenurile colectiviștiloi 
din Cătrunești, regiunea 
București au lost arate și 
discuite. Brigada a 7-a 
de la S.M.T. Hagieșli 
execută aici arături de 

cea mai bună calitate.
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la selecționai, sesunieie : 
din Caeiuba. ragiunm Crises

Din pricina neglijente, 
laboiator de colectiviștii 
primit buletinul negru Ele aveau nulte imnurile ti

BOABELE DE GRÎU : — Și craii cA o trecem examen, 
paraxitii ăștia după noi ?

Gospodăriile colective din Slatina. Slătioara *i Piatra Sai 
regiunea Argeș, au Încă serioase pdjnmeri In uzând In ceea _e 
privește eliberarea terenului de paruaib.

E«

- IJKfyâi 
dr 

ft

ntour «Ui tap< c«r<
tx^siriintic erriT-rf’i produc- 
uci pe îarreapa zupra-
•i’â.

Pmirie ca puaoial de prajd 
« potta bapai sub brazda 

m «feeitajsrea «rănirdor 
recomandă aprotc/i- 

■ k») «u ta iucrârile d« prt- 
gâitre a patului germinație, 

din comuna Banca, 
rt-.ntm lașt au inițiat o ac- 
r,w«e mtartNMâ ia c««a ca pri- 

economisirea da timp și 
■~r ^i.jlrmca dr transport. Fie
care d4.n caia M da atataje con
duc de rurx, ciad plecau din 

>pre ci mp să aducă 
lliuleții ui cocnii de po
rumb, eraa rirfuite eu ingri- 

— naiuralc. Socotiți 64 
it cănit care au /dev! cita 
J—« dramuri pe zi timp de 
3Mi muJie zxta șt r«|i cedes cd 
ert»aM« orpaaizațiet da bază 
dîu eumaua Banca a fost deo- 
sem? de rodnici.

!■ midie dt« unitațde agri
cola social ui a prin care am 
fom cu ocazia raidului lUMtru, 
artîunea da fertilizare a aota- 
tai nn se detUfoard. nud ta 
njretnl și aerințala actuala și 
■tr’ aiai nu se mamfeztd zu- 

*pirit go^podâresc în 
cr’rt ce sîdbiiiraa do-
:e':r da ta hec-

I>w ecscituta desprinsă cu 
«xrlirei pe care am /<- 

c-«x-<. rezultă că in zilele sees- 
x'ebuta mult iuieui/ical 

rhmul trnunporiadttd tagrășă-

mtatator, penlra ca aia ad fia 
incorporate in sol odată cu a- 
rdttxra. Este o acțiune Ia care 
tineretul poate și trebuie să 
contribuia într-o 
mai mare.

mâi ură mult

n rol deosebit de 
important în asigu
rarea unor producții 
mari ți constante de 

I grîu îl are sămînța. 
Experiența unități
lor agricole socia

liste fruntașe a reliefat faptul că, 
chiar îu anii săraci în precipita
ții, solele pe care au fost culti
vate soiuri de mare productivi
tate, cu semințe condiționate ți 
tratate cu insectofungicide și 
unde s-a aplicat o agrotehnică 
corespunzătoare, au dat produc
ții mult superioare celor obținute 
da la soiurile vechi cultivate în 
țara noastră.

Prin grija Hatului, anul acesta 
a fast aiigarati pentru întreaga 
suprafață cantitatea necesară de 
îâmință din soiuri cu o ridicată 
productivitate. Ceea ce se im
pune în momentul de față este 
urgentarea schimburilor de aă- 
mînță la bazele de recepție, ter
minarea condiționării materialu
lui seinincer din producția pro
prie a unităților agricole aocia-

■ ;s ,

liile ți tratarea acestora cu mb* 
stanțe chimice împotriva dăună
torilor.

în majoritatea gospodăriilor co
lective aceste lucrări sînt termi
nate sau se apropie de sfîrșit.

Colectiviștii din G.A.C. „Uni- 
rea”-Mizil, calculînd necesarul <lc 
grîu pentru însămînțările din a- 
ceastă toamnă, îu funcție de nor
ma Ia hectar (ținîudu-se scama 
de însușirile biologice ale soiului, 
de agrofondul asigurat etc.) au 
stabilit că au nevoie de o canti
tate de 5 vagoane de sămînța. 
Toată aceasta cantitate a prove
nit de pe loturile semincere pro
prii. Din timp, ei au condițio- 
uut-o și au trimis probe la labo
rator; au primit pentru toate 
probele buletine roții. La selec
tat au ajutat zi și noapte, prin 
relație, nuuieroți tineri mobili* 
zați de organizația de bază U.T.M. 
Acum, aici se apropie <le sfîrșit 
și acțiunea de tratare în porzola- 
tor cu substanțe antimălurice.

în comuna Bauca, din regiunea 
Iași, 14 utemiști i-aii angajat tă 
facă toata operațiile de pregătire 
a seminței de grîu: schimbul Ia 
haza de recepție, condiționatul, 
tratatul. Angajamentul a fost în
deplinit.

La gospodăria colectivă din 
Mărgineni, raionul Slatina, două 
trioare au funcționat zi și noapte, 
terminînd în icurt timp condițio
narea celor 204 tone de grîu ne
cesara fntanunțărilor din această 
toamnă.

Am întîlnit, totuși, In unele 
unități agricole ierioaae rămîneri

în urma în această importantă 
acțiune de care depinde in mare 
măsură atit respectarea epocii 
optime la semănat, cît ți cantita
tea ți calitatea producției ce •« 
va realiza. în raionul Mizil, de 
exemplu, pîuu la afîrțitul iăplu
minii trecute diu cele 4800 de 
tone de tămînță fuseseră pregă
tite numai 3500 de tone. în unele 
gospodării colective din raionul 
Salonta, regiunea Crișana, ca, de 
exemplu, la Cociuba, Mociar, Ba
tir fi altele ae desfășoară încă 
mult prea încet schimbul de să- 
mîuță la baze, deși s-au primii 
din tiznp rezultatele analizelor de 
laborator — buletinele negre.

Față de timpul înaintat, cînd 
îusămînțărîle au început, slab se 
desfășoară acțiunea de pregătire 
■ seminței și tu raionul Bîrlad 
din regiunea Iași; aici mai sînt 
da schimbat la bază aproape 70 
de tone de «ămîuță și de condi
ționat alte 300 de tone. Se im
pune, de asemenea, urgentarea 
trimiterii probelor la analiză.

O atenție deosebită trehuie a- 
cordată în aceste zile în toate 
gospodăriile colective tratării co
respunzătoare a semințelor îm
potriva dăunătorilor. Este necesar 
iă se respecte cu strictețe reco
mandarea ca amestecul boabelor 
cu substanțele chimice să ae facă 
numai în porzolatoare sau în dia
pozitive similare, coufecționate 
în fiecare unitate agricolă socia
listă, și nu prin lopătare în ma
gazii sau prin turnarea prafurilor 
în cutia semănătorii -— practici 
care s-au dovedit că nu au efica
citate.

I RGANIZAȚIILOR U.T.M. DIN AGHICUL. 
TURA LE REVINE IN ACESTE ZILE SAR 
CINA CA, SUB CONDUCEREA ORGA
NIZAȚIILOR DE PARTID, SA PUNA IN 
CENTRUL MUNCII POLITICE PE CARE 

' O DESFĂȘOARĂ ANTRENAREA UTEMI_ 
ȘTILOR, A TUTUROR TINERILOR. LA

MUNCA IN CELE MAI IMPORTANTE SECTOARE, 
ACOLO UNDE SE CER MAI MULTE FORȚE, MAI 
MULTĂ OPERATIVITATE.

PREZENȚA PERMANENTĂ LA LUCRU, GRIJA 
FATĂ DE CALITATEA MUNCII PRESTATE — IATĂ 
CĂI PRIN CARE POATE SPORI CONTRIBUȚIA 
TINERILOR LA APLICAREA UNEI AGROTEHNICI 
SUPERIOARE LA ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE TOAMNA, 
LA ASIGURAREA UNOR PRODUCȚII SPORITE IN 
ANUL VIITOR.

Mu/ico la tăiatul fi transportul cocenilor se desfășoară la 
G.A.C. Cura Vodă, raionul Făurei, zi și noapte.

Foto : C. MIHAI
Pagină realizată cu ajutorul 
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GR1UL : — Ce mui uitepti I Lasă.mi locul 1
PORUMBUL : — Bucuros, dar.. nu pot sa mă tuleg siugur-

Desene : MTHAI CAKANFIL

/
|L'| a xrriMr-uw=;: £riui da toamnă ae
■I CoflhrB - 7 2,-v tereml devrwne

Rl ca eosăre. L&aavc. țriu «ic și după
■I ptaeâ* pă^Tee-^ mrrssj mai îhîj-j, îndeosebi
■J flw IWi iu r- es^znb. De aplicarea diferor
ii* Vată a .u*—r e > rhrikx agrotehnic fi executarea 

ioc la tJHp •• c-l ț*B.eă! depzide toarta mult
oalei văaor

SatBKttf <■ grtn io# fc. s^ăeQ«ă marea lor capa-
K z. 'it-a.vpj.'c imei agrotehnici supe-

raaaăc. ?•* stf «Mtatoe* « âfpix» ale acestor
le Jbzm seov ae reeesxanăă ea fiecare uitate snelzUistă 

hă iMptoaear aaămnie iaiăUve ea Bexcs&ita. Skaraapelka și al
iata. ia priuaM mă pe terenuve eeta aaal fertile, dap* culturi 
de tw^MLoaBaif pe lereaari mgrișale ia aoed corespunzător.

