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festivele de animale 
au aparit mult în 
acest an in gospo- 

! dariile colective din
raionul Botoșani. 

1 Pentru creșterea lor
în condiții cores

punzătoare și pentru a se asigura 
obținerea unor producții mari și 
constante în tot timpul anului, 
una din cerințele de baza este 
asigurarea bazei furajere.

Numeroase unități agricole so
cialiste din acest raion s-au pre
ocupat încă de la începutul pri
măverii de strîngerea și conser
varea a tot ce poate folosi ca 
hrană pentru animale. Astfel, în 
cele 55 de gospodarii colective au 
fost însilozate 12 000 de tone de
nutrețuri timpurii, a-au depozitat 
în bune condiții fînurile, s-a 
strîns o mare cantitate de frun
zare. Baza însă o constituiau re
coltele de toamnă și din acestea 
un rol important îl au cocenii 
proveniți de la porumbul pentru 
boabe. Iala de ce, încă înaintea 
începerii culesului, atenția a fost 
îndreptată spre acest produs se
cundar.

A

In ritm cu recoltatul-
însilozarea cocenilor

de porumb!

Brașov, cartierul „Steagul Roșu', Pe uiumul palier al unul bloc construit din 
panouri mari prefabricate, tinerii Radu Cre/u, sudor — secretarul comitetului 
organizației de bazS V.T.M. din secția nr, 1 — șl Ion Tolan, lierar-belonist, se 

consultă asupra pregătirilor în vederea montării etajului IV,
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1 Pe șantierele 
B de locuințe 

ale Capitalei
j o TRHOTb

Despre calitatea 
și felul cum

Cu ocazia raîdnlni pe care l-am 
întreprins recent, am întîlnit în 
multe gospodării colective din 
raion o bună experiență în ceea 
ce privește organizarea muncii la 
însîlozatul cocenilor.

La G.A.C. Răuseni, de exemplu, 
acținnea era în plină desfășurare. 
Tovarășul inginer agronom Mihai 
Croitorn, pe care l-am găsit la 
gropile de siloz di nd îndrumări 
cu privire la dozarea amestecuri
lor de coceni cn alte nutrețuri, 
ne-a relatat următoarele :

pune din: 40 Ia sută coceni. 30 
la antă pălării de floarea soare
lui și 30 la «ntă borhot sau tâiței 
de sfeclă, pe care-î primim con
form contractului încheiat cu 
fabrica de zaisăr. La alte gropi, 
împreună cu cocenii insilozăm 
resturi de la gradina de zarzavat, 
buruieni, bostane are ele. După 
cum se observă, un ^ghivccF’ rare 
pentru animale va fi foarte gus
tos și foarte consistent.

Aceeași preocupare, bineînțeles 
cu particularitățile specifice lo
cului, am înt’lnit-o și la colecti
viștii din Learda. Iată, de pildă, 
cnm este organizata aici munca 
intr-o brigadă — aceea condusă 
de Mihai Păduraru. Cea mai 
mare parte din membru brigăzii 
(dintre tineri nn lipsește nici- 
unul) erau la eimp unde recoltau 
cocenii eu știuleți cu tot. Zece 
căruțe asiguran transportul ope
rativ al acestora lingă gropile de 
ailoz (unde se află și depozitul de

furaje al GA-C-). Aici ■ echipă 
din care fac parte multe fete lu
cra ca iuțeală la despânușat. 
Știuleții cran in cârca ți în coșuri 
și du«i la pa lai, iar cocenii cran 
lnațî in primire de către cei ce 
alimentau tocă ta rile. Din butoa
iele aflate liiT-iri, peste fiecare 
strat de 20— 30 de centimetri sa 
împrăștia saramură. In felul aces
ta colectiviștii din Learda au in- 
ailozat pînă acum 300 de tone de 
coceni din cantitatea de 600 de 
tone planificată.

Beiul ta le hnns în această ac
țiune au abținut pînă arus fi 
gospodăriile colective din Cuta
ră ni, Verești, Ștefănești și altele. 
Pînă la sfîrșitnl sâptâmînii tre
cute, în cele 55 de goapadârii 
colective din raionul Botoșani ie 
asigurase o cantitate da aproape 
38 000 de tone de nutrețuri în- 
silozatc, dis care 25 000 de tona 
reprezinți coceni de porumb în

amestec cu diverso resturi ve
getale.