! . ri —. .-.r.. pr:4st'ta: med.-, de grSte ta hectar pe în-
2. taie r.ecessrl rauzr.aiă j-, îngrășămintelor

i- 6e p asta premergătoare, gradul
<- . • to’», tar » de cermtele biologice ale
MhNltar ruHhrăta

=x<-?--:r.»elzr in erapa actuală este mai
ec-r.: . cs ->:ie rixhniee se aplice in doae mode
rate. cse.» pt. .... _•< fertilizăm suprafețe mai mari |i aă
xpom BVPdDCU* medie cit pt ta*

DLn .Jr«z-2‘.tate experirtale s-a desprins concluzia 
•~ă -a g*tu. p». — -jari-UtTi upuriior de soi. aplicarea con coms- 
tentă i svr'-tiiulu: ds și a feumtsintantelor chimice nu duca
la creșterea sporului de producție pe unitatea de substanță 
S'T'^.ă. De acâs-i «e recamandă ca gunaial de grajd și îngrășă- 
mintele chimice să se aplice separai pe toate tipurile de aoL ca 
•xeepția padsalurilar. Aeecl med de aplicare va permite ai du 
Mim suprafețele fertOixate și deei ai spartm pradaeția ic gria 
P« iară.

Tot pe baza rezultatelor experimentale s-a dovedit că gunoiul 
praupit incorporat sub arătura adinei dă același spor de pro* 
ducție ca și gunoiul fermentat. Aplicînd gunoi proaspăt în- 
■eamnă că putem fertiliza suprafețe mai mari deoarece prin 
fermentare, cantitatea de gunoi scade aproape la jumătate.

Și în cazul fertilizării solului cu gunoi de grajd, dozele mode- 
de 10—20 tone la hectar, s-au dovedit cele mai economice. 

Timpul cel mai potrivit pentru aplicarea gunoiului de grajd 
eol« o data eu executarea arăturilor adinei. Aplicarea îngrășa- 
minteler în funcție de particularitățile biologice ale soiurilor 
trebuie să constituie o preocupare de bază a oricărui lucrător 
din agricultură.

Rezultatele a numeroase experiențe demonstrează că soiurile 
intaEtaive de grîu pot să aducă sporuri de producție aproape de 
Hf iă ari mai mari la kilogramul de substanță activă, compa
rativ cu soiurile extensive. De asemenea, soiurile intensive cul
tivate pe terenuri neingrășate dau producții uneori mai mici 
docit soiurile expensive. De aceea, se recomandă ca aplicarea 
îngrășămintelor să se facă in primul rînd pe terenurile unde 
urmoarii sâ se cultive soiurile intensive.

Lucrările de pregătire a terenului constituie un factor de 
bază in obținerea unor recolte bogate și constante de grîu.

Arătară de vară t re baie lucrată cu grapa cu discuri pînă la 
semănat, meapniodu-xe stratul dc la suprafață afinat și fără 
haruieni.

Ciad grial armează după porumb cultivat pentru siloz sau 
boabe, dapă alte plante care se recoltează toamna, se recomandă 
dfcacuirea terenului pentru mărunți rea resturilor vegetale și 
apel se execută arătura co plugul in agregat cu grapa stelată, 
în toate cazurile, o atenție deosebita trebuie acordată calității 
lucrării de pregătire a patului germinativ, care să asigure se
mănatul griului in condiții optime.

Sămînța de grîu folosită la semănat trebuie să fie din soiurile 
recomandate și să provină din culturi recunoscute, cu valoare 
biologică ridicată. Sămînța trebuie să fie condiționată și anali
zată din timp la laboratoarele de controlul semințelor.

Producția de grîu depinde în mare măsură de epoca de se
mănat. Rezultatele experimentale și de producție obținute cu 
noile soiuri de grîu au scos în evidență faptul că perioda optimă 
în care se pot semăna noile soiuri este mai scurtă decit aceea 
în care se semănau vechile soiuri cultivate în țara noastră. Pe 
baza acestor considerente se recomandă :

— în zona de stepă și silvostepă, semănatul griului se va în
cepe în prima decadă a lunii octombrie si se va termina la 20 
octombrie.

— în zonele mai nordice, răcoroase, semănatul griului se va 
începe din a treia decadă a lunii septembrie și se va termina 
pînă cel mai tîrziu la 15 octombrie.

Se recomandă, ca în primele zile ale perioadei optime să se 
însăm.înțeze grîul după solele de leguminoase, grîu, porumb de 
siloz și masă verde etc, deoarece pe aceste sole terenul a fost 
eliberat devreme și unde, în majoritatea cazurilor, există umi
ditate suficientă pentru a se asigura o răsărire uniformă și în 
timp scurt. Se va continua apoi semănatul după porumb și alte 
plante care se recoltează în toamnă.

Grîul se va semăna la adîncimea de 6—8 cm, în funcție de 
umiditatea din sol. Pentru executarea unei semănături do ca 
litate, o distribuire uniformă a seminței și îngroparea ei la 
adîncimea optimă, viteza de înaintare a tractorului nu trebuie 
să depășească 5 km pe oră.

După semănat, îndeosebi în regiunile secetoase și pe terenu
rile unde griul se seamănă după porumb, in arături proaspete, 
afinate, este necesară aplicarea tavălugîtului urmat de o grapa 
ușoară.



n orașul Brăila, 
4.600 de tineri din 
întreprinderi, șan
tiere și instituții 
se pregătesc pen
tru noul an de în- 
vățămînt politic

U.T.M. Lecțiile și discuțiile ta 
cercul politic ii vor ajuta să 
studieze organizat, să aprofun
deze cunoștințele despre poli
tica partidului, despre rolul și 
sarcinile organizației noastre. 
Studiul va contribui ca fieca
re tînăr sa înțeleagă mai bine 
sarcinile ce îi revin, îndatori
rile sale politice și 
din unitatea unde 
pentru a-și spori contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid. Organele și or
ganizațiile U.T.M. din orașul 
Brăila, îndrumate de organi
zațiile de partid, urmăresc ca 
încă de pe acum, în faza pre
gătirilor, să se asigure baza 
pentru un conținut corespun
zător și o eficacitate sporită 
învățămîntului politic U.T34. 
Alegerea și instruirea propa
gandiștilor, justa încadrare a 
utemiștilor în cercuri, asigu
rarea condițiilor materiale 
pentru buna desfășurare a 
studiului, stabilirea activități
lor în afara cercului, sînt prin
cipalele probleme care ae cer 
bine rezolvate pînă la deschi
derea anului de învățămînt.

anului de învăfămînt

k 4e

obștești 
lucrează,

politic U. L M.

Pregătiri pentru deschiderea

de organizație

au fost pregătiți ?« ; jrfcurite 
de vară de 10 H!- Cei care au 
mai fost propagandiști, precom 
și cei cu nivelul politic fi ideo
logic mai ridicat stat pregătm 
la cursurile serale. La 
seral care se derfașoari ar-jst 
organizat de comitetul 
nesc U.TAL cu cabi
netului de partid, 'ctierîi m- 
binetulul partz s
U.TAU prof«ri cte rtcls/j 
științific țin eĂpizwt ■ tete 
propti ar,zișiilor zuisrs prin
cipalelor probleme
cii partidului ract^ru. a docu
mentelor punăd șâ de nat 
Propagandisui «firt ta cu
re- t cu sarcinii* CTanxzați_Jor 
U.TAL ta unen-
lor la Îndeplinirea ptacaÂn de 
staL Se țiz. ~—*r—mări cu pri
vire la situația poh:

sul trwst

I «e jo.hl e jj pieic&i.cjiie — um taina Otoper„ amiscțio-
uzzd metz~ per.tru lmii electrice de UmIM km-rr. fotografie șeiul de brigadă 
uMe V«—W ca inginerul Dorm Luae(eon fi na orap de ■■■ciori verii i că a

■MvaJcre de proM a users Aa enasirseîh ? ■eiofiee.
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Alegerea și pregătirea 
propagandiștilor

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Brăila a îndrumat organiza
țiile U.T.M. să selecționeze 
propagandiștii cu grijă. O sta
tistică ne arată că aproape 
două treimi din viitorii pro
pagandiști sînt membri și can
didați de partid, iar restul u- 
temiști care au o bună pregă
tire politică și ideologică, ex
periență în munca de organi
zație. De asemenea, aproape 
jumătate din numărul total al 
propagandiștilor au studii me
dii și superioare, cei mai multi 
lucrînd în întreprinderile im
portante din oraș ca : Uzinele 
de utilaj greu „Progresul", 
Șantierul naval ..1 Mal", ..Arta 
populară" șl altele, unde nu
meroși tineri muncitori au ab
solvit școala medie. Au fost 
menținuți in continuare in 
munca de propagandiști cei 
care anul trecut au obținut re
zultate frumoase, cum sînt 
Marin Nicolae și Jenică Totoc 
de la Uzinele de utilaj greu 
„Progresul**, Oprișan Valeriu 
de la „Arta lemnului1', Jercan 
Maria de la Fabrica de con
fecții etc., ale căror portrete 
le găsim la panoul de onoare 
al propagandiștilor fruntași. 
In total 72 de propagandiști.

Se știe că asigurarea conți
nutului corespunzător și a e- 
ficacității sporite a învățămîn- 
tului politic depinde în cea 
mai mare măsură de propa
gandist. de priceperea lui. lata 
de ce multe eforturi au fost 
îndreptate spre pregătirea pro
pagandiștilor. Cei noi, care ur
mează să-și înceapă munca,

nă și intarnattazx-â. 
xchhKihul de expenenti ■*- 
nizxl intre propagandiști, pn- 
vind pregătirea «i expwM» 
lecțiilor, organizarea & ...
cursanțiter. foloarea materia
lului ajutător, endribtăe ta 
pregătirea metodcdogSed a a- 
cestora. Comitetele nețargra- 
țîilor de bază U.TJL da la Ir- 
treprinderea . f Naaentone*. 
întreprinderea de morint sfa
tul popular oraș. Fabnea dr 
confecții urmârear partiaparea 
propagandiștilor la prrgitire. 
ii ajută ta reao’varea gre^nă- 
ților pe care le tatbnpină și 
le crreară eoodițu pentru a a- 
vea o frecvență tr^nă. De pil
dă. la F&bnca de confecții in 
urma intervenției comitetului 
UT At, maițtrii Pilită Bârfa □ 
și Ene Dumitru, au organizat 
in așa fel turele incit propa
gandiștii din sectorul lor să 
poată urma cu regularitate 
cursul seral de pregătire. De
sigur și comitetul U.TJ4. de la 
Uzinele de utilaj greu ..Progre
sul'* ar putea găsi soluții care 
să asigure o mai bună partici
pare a propagandiștilor la 
cursurile serale. I se cere insă 
mai multă preocupare ta acea
stă direcție. Comitetele U.T.M 
de la Combinatul de celuloză 
și hirtie, Complexul de indu
strializare a lemnului, T.A.P.L., 
s-au mulțumit doar să-i anun
țe pe propagandiști că trebuie 
să meargă la curs, dar nu ur
măresc cum îl frecventează, 
nu-i ajută în rezolvarea greu
tăților ne care le întîmpină.

încadrarea cursanților

Pentru încadrarea tinerilor 
în cerc, organizațiile U.T.M. au 
format colective din care au 
făcut parte secretarii organi
zațiilor U.T.M.. responsabilii 
cu educația politică, propagan
diști și alți membri ai comi
tetului U.T.M. Aceștia au stat 
de vorbă cu toți tinerii, sfă-

eta cars »-« 
tar 

ta eorsd -Să 
ktTM for-A 
k te RttarwX 

l Mat* f-a iras 
I M sa rv^rte

tarsA Xte fKA. «vrii A*^rt
Boa AaxvC. Vetea 

Dataro an ai okbI Stafta- 
tal U T Jf. SKteRi ter M 
fo« ta-r-draț; ta -Si te
rjioașse.'i parna sc-ttLfta* 
Numeral- gss'L 
fc»J Inracrați îa cer. -2 . : j-

U TJM Da Memeoea. 
nmlti ntemutr. rae?ahri ai ca- 
TsHezeiae U.TM, s*cr*tan ai 
crș^r.^ațiiSor de bazA U.T.M . 
Ussi tatclectuah. cei mai

utemișt. czre absolvit 
tyrrye de invâțâmlnt politic 
V T_M_ au fort propuși de cr- 
ga-ele și crgaMzaUiie UTJA 
pentru invl'rămmuil de partid.

ActiviUtue ce se orga
niza In afara cercului stat și 
ele ta atenția comitetelor 
U.TJkL încă din timpul verii, 
multe organizații U.TJA, prin
tre care Fabrica de confecții. 
Uzinele de utilaj greu »Pro- 
gresul\ ._Arta populară", au 
organizat cu tinerii vizite ta 
principalele întreprinderi din 
oraș, muzee din Brăila, Mu
zeul Doftana, i-au organizat 
sen literare, simpozioane, au 
invitat activiști de partid, 
muncitori hă trim să vorbească 
tinerilor despre viața munci
torilor din trecut, despre rea
lizările regimului democrat- 
popular. Asemenea activități 
vor fi organizate și în cursul 
anului de învățămînt politic 
U.T.M.

Pregătirile care s-au făcut 
pentru deschiderea învățămîn
tului politic U.T.M. în orașul 
Brăila pot să asigure un con
ținut corespunzător și efica
citate învățămîntului politic 
U.T.M. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Brăila va trebui să ma
nifeste șl pe viitor o deosebită 
grijă și atenție pentru pregă
tirea propagandiștilor

KVHTA DARIA

ypUftT fPOHT
Spartachiada tineretului

întrecerile sportivilor 
Olteniei

din satele

Sosirea unei delegații unite 
a Adunării Consultative Populare 

Provizorii și a Parlamentului 
Republicii Indonezia

C1XJO A IOe ta 
r-* ••>>* ** .

Ziteie tsaam pe te- 
fee ude ee *erl <ia 
rtf i-eJq
gi.-xo. (L^irgiova. Gjui- 
gt/a. Măceaul da lat. 
și Gotcea Mică din ra- 
ioatd Segarcea ca și 
pe cele din orașul Cra
iova. șFan
te eei mai buni apor- 
tnri am camtmele si 
MicJa /egjiuLu OJ/atua, 
pentru a participa la 
Întrecerile fazei ie- 
gioMia a Sptutachia- 
dai imeietului, cam- 
petijie ane la sale 
cale dotată ca ..Cupa 
agriculturii Din cei 
peste 150 000 de tineri 
clți au fost antrenafl 
In prima etapă a 
Spartachiadei tineretu
lui In regiunea Olte
nia. In penultimul act 
al competiției și-au 
disputat Intîietalea 312 
linaliști. Întrecerile au 
iost viu disputate. 
Competiția a scos în 
evidentă o serie de tr- 
neri talentați cu reale 
perspective. La oină, 
primul Joc a revenit 
colectiviștilor din co
muna Giurgiova, In 
timp ce la gimnastica 
cele mal multe puncte 
au fost acumulate de 
echipele masculine și 
feminine

foarte disputată a fost 
hsata de volei, unda 
eeJe 5 echipe i-cu do- 
«edif de forje seiur 
tai cpaJe. Fină la urmi 
dje'r-ua piua de pre
gătire și omogenitate 
a Învins echipa colec
tiviștilor din Cilieni, 
m ionul Corabia. O ex
celenta impresie a lă- 
scl Adrian Andieescu 
din Poiana Mare. care. 
d*ți foarte tlnar la 
compara/je cu ceilalți 
participant, a Jdcuf 
dovada unei pregătiri 
superioare, Jdjjnd sd 
se Inlrevadd frumoase 
perspective. La hand
bal In 7 echipa meca
nizatorilor din Cora
bia s-a arUtat net su
perioară celorlalte par
ticipante ciștiglnd de
tașat acest turneu. La 
ie te primul loc a reve
nit reprezentantelor 
orașului Craiova. În
trecerea cicliștilor a-a 
încheiat cu o surpriză. 
Favoritul competiției, 
colectivistul Victor 
Hîrșu din Țicleni, care 
dominase cu autorita
te în anii trecuji, acum 
nu s-a putut clasa pe 
nici unul din primele 
3 locuri. Noul campion 
al regiunii este Petre 
Pantelici din Tr. Se
verin, care nu a împli
nit încă 16 ani.

Coacu/iuJ
bem a loti domiant de 
sportivii și sportivele 
din raioanele Tr. Seve
rin și Tg. Jiu. Ei au 
ct|Ugaf cele nai aud
ia probe. $1 aici i-au 
remarcai o mile de ti
nere talente. Nicoleta 
Talai da ia asociația 
Dunărea-Hiaova a o- 
cupat primul loc la 
lungime și greutate ju
nioare. iar Ion Popes
en. Constantin Păcura
rii, Vasilo Botgroo ca 
și camponenlil ștafetei 
de 4 x 100 m p. au 
adus sportivilor din Tr. 
Severin alta locuri l. 
Menponăm de aje- 
menea pe tinerii Vasile 
NifU. Eugen Popescu, 
Ion Ion și al Iii care au 
dovedit calități pentru 
probele de cros și să
ritura In lungime. Re
gretabila absenta iui 
llie Popa din Poiana 
Mare cotat cu 1,75 m. 
la înălțime și a junio
rului Victor Diacones- 
cu, care la faza inter 
raională a sărit 0,20 
metri la lungime. Șl 
în anul acesta compe
tiția a scos în eviden
tă roiul spartachiadei 
tineretului în antrena
rea unui mare număr 
da tineri la o bogată 
activitate sportivă.

Echipa femini
ni de (ah a R.P. 
Romine ■ obti- 
nnt o noua vic
torie în campio
natul mondial 
de ]■ Split. Șa- 
histele noastre

scurt

■ ■ învins in eej de-al doilea tur 
ca 1,5—0,5 puncte reprezentativa 
Olandei. Jucind cu albele la pri
ma masă. Alexandra Nicolau ■ 
e*(tig«t in 42 de mutiri partida 
cu V reken. La mata a doua, Mar
gareta TeodorescH a remizat în 47 
de mutări cu Timmer.

Alte rezultate : R. P. Polonă— 
Scoția 2—0 ; Monaco — S.U.A. 
0—2 ; R. F. Germană — Austria

Bulgaria-U.R.S.S.1.5—AS; R. p.
—1»5 ; R. P. Mongola — Bel

gia 1—0 (1) ; R. P, Ungară •— 
Jugoslavia (J—0 (2). In clasa
ment p® primrle locuri se află 
echipele R. P- Polone ți S.U.A. Cu 
cîte 4 puncte, urmate de R. P. 
Romîuâ fi U.R.S.S. — 3,5 puncte, 
Olanda 2 puncte.

• Înaintea ultimei runde a 
turneului internațional de șah de 
la Havana, In clasament conduce 
marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi cu 16 puncte. Urmează 
Gheller (U.R.S.S.) — 15 puncte, 
Pachrnan (R. S. Cehoslovacă — 
14,5 puncte (1), Ivkov (Iugosla
via)—14,5 puncte, Tal (U.R.S.S.) 
— 14 puncte (1). In runda a 
20-a, Korcinoi a ciștigat la Gar
cia, Tal la Ortega și Gheller la 
O’Kelly.

Marți la amiază a sosit în 
Capitala, la invitația Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Ro
mine, o delegație unită a Adu
nării Consultative Populare 
Provizorii și a Parlamentului 
Republicii Indonezia.

Din delegație fac parte: ge
neralul Wilui Puspojudo, vice
președinte ai Adunării Con
sultative Populare Provizo
rii, ministru de stat, con
ducătorul delegației, I. G. G. 
Sub a mi a, vicepreședinte al 
Parlamentului, ministru de 
stat, deputății: Harsono Tjo- 
kroaminoto, Clemens Kiriwaib, 
Sutoko Djojosubroto, Saka 
Vincentius Bacenti, Dahlan 
Kahar; membrii Adunării Con
sultative Populare Provizorii : 
Mohamed Hasad Gayo, Mirza 
Mustakin, Samsir și deputatul 
Kasim.