Totuși, timpul înaintat și fap
tul ci în fiecare zi ce trece pro
centul de umiditate din coceni 
■ cade, impune urgentarea lucrări
lor de însîlozarc. In fiecare uni
tate agricolă socialistă există po
sibilitatea realizării unei viteze 
zilnice de lucru mult sporite ; 
chiar și în gospodăriile colective 
fruntașe. Pentru aceasta însă e6te 
necesar ca stațiunile de mașini și 
tractoare iă ia fără nici o în
târziere măsuri (prin amenajarea 
de ateliere mobile și prin mai 
buna utilizare a celor existente) 
pentru repararea operativă a to
cătoarelor de nutreț. La Cuco- 
răni, de exemplu, nu lucra decît 
o tocătoare (fapt care a făcut ca 
pînă acum să se însilozeze numai 
120 de tone de coceni din 400 
planificate), la Răuseni site 4 to
cători nu puteau fi folosite și 
așa mai departe.

Prin mobilizarea tuturor tine
rilor colectiviști, ti de ti la mun
că în GA.CL, prin îndrumarea lor 
spre posturile de lacru care cer 
mai multă operativitate (la tăia
tul cocenilor, transport, tocat) 
organizațiile U.T.M. din G.A.C. 
pot aduce o contribuție mult mai 
mare la desfășurarea într^nn ritm 
mai rapid a acestei importanta 
acțiuni.

AURELIA CĂRUNTU 
corespond£ntul „ScinieU 

tineretului- pentru 
regiunea Suceava

este gospodărită
tîmplăria pentru binale
Eforturile constructorilor, de 

a asigura oamenilor muncii 
locuințe la timp și cu un înalt 
grad de confort sînt susținute 
și de numeroase întreprinderi 
răspîndite pe întreg cuprinsul 
patriei, care furnizează șan
tierelor materiale dintre cale 
mai diverse.

In raidul de față ne-am 
propus să consemnăm preocu
pările constructorilor pentru 
gospodărirea și valorificarea 
în condiții cit mai bune a tîm- 
plăriei, despre calitatea aces
teia și felul cum își respectă 
obligațiile contractuale între
prinderile care livrează astfel 
de produse șantierelor bucu- 
reștene.

Cu ochiul gospodarului
De pe majoritatea șantiere

lor vizitate, am notat aspecte 
care scot în evidență grija de 
buni gospodari a constructori
lor. La șantierul Mărășești, 
care aparține de întreprinde
rea nr. 3 construcții montaj a 
D.G.C.M., te impresionează nu 
numai ritmul în care se lu
crează și linia arhitectonică 
modernă a construcțiilor, ci și 
felul cum este gospodărit ma
terialul la fiecare bloc.

Aici, îndeosebi la blocul 3 C, 
care este aproape finisat, tîm
plăria a fost lucrată cu grijă, 
vopsită cu o culoare adecvată 
ornamentelor blocului. Totul 
este făcut cu mult gust. Apar- 
mentele vor primi în c uri nd 
primii locatari. Și, cu siguran
ță. ei vor aduce numai cuvinte 
de laudă harnicilor construc
tori.

Cu simțul bunului gospodar 
lucrează și tîmplarii de la blo
curile 4 și 10 ale aceluiași 
șantier.

— In anii trecuțl, noi eram 
nemulțumiți de calitatea bina
lelor, ne spune un tîmplar din 
echipa pe care o conduce tova
rășul Gheorghe Radulescu, de 
la blocul 10. Ușile și ferestrele 
pe care le primeam de la în
treprinderea de produse de 
lemn pentru construcții Bucu
rești ne dădeau multă bătaie 
de cap. Acum se vede treaba 
că există mai multă exigență 
din partea C.T.C. Și această 
exigență ar trebui să se mani
feste mereu. Un tîmplar mai 
în vîrstă de la blocul nr. 4 
ne-a vorbit despre felul cum 
trebuie păstrate binalele. în
deosebi produsele din plăci fi- 
bro-lemnoase :

— Tîmplăria nu trebuie a- 
runcată la voia întîmplârii. De 
ce ? Cît ar fi lemnul de bun, 
dacă-i lăsat în soare, și dacă 
nu este ferit de umezeală, si
gur că își pierde calitățile. 
Ușile din plăci fibro-lemnoase 
sînt foarte trainice dar sînt și 
pretențioase. Este necesar ca 
acestea să nu fie lăsate în 
ploaie ci să fie rînduite în 
stive la Ioc cît mai uscat.

o tfVb'd

L. BĂCIUCU

I

Tovarășul 
condus apoi 
mente de la 
depozitată tîmplăria. Aici totul 
este în ordine. Pe șantier s-a 
încetățenit obiceiul ca, imediat 
ce sosesc binalele, să fie sor
tate și repartizate pe blocuri 
și chiar pe apartamente.