Delegația este însoțită de 
taalți funcționari ai Adunării 
Consultative Populare Provizo
rii și ai Parlamentului Repu
blicii Indonezia.

La so&Lre, pe aeroportul Bă
nea sa, oaspeții au fost întlm- 
p:nați de acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Grigore Gea- 
mănu. secretarul Consiliului de 
Stat, Ludovic Takacs și gene
ral de armată Iacob Teclu, 
membri ai Con^ilului de Stat, 
Ștefan Bălan, ministrul învă- 

i țâmîntului. C. Tuzu, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de 
mașini, D. Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor, Ion 
Cozma, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, Eduard 
Mezincescu, adjunct al mini
strului afacerilor externe, de- 
putați ai Marii Adunări Na
ționale, Eugen Alese, vicepre
ședinte al Consiliului Superior 
aJ Agriculturii, funcționari su
periori ai Marii Adunări Na
ționale și Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost prezenți Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia în R. P. Romînă, membri 
ai ambasadei, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au rostit cuvîntări acad. Șt.
S. Nicolau și generalul Wiluj 
Puspojudo.

Un grup de pionieri au ofe
rit oaspeților buchete de flori.

*

Marți după-amiază, membrii 
Delegației unite a Adunării 
Consultative Populara Provi
zorii șj a Parlamentului Repu
blicii Indonezia, în frunte cu 
generalul Wiluj Puspojudo, au

depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de 
față acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, L. Takacs, membru 
al Consiliului de Stat. I. Coz
ma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, reprezen
tanți ai Ministerului Forțelor 
Armate și Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost prezenți Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia în R- P, Romînă și mem
bri ai ambasadei.

★

Președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, Ște
fan Voitec, a primit marți 
după-amiază, la palatul Marii 
Adunări Naționale, delegația 
unită a Adunării Consultative 
Populare Provizorii și a Parla
mentului Republicii Indonezia, 
condusă de fieneralul Wiluj 
Puspojudo. vicepreședinte al 
Adunării Consultative Popu
lare Provizorii, ministru de 
stat, care face o vizită în țara 
noastră.

La Drimire. care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au 
participat deputați — membri 
ai unor comisii permanente ala 
Marii Adunări Naționale.

Au luat parte Sukrisno, am
basadorul Republicii Indone
zia în R. P. Romînă si membri 
ai ambasadei.

Seara, membrii delegației 
indoneziene în frunte cu gene
ralul Wilui Puspojudo, vice
președinte al Adunării Consul
tative Populare Provizorii, mi
nistru de stat, au asistat la un 
spectacol festiv prezentat de 
Ansamblul de cîntece si dan
suri al Armatei, ce a avut loc 
la Teatrul C-C-S.

Au participat Stefan Voitec. 
președintele Marii Adunări 
Naționale, acad. St. S- Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, L. Takacs, 
membru al Consiliului de Stat, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
deDutati ai Marii Adunări Na
ționale, generali și ofițeri su
periori.

Au luat parte Sukrisno, am
basadorul Republicii Indone
zia în R. P. Romînă. membri 
ai ambasadei.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor le-au fost oferite flori 
din partea delegației indone
ziene.

(Agerpres)

RUGINEȘTE
FIER VECHI

iJolo t AGESLPRES

Simbol a setua Teatrul de comedie a prezentat In premieri comedia .-$eiul sectorului 
ilete" de Al. Mirodan. In fotografie: Radu Beligan, rutul al poporului, fi Marcela Ruau. 

arlvxtă emerită, intr-a scenă din îpecnoei.

• După cele două întîlniri 
internaționale ale sezonului, 
care vor avea loc sîmbătă și 
luni la București și respectiv 
Galați cu echipa Scoției, pugi- 
liștii noștri își vor continua 
pregătirile în vederea partici
pării la campionatele individua
le ale țării. Anul acesta fazele 
de zona se vor desfășura între 
2 și 5 octombrie în 8 orașe : 
Constanța, Reșița, Ploiești, Ga
lați, Craiova, Cîmpulung Mus
cel, Baia Mare și Cluj. Finalele 
vor avea loc între 18 și 28 oc
tombrie la București.

Grupul școlar poligrafic
Sir. Argeț nr. 7 București, Raionul 1 Mul, 

primește Înscrieri Ia școala tehnică 
de muncitori caliiicati de 2 ani.

Se pot Înscrie absolvenți ai școlilor medii cu și 
iără examen de maturitate.

M
ulți dintre utemiștii din 
întreprinderile raionului 
16 Februarie din Capita

lă privesc cu necaz grămezile 
de fier vechi care cresc conti

nuu in curtea depozitului nr. 8 
al I.C.M. Acest depozit colec
tează tot fierul vechi adunat 
prin muncă patriotică. Lunar, 
depozitul are un plan de co
lectare de 120 000 kg, pe care 
și-1 realizează iar uneori chiar 
îl depășește. Acesta este, fireș
te, un lucru bun. Dar. din pă
cate aici nu se îndeplinește 
planul de expediție. Au existai 
perioade cind în depozit stocu
rile de fier vechi erau așa de 
mari încît intrarea în incintă 
era aproape blocată. Luna a- 
ceasta de pildă „stocul" de fier 
vechi a crescut la 93 000 kg. 
Și, pe măsură ce utemiștii vor 
spori acțiunile pentru colecta
re, stocul va crește mai de
parte.

Ce se întîmplă ? Cum este 
posibil ca tocmai un depozit al 
I.C.M. să îngreuneze aprovi
zionarea cu fier vechi a oțelă- 
riilor ? Una din cauzele prin
cipale este aceea că la acest 
depozit activitatea nu este bine 
organizată. Față de planul de 
colectare aici lucrează prea 
puțini muncitori care sortează 
și balotează materialul, iar pa

lingă aceasta- mijloacele de 
transport, pe care centrul 4 le 
pune la dispoziția acestui de
pozit, sint uneori insuficiente^

Pentru a se putea face o ex
pediție mai organizați, depozi
tul a propus centrului nr. 4, 
de care aparțme» soluția ca la 
sflrșitul fiecărei zile autoca
mioanele care au lucrat la co
lectare să plece cu fier vechi 
la un depozit tare are mijloa
ce mecanizate și dispune de 
cale ferată. Această propunere 
nu și-a găsit insă ecou—

In ceea ce privește volumul 
mare de muncă in depozit 
propunem noi o soluție : sigur 
că utemiștii care au colectat 
acest metal ar fi bucuroși să 
mai facă o treabă in plus ca 
acțiunea lor să aibă finalitate. 
Depazitul poate deci să ceară 
ajutor organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderile metalurgi
ce pentru sortarea fierului 
vechi care zace in curte. Și. e- 
vident, trebuie găsite fi alte 
soluții pentru ca fierul vechi 
colectat să fie expediat ta gra
bă oțelăriilor astfel tacit curtea 
depozitului să fie ta perma
nență doar locul de tranzit 
pentru această prețioasă ma
terie primă.

Astăzi, in ora
șul Jena, echipa 
de fotbal Dina
mo București 
susține meciul 
retur cu Motor 
(R. D. Germa
nă), din cadrul 
„Cupei campio

nilor europeni**, ta prunul meci, 
disputat în urmă cu o săptămi- 
nă la București, fotbaliștii di
nam oviști au repurtat victoria 
cu scorul de 2—0. Echipa Dina
mo a sosit la Jena, unde a făcut 
și un antrenament de acomoda
re. Formația pe care o vor pre
zenta dinamovișiii este urmă
toarea : Da teu. Popa. Nunweil- 
ter UI. ‘ “ -
weiUer 
Ene II,

IvaiL Petru Emil, Nun- 
IV, Pircălab, Frățilâ, 

Tirctnrnicu. Hajdu.

(Agerprea)

căoT' „FOCUL VIU"
Pagini din istoria invențiilor 

și descoperirilor rominești

IN ORICE OCAZIE 
«PARATUL CU TRANSISTOR!

T. M.

O pe*te din iisnW wrte, cer*. nagmeeie.

aa rii/aâ cartea lui 
Dinu VarMuas
/. U. Ștaiss ,^ucul 
.i«w la început din 
aiatpiâ curioritaia 
ftuuți/ici, dar f»ar- 
te rapade învăluit

de eniuziqtmul autarilar pentru 
munca neoboutâ profund crea
toare depusă de poporul nostru 
pentru progresul științei și teh
nicii.

Conținutul cărții este rezumat 
da autori chiar pe copertă, î" 
chip da subtitlu : ..Pagini din is
toria invențiilor și descoperirilor 
romineftT'. Dar conținutul depă
șește frontiera trasată de subti
tlu, cel puțin in primele 30 de 
pagini, constituind capitolul ,J)in 
tremi de demult”. Iu acest capi
tel aflăm, pe baza descoperirilor 
arheologice, că teritoriul țării 
noastre face parte din ^ona ia 
care s-au petrecut etapele tim
purii ale anlropageneaei, acum 
citeta sute de ații de ani. In t- 
poca corespuuzătears sa cran |i 
sa perfecționa pe acest teritoriu, 
cea oui techa dintre tehnici, de 
cere mirtariiaic ta per aș e da 
asini din silex și cu ar fit și olie

unelte din piatră. Toate epocile 
ulterioare au fost efectir parcurse 
pe teritoriul țării noastre, după 
cum au dovedit numeroasele să
pături pa toată inUn^crea acestui 
teritoriu.

Autorii acorda a deaieinXa a- 
tențio dezvoltării creației șliinji- 
fico-tehnice în toata epocile ur
mătoare.

Era oarecum natural ca cea 
mai mare parte a cărții să fie 
consacrată perioadei 1841—1944. 
Dezvoltarea capitalistă a Raoti- 
niei ara ca efect nu progres el 
tehnicii șs o organizare a actsi i- 
tițis științifice, legata mai ales 
de crearea unireratățilar din 
lași și din București,

Dar olătnri da savanți da taha 
unui Barat, «J»m RuoootM. ■■■• 
Brindti sau Porhen, alături

da tehnicimsi da gentn ea Gorn 
f.'en*taatiaescu, A. Saiigny, ală
turi da modici de roMuie ■«- 
versul ca Bobeș, Marinescu, Caa- 
tncuxina, Levaditi, Romima sa 
presenta lumii cu nu număr con
siderabil da analfaheți, cm boli 
endamsea ca gugu, paiagra, palu- 
dismuL Dar in duda ovidrer im
pedimente peporăl roma a reu
șit M sa afirme sirălncst ia co
munitatea ftiia|ijid ne-dir1A 
ia toata romurile ftua|eâ : iu ma- 
leMOtieu, fa fizica, ia chimie, iu 
teologie, iu tehnică, iu medidnă- 
lati-ne ajiuifi prea aproape de 
sfirșitul cărții la ultimul capi
tol: „Pe o treaptă superioară a 
croației tehnice-ștunțifioa”. Este 
treapta pa care o arcă astăzi aa- 
matei aagtri do |tua|4, cai vlrst- 
nia alături dt cei tinari, din ea

ta ca mta numeroși, dxn ca In ce 
mm bina pregătiși, pentru a 
smulge nai secreta naturii și a 
Le pane in («rrtrial poporulnL 
Vechea Reminse „eminamente a- 
gricola” a făcut lac astăzi unui 
stat os o puternică in^mtric mo- 
danA arind ua ritm de dezvol
tare Antra cele mai rapida din 
lume

In Remiaia da astăzi, statul 
munciterilar șs al țăranilor o pus 
la dispoziția saranților noștri O 
largi bază materială pentru des
fășurarea aciicității lor creatoa
re, făurinda-le astfel cossdiții da 
lucru de neeonceput fu trecui.

Toate acesta Lucruri aut argu
mentata cu arapiificări bogate 
in curtea celor doi autori.

Prin planul ei, această lucrare 
este frima de arau feL Ea se 
citește cu plăcere, ea a pocește, 
pareaten edevârată ■ munrii eroi
ce a celor mai dăruiți oameni 
care an trăit }* trăiesc pe pâmin- 
tul țării noastre.

Aetd. miron nicolescu 
di rectorul 

lvurttututei do Matematică 
al Academiei R.P.R.

ANUNȚ
Școlile tehnice financiare din

BUCUREȘTI — Calea Grivitei nr. 2 bis telefon 14.42.82
BRAJLA — str. Boiintineanu nr. 16 telefon 1767
BRAȘOV — str. Lungă nr. 188 telefon 1664
BAIA MARE — str. Progresului nr. 45 telefon 1289
CLUJ — str. I Mai nr. 19 telefon 3136
IAȘI — str. Sărăriei nr. 35 telefon 2789
TIMIȘOARA — str. Simion Bârnufiu nr. 9 telefon 6132 

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

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

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

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

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



Schimbul instrumentelor de ratificare

comerciale regulate intre R.P.R. si Grecia
La 24 septembrie 1963 a avut 

loc la Ministerul Afacerilor 
Externe schimbul instrumente
lor de ratificare a Acordului 
între republica Populară Ro
mînă și Grecia privind trans
porturile aeriene comerciale 
regulate, semnat la Atena la 2 
mai 1960.

Schimbul instrumentelor de 
ratificare a fost efectuat din 
partea romînă de Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din par
tea greacă de Alexandre C. 
Argyropoulo, ambasador ex-

traordinar și plenipotențiar 
al Greciei în Republica Popu
lară Romînă.

La efectuarea schimbului in
strumentelor de ratificare au 
asistat din partea romînă Ion 
Baicu, adjunct al ministrului 
Transporturilor si Telecomuni
cațiilor, și funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor 
Externe, iar din partea greacă 
Th. Cuyumdjelis, secretar al 
Ambasadei Greciei la Bucu
rești.

(Agerpres)

SSIOFMAIIJ
programului de 

cultural-științifice 
pentru 1962—1963 
Romînă și Repu-

In cadrul 
schimburi 
și tehnice 

, între R. P.
blica Franceză, marți seara a 
sosit în Capitală o delegație de 
ziariști francezi care va face o 
vizită în tara noastră.

Din delegație fac parte : Vic
tor Bremme. directorul publi
cației „Petrole Informations”, 
Daniel Vincendon. redactor șef 
al revistei „Science et Vie”, 
Claude Bonnefoy, redactor la 
revista „Arts, lettres et spec
tacles” si Maurice Tin ga ud, re
dactor la ziarul „Dauphine Li
bere”.

La sosirea ne aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întim- 
pinată de reprezentanți ai Mi-

nisterului Afacerilor Externe, 
ai Uniunii Ziariștilor, oameni 
de artă si cultură.

Au fost de fată reprezentanți 
ai Legației Franței la Bucu
rești.

W
In cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, marți 
seara a avut loc la Casa prie
teniei romîno-sovietice din Ca
pitală, sub auspiciile Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii, a Uniunii scriitorilor din 
R.PJL si a Consiliului general 
A.R.L.US. comemorarea a 50 
de ani de la moartea scriitoa
rei Lessea Ukrainka.

(Agerpres)

Pe ogoarele G. A. S.
din regiunea Oltenia

! 
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Vizita delegației 
parlamentare 

a R. P. Romine 
în R. P. Polonă
VARȘOVIA 24 — Trimi

sul special al Agerpres, C. 
Benga, transmite : în dimi
neața zilei de 24 septem
brie. delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, în frunte 
cu Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
care face o vizită în Repu- 
bLica Populară Polonă, a 
făcut o vizită lui Czeslaw 
Wycech, mareșal al Seimu- 
Iui R. P. Polone. Au fost de 
fată Zenon Kliszko si Jan 
Karol Wende, vicemareșali 
ai Seimului R. P. Polone.

In cursul aceleiași dimi
neți. delegația a făcut o vi
zită lui Edward Ochab, 
membru al Biroului Politic 
al C-C. al P.M.U.P., secretar 
al C.C. al P.M.U.P, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

Intîlnirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de priete
nie frățească.

In duoS-amiaza aceleiași 
zile, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Ponulare Romîne a depus 
coroane de flori la Mor
mântul Eroului necunoascut 
si la Monumentul ostașilor 
sovietici, apoi a vizitat ora
șul Varșovia.

Seara, delegația a plecat 
cu avionul la Krakovia.

Prezențe românești
Vizita delegației 
sindicale romîne 

în R.S.F, Iugoslavia
BELGRAD. — DelegHțîa Con

siliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă, condusă de 
tovarășul Isac Martin, președin
tele C.C.S., care se află în vizita 
în Iugoslavia, a avut în zilele de 
20—21 septembrie un schimb de 
vederi cu reprezentanți ai Con
siliului Central al Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia, în frun
te cu Svetozar Vukmanovici 
Tempo, președintele C.C. al 
U.S.I.

în continuare, delegația C.C.S. 
din R- P. Romînă a vizitat între
prinderi dîn orașele Zagreb, Lju
bljana și Split.

Deschiderea
Conferinței Agenției 

pentru energia atomică
VIENa 24 — Coresponden

tul Agerpres. St. Deju. trans
mite : La 24 septembrie au în
ceput la Viena lucrările celei 
de-a Vil-a Conferințe gene
rale a Agenției internaționale 
pentru energia atomică 
(A.I.E.A.). A.I.E.A. a fost cre
ată în 1956 la New York, ca un 
organism specializat al O.N.U, 
care cuprindea 81 de țări. In 
prezent, din acest organism fac 
parte 83 de țări. Se așteaptă ca 
la actuala conferința să fie 
primiți alți trei membri ; Ga
bon, Coasta de Fildeș și Ni
geria.

Din partea Republicii Popu
lare Romîne. la lucrările ce
lei de-a VII-a conferințe i 
A.I.E.A. participă o delegație 
în frunte cu acad, prof- Ho-
ria Hulubei, directorul Insti* 
tutului de Fizică Atomică, 
membru în Comitetul pentru 
energia nucleară.

Din delegație fac parte ; mg. 
Mircea Ocheană, ministrul

----- o------

(Urmare din vag. I)

orice altă zi de lucru — la ora 
6 dimineața. O singură deose
bire — cei care se întreceau Ia 
cules erau acum elevii centru
lui școlar agricol din Caracal 
(peste 400) și elevii școlilor me
dii. La ora 12 recolta era strîn- 
sâ de pe aproximativ 35 de 
hectare, iar 30 tone de porumb 
luaseră drumul bazei de recep
ție.

Acțiunea era în plină desfă
șurare. In raionul Caracal, du
minică tinerii au recoltat peste 
58 de hectare cu porumb. Cu 
mai mult spor au lucrat cei 
1 100 de tineri din raionul Vîn- 
ju Mare. Munca aici a lost foar
te bine organizată. Tinerii au 
fost împărțjți pe echipe, fieca
re a știut precis ce are de fă
cut, iar timpul a fost folosit la 
maximum. Realizările lor au 
fost la nivelul normelor stabili
te pentru muncitorii experimen
tali în această lucrare. Cînd s-a 
făcut bilanțul muncii, suprafața 
recoltată se apropia de 100 de 
hectare.

Peste 20 000 de tineri au fost 
mobilizați pină acum de orga
nizațiile U.T.M. de pe cuprinsul 
regiunii Oltenia la acțiunile de 
munca patriotică pentru recol
tatul porumbului. în G.AS. Ce

tate, Primitori, Șișești, Devesel. I 
Dobrosloveni, Redea și Simnfc | 
s-au organizat tabere perma
nente cu elevi și studențr. In I 
alte 21 de G AS- aproape zii- | 
nic au fost prezenți la cules in
tre 100—250 de tineri. Bilanțul I 
acestei acțiuni este rodnic: I 
1 116 hectare recoltate și peste " 
1400 tone de porumb încâr- I 
ca! și transportat la baza de I 
recepție.

In regiunea Oltenia mai sîr.t I 
de recoltat aproximativ 125 003 j 
de hectare cu porumb. In con- _ 
tinuare, organizațiile U. T. M. I 
vor desfășura acțiuni asemănă- I 
ioare celor de pină acum pentru 
a contribui la intensificarea rit- I 
mulul de recoltare. Pentru ca g 
rezultatele să lie pe măsura po
sibilităților, este insă nevoie I 
de o mai bună organizare a | 
muncii. Tinerii sa fie organizați 
în brigăzi utemiste de muncă I 
patriotică, iar gospodăriile de | 
stat să creeze astfel de condiții 
Incit timpul în care tinerii stau I 
in cîmp să fie folosit cu ma- | 
ximum de eiicacilc'.e- Experi
ența arată că aco'.o izr.âs «sur.- I 
ca este bine orgamznfd ol ar | 
pijdă. In ra-oc-reie V'in/u Msfz,.
Segereea. Cclttfaf I
tinerSor *e aproote ae ce? £$ • 
r.undtorror exper-aeeîcșj. ■

Interviul nostru cu artistul
emerit Valentin Gheorghiu

tndioul de concerte 
al Radio televiziunii. 

Sub conducerea 
lui George Geor- 

. •eseu. Filarmonica 
‘ bucureșteani a des
chis suita sa da ma- 

ai țes țări sâptăminale- la sală, 
sute de oameni sori as emoție 
accrtLzrue concertului lui Schu- 
Kfiu* ia tălmăcirea hu Valentin 
CheorehiM.

Ropote de aplauze răsplătesc 
Roadaul bu liendelsoka Barthol- 
dr oferit in bis.

Aici ia ralue, in cabina solis
tului. fiecare stsnet rîae stins, 
depărtat-

I» of te pierea interlocutorului, 
răsfoiesc chera pari ni c!e aiuir 
ziare, pe cure tiaărul solist — i.i 
prcaLibi! saliâtnt m «e acorde 
in po^zn ceecertnhă u mic sn- 
temds despre retemleln sole enn- 
certe Am strămănate — le-t adus 
ca Xac zmre dm Paruc
Rmm Viema. Smzămr. Zazrvă.

ia rât*. *- 
m am lor ttpn-tszs/^d

fji manifestau £■ acest —aJ pre
țuirea față de arta îater|rttalBră 
ramin eased.

— Recupiltdați-mi dfeca dia- 
tre momentele taratelor dia ■■■! 
acesta,

— S« aleg dieta diatra ala.
Ar trebui sâ iacep ea r—ct 

tela pe care le-am dat la Caâro 
ea orchestra Filarmaaici Egip
teana ea care am interpretat caa- 
certai Ini Sita—■■ Dajkd 
tunesd ia RJU- am plecat la 
Rama nade imprtaad ca Ștefan 
Gheorgiua fi Roda Aldalcaca «n 
fost iaritat ti saiția a seria da 
eoacerto da mn-ied da c^aari. 
După temeai dîn Italia, dapâ 
ca sm jăeat o serie de imprimări

Codin: Patria — bd. Maghe- 
ru 12—14 (10; 12.15; 1430;
16,45; 19; 21,15), București — 
bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Excelsior — bd 1 Mai 
322 (10; 12; 14.15; 16.30; 18.45; 
21), Grădina cinematografului 
Doina — str. Doamnei 9 (19.45). 
Aventura: rulează la cinema
tografele Republica — bd. Me- 
gheru 2 (9,45; 12.30; 15,15; 18; 
20,45), Capitol bd. 6 Martie 16 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 2030) — 
grădină 19), Feroviar—cal Gri-

viței 80 (9,45; 12.30; 15,15; 18; 
20,45), Stadionul Giulești (19,15).
Stadionul Dinamo <1939). 
Icarie X B 1 — cinemascop : 
Carpați — bd. Magheru 29 (IC; 
12; 15; 17; 19; 21), Tineretului
— calea Victoriei 48 (10; 12;
14; 16; 18,15; 20.30). Grădina 
Progresul — str. Ion Vi du 5 
(20). înfrățirea intre popoare — 
bd. Bucureștii Noi (14; 16;
18,15; 20,30). E permis să old 
pe iarbă: Victoria — bd. 6 Mar
tie 7 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Gri vi ța — cal. Griviței 
lingă podul Basarab (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Arta — caL 
Călărași 153 (15; 17; 19; 21).
Melodia — șos. Stefan cel 
Mare, colț cu str. Lizeanu (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Babette plea
că la război — cinemascop: 
Festival — bd. 6 Martie 14 
(10; 12; 15; 17; 19: 21 — gră
dină 19.30), Libertății — str. 11 
Iunie 75 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). Marele drum: Central — 
bd. 6 Martie 2 (10.30; 12.30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Flo- 
reasca — str. I. S. Bach 2 (16; 
18,15; 20,30). Căpitanul Fra- 
casse — cinemascop: Lumina
— bd. 6 Martie 12 (9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,45; 21). Culisele
varleteului: Union — str. 13 
Decembrie 5—7 (11; 16; 18,15; 
20,30). Program special pentru 
copii: Doina — str. Doamnei 9 
(orele 10). Doctor în filozofie: 
Doina — str. Doamnei 9 (11,30; 
13,30; 16,30; 18,30; 20,30). Marea 
bătălie de pe Volga — Jocuri 
periculoase — Sport nr. 4'963 : 
Timpuri noi — bd. 6 Martie 18 
(rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). Viață 
fără chitară: Dacia — cal. Gri
viței 137 (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). 
Misterele Parisului — cinema
scop: Buzești — str. Buzești

9—11 (11; 15; 17; 19. *1 — |
grădută 193C'. Mesgetfl — c:- ■ 
nemasoep: Cringași — str. ■ 
Crlngaș: 42 (15, 17: 19; 2l>. I
Tutunul: Buoegi — bd. 1 Ma: I 
57 (10; 13; 16; 19 — grâdir.â ■ 
1830; 2030). Adorabile și mi o- I 
ciaaut: Unirea — bd. 1 Mai 1 
143 (11; 16; 18.15 — grăd^Â a 
1930), C»in al VXIU-Iea: T:- I 
mis — cal. Văcărești 21 ■
11,15: 1330; 16; 18.15; 2030 — | 
grădină 19). Escondida: Flacă- I 
ra — cal Dudeștj 22 (10; 15; ■ 
18,15; 2030), Cotroceu — șes- I 
Cotroceni D (15: 17; 19; 21 l ! 
Dintele de aur: Vitan — cai. ■ 
Dudești 97 (16; 18; 23). Dncul | 
ți cde 18 porunci — cinema- I 
scop: Miorița — cal. Mofllcr ■ 
127 (9,30; 12; 14.30) Nori albi: | 
Miorița — caL Moșilor 127 I 
(1630; 1830; 2030) Cri mii ■ 
mare spectacol: Munca — ■
Mihai Bravu 221 (9: 12; 15. 13; I 
21). Doi din alte lumi: p.>pr_>ar B
— str. Măxâsari 31 (16; Ic 15; I
2030). O perii de mamă: I
șllor — caL Moșilor 221 i'16: 1 
18,15; 20.30). Ultimul trai din 8 
Gun Hill: Aurora — bd. Di—.- I 
trov 118 (10, 12; 14; 16: 1815 ■ 
20.30— grădină 18.45), Modem ■
— Piața G. Coșbuc 1 (10, 12; I 
14; 16; 18,15; 2030,. Arenele Li- ■ 
bertății — str. 11 lume (19.3^'. I 
Grădina cinematograful ui Vi- I 
tan — caL Dudești 97 G-.454.
Fortăreață pe Rin — c8cerr.*a- I 
scop: Cosmos — bd- 30 Decern- I 
brie 89 (16; 18; 20) Generalul: ■ 
Viitorul — str. M. Emiaescu 1 
127 (16; 18,15; 2030)- Umbre I 
albe — cinemascop: Colent .na ’
— șos. Colentina 84 (16; 18.15; I
20.30) . Călătorie în balon — |
cinemascop: Volga — șos. Hie 
Pintilie 61 (10; 12j, O zi de I 
toamnă: Volga — șos. Hie I 
Pintilie 61 (15; 17; 19; 21). Ba- " 
iada husarilor: Luceafărul — I 
cal. Rahovei 116 (15; 17; 19 — | 
grădină 19,30). Aventurile lui 
Hucklebery Finn — cinema- I 
scop: Progresul — șo6. Giur- I 
giului 3 (15; 17; 19; 21). Cum- " 
Ha: Lira — cal. 13 Septembrie I 
196 (15; 17; 19 — grădină 20). | 
Moby Dick: Drumul Serii — 
str. Drumul Serii 30 (16; 18,15; I
20.30) . Imperiul soarelui — ci- j 
nemascop: Ferentari — cal. Fe
rentari 86 (16; 18; 20). Ordinul I 
Anna — rulează la cinemato- | 
graful Pacea — bd. Libertății 
70—72 (16; 18; 20). Divorț ita- I 
lian; Grădina cinematografului | 
Libertății — str. 11 Iunie 75 
(19,30). Hanul din Spessart : I 
Grădina cinematografului Mo- I 
șilor — Calea Moșilor 221 (19).
Haiducii din Rio Frio: Grădina I 
cinematografului Colentina — I 
șos. Colentina 84 (19,30).

cr-.xict^» 4^-* aa participat la 
de le Dabrocnnik.

După ce răsfoim ziarele, discu
ția se înfiripă ca rapiditate.

— După cum te pere, după tit- 
Ivriic acestor publicații, în tara 
acea?ta. iubitorii muzicii din nu- 

roase țări r-au solicitat mai 
meii ca oricind.

— Lunile din urmi m-an ținut 
departe de țari- Am călătorit în 
r*.vc areaifu siptimini în jir pe 

Europei, răspunzînd 
acelora care solicițindu-ma

R. P. Romîne în Austria, re
prezentant permanent al R.P.R. 
pe lingă A.I.E.A., și prof. 
Ion Ursu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., pro
rectorul Universității din Cluj.

După alegerea organelor con
ferinței, dr. Sigvard Eklund, 
directorul general al A.I.E.A., 
a prezentat raportul de activi
tate subliniind printre altele 
că semnarea Tratatului de la 
Moscova privitor la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă va pune în fața Agen
ției sarcini noi. Ei și-a expri
ma speranța că forța de mun
că și materialele destinate an
terior experiențelor nucleare, 
ar putea fi puse la di^joziția 
proiectelor nucleare în scopuri 
pașnice.

Lucrările conferinței conti
nuă.

Succesul pavilionului
R. P. Romîne Ia Tlrgul 

de la Salonic

SALONIC 24 (Agerpres), — 
La Salonic s-a închis eea de-a 
23-a ediție a Tlrgului interna
țional de mostre, la care țara 
noastră a participai cu un pa
vilion. In ultima zi, standurile 
pavilionului FLP. Romîne au 
fast vizitate de peste 40 000 de 
persoane. Succesul repurtat de 
pavilionul romlnesc la acest 
tlrg se oglindește și in faptul 
ca valoarea contractelor înche
iate de întreprinderile romi- 
neșt/ de comerț exterior în a- 
cest an In cadrul tlrgului depă
șește pe aceea a contractelor

încheiate la tîrgul de anul tre
cut. Printre produsele romînești 
contractate la export se numără 
produse ale întreprinderilor 
constructoare de mașini, pro
duse chimice, medicamente, an
velope. produse ale întreprin- i 
derilor de prelucrare a lemnu- | 
iui, uleiuri, produse alimen- i 
tare, instrumente muzicale etc. |

TAȘKENT La Tașkent I 

s-au terminat lucrările Consfă- I 
tuirii științifico-metodice a I 
specialiștilor în viticultură din ‘ 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. 
Romînă, Ungaria, Uniunea So- I 
vietică și Iugoslavia. Consfă
tuirea din Uzbekistan a discu
tat problemele științifice și 
practice legate de aprovizio
narea oamenilor muncii cu 
struguri proaspeți din soiurile 
de masă în tot cursul anului.

Participanta la consfătuire 
au hotârît crearea unei grupe 
de lucru alcătuită din repre
zentanți ai Bulgariei, Rotniniei, 
Ungariei și Uniunii Sovietice.

S-a hotărit ca cea de-a treia 
consfătuire științiîîco-metodi- 
că. consacrată culturii viței de 
vâe din soiurile de masă să se 
țină în Rominia în anul 1965.

ROM a — La 24 septembrie 
în «Palatul Conzrefielor'1 de 12 
Roma 51-a deschis lucrările cel 
de-a] XVII-lea Congres mon
dial de lupta împotriva tuber
culozei. La congres participă 
XMSte 3 000 de oameni de ști
ință $i lucrători ai instituțiilor 
medicale din 77 de țări ale lu
mii, nrintre care si R. P. Ro- 
mînă.

Arderea unei cruci în miez de noapte — îndeletnicire curentă 
a rasiștilor din statul Alabama (S.U.A.), învestmîntați în uni- 

formele Ku-Klux-Klanului

OE PESTE HOTARE
Baninaun Britten. în cadrul fes- 
tiralalui am fast invitat st sus
țin na recital cu lucrări de Schu
mann. In program am înserat 
Carnavalul. Scene de copii ji 
Fantezia- L'n alt moment din a- 
ctMt itinerariu muzical de mii de 
hiiametri • fost Festivalul de la 
Salzburg care 1-0 bucurat de un 
mcces ca tocai deosebit. în stri- 
• acbial araț mozartian ți-au dat 
omul aresta intilnire celebre for- 
mații orchestrala europene, mari 
dsrijari ca Herbert ton Karajan, 
Kaai Boăat, George Georgescu, 
Larin Maazel ți soliști cu Elisa
beth Schaarzhopf, Christa Lud- 
■iț. Dutrieă Fischer-Dieskau-

— în ca a coastei participarea 
nmzicieuiloe romini la acest fes- 
bml?

— Maestrul Georgescu „unul 
dintre marii dirijori contempo- 
raaT", cm ii numeau cronicarii 
Lt ztlete Festiralnbd, a interpre
tau cu Filurmanim cehi, un pro-

Itinerarii muzicale• •

ca dkrtfonl 
Smmmacmrr, am 

tai'.zct la eeh^rnl fnxixal 
rzxzical da la DsSraraană, n 
jntiraf aasical ora se fcawâ 
aa da aa de participarea unor 
caaascuți nmudeni.

— Citfta «mănunle...
— Anul acesta în afara cunos

cutei formații ^Soliștii din Za
greb" sub conducerea lui A. Ja- 
nigro au participat orchestra 
Radioteleiiziunii din Italia sub 
conducerea lui Mario Roși, Cvar
tetul Beethoven din Moscova, 
orchestra de cameră cehoslovacă 
„Mutici Pragensis , .jVeto York 
pro musica" sub conducerea lui 
\’oah Greenburg, precum ți o se
rie de celebrități mondiale ca 
pianistul Bvron Janis, dirijorul 
Igor Martkevici, compozitorul

„Ascultați programul
așteptat de atîta vreme

- K KKMlh W» 9
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1
n t'jrtdr din cotidianul portughez „O
SECULCT. In coiful încercuit se poate citi un 
C'-.-s^ț. Traducerea rominească a anunțului sună 
ejriri : „Ascultați in fiecare sîmbătă după miezul

7 ’ nopții, pe 320 metri lungime de undă, programul 
pe care-1 așteptați de atita vreme”.

E lesne de înțeles furia care a cuprins aparatul 
pciițienese al dictatorului de la Lisabona. Pentru că anunțul 
respectiv, apărat pofida cenzurii stricte salazariste, nu este 
altceva deci; popularizarea programului săptămtnal emis de 
postul clandestin al forțelor patriotice din Portugalia.

Faptul, in aparență mărunt, reflectă intensificarea, mereu 
accentuată a luptei împotriva regimului dictatorial.

Chiar in perioada ci nd a apărut anunțul la care ne-am re
ferit, în toate colțurile Portugaliei a fost râspîndit textul unui 
document al mișcării antisalazariste. Este vorba de o decla
rație prin care generalul Humberto Delgado, fost candidat 
la președinția republicii, precum ți alte numeroase persona
lități și organizații. (Unitatea democratică portugheză, Mișca
rea națională independentă, Grupul portughez democratic din 
Recife, Junta patriotică portugheză, profesorul Ray Luiz 
Gomes etc) demască fărădelegile săvîrșite de colonialiștii por
tughezi in Angola. Declarația subliniază izolarea crescindă a 
salazariștilor, rezistența mereu mai puternică pe care masele 
din Portugalia o opun politicii colonialiste, războiului colonia
list din Angola.

Lucrările Adunării 
Generale a O. N, U,

tsum m prin-iad lucrări da 
Bwdn, Schubert ți Schamunn. 
Salutul coucertului de Schumann 
aaa fost cu. In sfirțit, după Festi- 
salul de la Salzburg, trebuie să 
menționez concertele date recent 
in Grecia la Salonic cu prilejul 
manifestărilor artistice din cadrul 
celebrului tirg internațional. La 
Salonic am cintat cu orchestra 
simfonică a Greciei da Nord, 
avînd drept dirijor pe directorul 
Conservatorului din Salonic, So
lon Mihailidis. Din Salonic am re
venit acum cîteva zile. M-am în
tors in țară nu numai pentru un 
scurt popas înaintea Unui lung 
turneu pe care-l întreprind ală
turi de prima noastră orchestră 
simfonică în Marea Britanie, 
Franța, R. F. Germană, Belgia fi 
alte țări europene ci ți din do
rința de a fi solistul concertului 
din această seară de inaugurare 
a noii stagiuni muzicale, la care 
doresc să-mi aduc în noul an 
muzical întregul aport.

IOSIF SAVA

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— In continuarea ședinței ple
nare a Adunării Generale 
O.N.U. din 23 septembrie 
a luat cuvîntul șeful de
legației Iugoslaviei, Vladimir 
Popovici care a salutat Trata
tul pentru încetarea experien
țelor nucleare, semnat la Mos
cova. și a cerut să se între
prindă noi pași în direcția de
zarmării generale și totale 
printre care, reducerea bugete
lor militare, înființarea de 
zone denuclearizate, stăvilirea 
răspîndirii armelor nucleare și 
încheierea unui pact de nea
gresiune între Est și Vest.

Luîna cuvîntul ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Dahomey. Emile Zinzou, refe" 
rindu-se la încheierea Tratatu
lui cu Drivire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei 
medii, a declarat că aceasta 
este „o inițiativă pozitivă", 
ce trebuie &ă fie urmată 
de alți nași și acorduri inter
naționale.

Ministrul de externe al Pe
rului, Fernando Schwalb Lopez 
Aldana, a subliniat impor
tanța Tratatului de la Mosco
va privitor Ia interzicerea par
țială a experiențelor nucleare 
și a sprijinit ideea creării zo
nelor denuclearizate.

A vorbit apoi ministrul de 
externe al Tunisiei, Mongi 
Slim. Acosta a subliniat rolul 
pozitiv care a revenit O.N.U. 
în pregătirea tratativelor în
cheiate prin semnarea Trata
tului de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii. El a 
subliniat că Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să-și 
continue eforturile pentru ex
tinderea acestui tratat.

Propunerea sovietică privind 
convocarea unei conferințe a 
statelor membre ale Comitetu
lui celor 18 pentru dezarmare 
la cel mai înalt nivel, a subli
niat Slim, este deosebit de in
teresantă și poate duce la solu

ționarea definitivă a proble
mei dezarmării.

Proiectata conferință in
ternațională pentru problemele 
comerțului și dezvoltării, după 
cum a arătat Slim, este chema
tă să schimbe structura co
merțului internațional, struc
tură nefavorabilă țărilor în 
curs de dezvoltare. Ministrul 
tunisian a subliniat apoi ur
gența rezolvării problemei co
loniale prin lichidarea defini
tivă a rămășițelor sistemului 
colonialist. Vorbitorul a con
damnat „rezistența disperată" 
pe care o mai opun unele pu
teri lichidării colonialismului 
și a cerut adoptarea unor mă
suri concrete în conformitate 
cu Carta O.N.U.

Senatul S.U.A. a ratificat 
Tratatul de la Moscova
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — La 24 septembrie, în 
prezența unui numeros public 
care umplea pină la refuz ga
leriile ce-i erau rezervate, Se
natul S.U.A. a aprobat cu 80 de 
voturi contra 19 o rezoluție 
prin care aprobă Tratatul de 
la Moscova privitor la inter
zicerea experiențelor nucleare 
in cele trei medii și recoman
dă președintelui Kennedy ra
tificarea acestui tratat. Votul a 
avut loc în mod nominal.

Următorul pas care urmează 
să fie făcut în vederea înche
ierii procedurii de ratificare a 
Tratatului este semnarea sa de 
către președintele Kennedy. 
Acest lucru va avea loc în ur
mătoarele zile.

Evenimentele din Congo
LEOPOLDVILLE 24 (Ager

pres). — Partidul Solidarității 
Africane din Congo a dat pu
blicității un comunicat in care 
se spune că situația lui Antoine 
Gizenga s-a înrăutățit extrem 
de mult, ca urmare a grevei 
foamei pe care a declarat-o cu 
mai multe zile în urmă, in 
semn de protest împotriva de
ținerii sale ilegale. Deși au tre
cut multe luni de cînd Parla
mentul congolez a hotărit cu 
o mare majoritate de voturi 
eliberarea lui Gizenga, el con
tinuă să se afle în detențiune. 
Toate demersurile făcute de 
Partidul Solidarității Africane 
pe lingă autoritățile congoleze 
au rămas fără răspuns. Auto
ritățile congoleze au făcut tot 
ce le-a stat în putință pentru 
a împiedica opinia publică să 
afle despre lupta curajoasă pe 
care o duce Gizenga. Partidul 
Solidarității Africane cere din 
nou autorităților să ia de ur
gența măsuri pentru salvarea 
vieții lui Gizenga.

Este semnificativ că în timp 
ce patrioții sînt supuși perse
cuțiilor, în Katanga se mani
festă o revenire a elementelor 
secesioniste. Agenția United

Press International relatează 
că la 23 septembrie a fost ales 
în funcția de președinte al pro
vinciei congoleze Lualaba, Do
minique Diur, „prieten apro
piat și adept al lui Chombe“. 
Din cei 11 membri ai guver
nului acestei provincii, zece 
sint sprijinitori ai lui Chombe. 
Agenția U.P.I, subliniază că 
„alegerea lui Diur este apre
ciată la Elizabethville ca un pas 
pe calea unei posibile reveniri 
politice a lui Chombe".

Se știe că după alungarea lui 
Chombe, Katanga a fost îm
părțită în trei proinncii dife
rite. Această măsură a urmărit 
dezrădăcinarea elementelor se
cesioniste și exercitarea unui 
control mai eficient asupra 
Katangăi de către guvernul 
central. Dar, treptat, adepții 
lui Chombe pun mina din nou 
pe posturile principale de con
ducere ale acestor provincii. 
In afară de Lualaba, și provin
cia Katanga de est este con
dusă de un adept al lui Chom
be, Edouard Bugundwe. In Ka
tanga de nord secesioniștii de
țin poziții importante, deși nu 
au pus mina încă pe controlul 
guvernului provincial.

HrtiffllHWmWilI IMlUlt
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ROMA 24 (Agerpres). — La 

Roma și-au încheiat lucrările 
Congresul internațional de 
chirurgie și Congresul interna
țional de chirurgie cardio-vas- 
culară. La aceste congrese 
membrii delegației R. P. Romî
ne au prezentai o serie de 
referate care s-au bucurat de 
aprecieri deosebite din partea 
specialiștilor pârtieipanți. La 
adunarea generală a societății 
de chirurgie cardio-vasculară 
a fost ales ca delegat național 
al R. P. Romîne prof. dr. Voi- 
nea Marinescu, iar prof. dr. Ion 
Fâgărășanu a prezidat una dîn 
ședințele de lucru ale con
gresului. Viitorul congres in
ternațional de chirurgie va a- 
vea loc la Philadelphia în 1965.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — La 24 septembrie, am
basadorul Republicii Niger în 
S.U.A., Abdou Sidikou, a sem
nal Ia Washington Tratatul de 
la Moscova cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare 
în ai moșieră, în spațiul cosmic 
și sub apă.

Republica Niger este cel 
de-al 102-lea semnatar al Tra
tatului.

WASHINGTON. — Guatema
la a semnat la 23 septembrie la 
Washington Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La 24 septembrie, împuternici
tul Republicii San Marino a 
semnat la Moscova Tratatul cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în cele trei 
medii.

Agenția Reuter anunță că în 
aceeași zi, la Londra, copia 
britanică a tratatului a fost 
semnată de Republica Niger.

MOSCOVA — Tamara Ti
tova, soția cunoscutului cosmo
naut Gherman Titov, a născut 
o fetită care cîntărește 4 kilo
grame și 200 de grame, avînd 
o lungime de 53 centimetri. 
Medicii au declarat că „mama 
Si fiica se simt excelent”. A- 
cesta este primul copil al fa
miliei Titov și totodată primul 
nou născut într-o familie de 
cosmonauți.

WASHINGTON. — Luni sea
ra, John Kennedy, președintele 
Statelor Unite ale Americii, l-a 
primit la Casa Albă pe Attilio 
Piccioni, ministrul afacerilor 
externe al Italiei. La sfîrșitul 
Intîlnirii a fost dat publicității 
un comunicat în care se spune 
că J. Kennedy și A. Piccioni au 
examinat probleme care intere
sează cele două părți și își re
afirmă „atașamentul lor față 
de scopurile N.A.T.O.**.

CAIRO. — La Cairo s-a anun
țat în mod oficial că Republica 
Arabă Unită a rupt toate rela
țiile economice, comerciale și 
financiare cu Republica Sud- 
Africană. Guvernul R.A.U. a

luat această hotărîre In con
formitate cu îndeplinirea hotă- 
rîrilor conferinței de la Addis 
Abeba a șefilor de state șl gu
verne ai țărilor africane.

LONDRA. — Luni seara, cabi
netul britanic s-a întrunit timp 
de o oră, sub președenția pri
mului ministru Macmillan, pen
tru a definitiva atitudinea Ma
rii Britanii față de participarea 
la proiectul american privind 
crearea forțelor nucleare ale 
N.A.T.O. La sfîrșitul ședinței 
n-a fost dat publicității nici un 
comunicat. Agenția France 
Presse subliniază că poziția 
Marii Britanii în legătură cu 
eventuala ei participare la crea
rea forțelor nucleare ale 
N.A.T.O. va fi cunoscută abia 
după întrevederea pe care lor
dul Home, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, o va 
avea miercuri sau joi la Wa
shington cu Dean Rusk, secre
tarul de stat al S.U.A. La Lon
dra se relevă că în rîndurile 
cabinetului britanic există di
vergențe privind participarea 
Angliei la crearea forțelor nu- 
clare ale N.A.T.O.

OSLO. — Luni au avut loc în 
Norvegia alegeri pentru orga
nele administrației locale. 336 
de locuri din cele 525 pentru 
organele administrației locale 
au revenit candidaților Partidu
lui Muncitoresc (social-demo
crat) condus de E. Gerhardsen. 
Pentru candidații Partidului 
Muncitoresc (social-democrat) 
au votat cu 3 la sută mai muiți

alegători decll în alegerile care 
au avut loc în anul 1959. Agen
ția Associated Press relatează 
că E. Gerhardsen, liderul Par
tidului Muncitoresc (social-de
mocrat), însărcinat de către re
gele Norvegiei cu formarea 
noului guvern, după căderea 
cabinetului Lyng, a făcut cuno
scută la 24 septembrie lista 
noului cabinet. Pe această listă 
figurează, în afară de premie
rul Gerhardsen, H. Lange — ca 
ministru de externe, G. Harlem 
— ca ministru de război, și alți 
miniștri.

NEW YORK.— Campania elec
torala pentru alegerea primaru
lui ți consilierilor comunali ai 
orășelului Sulphur Rock, situat 
în nordul statului Arkansas, este 
simplificată la extrem. Două 
panouri invita pe locuitorii a- 
cestei localități să-și dea voturi
le „partidului femeilor" ți „par
tidului bărbaților". în prezent, 
la Sulphur Rock bărbații sînt la 
putere. Femeile din această lo
calitate, nemulțumite de actuala 
conducere a treburilor locale, au 
întemeiat un „partid" ți au pre
zentat șapte candidate pentru a 
înlocui pe cei șapte bărbați : pri
marul, casierul ți cinci consilieri 
municipali. Agenția France 
Presse, care a relatat la 24 sep
tembrie aceste amănunte ale „bă
tăliei electorale" din Sulphur 
Rock, subliniază că există totuși 
riscul unui balotaj, întrucît ale
gătorii ți alegătoarele sînt la 
egalitate : cîte 50 de o parte și 
de alta*
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