In generat pe majoritatea 
șantierelor tîmplăria este bine 
gospodărită. In raidul nostru 
am găsit însă și locuri unde 
aceste produse nu erau gospo
dărite așa cum trebuie.

La Șantierul nr. 1 Mihal 
Bravu — (întreprinderea con- 
strucții-montaj nr. 1), spre 
exemplu, am întâlnit o altfel 
de situație. Chiar la intrarea 
pe șantier, în apropierea blo
cului D 17, mai multe ferestre 
pentru băi, uși și ferestre pen
tru parter erau aruncate în 
voia so artei, sub cerul liber. 
Nu s-a putut găsi loc pentru 
depozitarea lor, ori mal degra
bă aici lipsește spiritul de ini
țiativă, răspunderea pentru 
bunurile materiale ? !

Și la șantierul nr. 3 — Giur
giului, care aparține de I.CJM, 
nr. 2 sînt lipsuri de felul celor 
de la șantierul de pe șoseaua 
Mihai Bravu. „Depozitul" bi
nalelor. se află sub cerul Eber. 
O parte dintre ele sînt acope
rite cu niște prelate, cele mai 
multe sînt însă descoperite, 
așezate pe pămînt.

Dacă ar fi existat mai multă 
preocupare din partea condu
cerii șantierului, credem că 
s-ar fi putut rezolva într-un 
chip mai gospodăresc depozi
tarea acestor produse care, așa 
cum o recunosc chiar și tova
rășii de aici, sînt destul de 
pretențioase. Considerăm că și 
organizația U.T.M. se va simți 
datoare să ajute la rezolvarea 
acestei probleme. Prin muncă 
voluntară se poate amenaja 
un adăpost din materialele 
care nu se mat folosesc și srnt 
împinzite pe întreg șantierul.

P. Cirlova
la cîteva aparta- 
parter unde era

Furnizori și... .furnizori
Numeroși constructori 

care am stat de vorbă ne-au 
împărtășit bucuria că față de 
anii trecuți, binalele sînt de o 
calitate mai bună. Ei ne-au 
vorbit cu satisfacție despre 
muncitorii de la întreprinde
rile forestiere Cîmpina și Fra- 
sin-Suceava. și altele 
le-au trimis produse de 
tate superioară.

Nu aceleași cuvinte de 
dă se pot spune însă despre 
toate întreprinderile care fur
nizează binale șantierelor Ca
pitalei. Pe bună dreptate tîm
plarii de la blocul D 16, Șan
tierul nr. 1 Mihai Bravu. —

(Continuare in a Ill-a)

Lucrările de dezvoltare 
și reutilare a Fabricii de zahăr 

din Tg. Mureș au fost 
terminate

Telegrama trimisă tovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

de constructorii și montorii 
Trustului nr. 5 construcții

Printr-o telegramă trimisă tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, colectivul de cons
tructori și montori de pe șantierul Fabricii de 
zahăr din Tg. Mureș, raportează că „lucrările 
de dezvoltare și reutilare a fabricii au fost 
terminate. In ziua de 18 septembrie Fabrica 
de zahăr din Tg. Mureș — cea mai mare în
treprindere de acest gen din țară — a intrat 
în funcțiune, iar în ziua de 20 septembrie a 
produs primele cantități de zahăr *.

Mulțumind pentru vizita făcută recent pe 
șantier de conducătorii de partid șl de stat șl 
pentru recomandările făcute cu acest prilej, 
constructorii și montorii scriu în încheierea 
telegramei trimise : „Colectivul nostru se an
gajează să muncească ți pe mai departe cu 
entuziasm și abnegație pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru drag, pentru tradu
cerea în viață a hotărî rilor sale”.

Metodă de săpare a puțurilor 
cu ajutorul cofrajului glisant
La minele Dîlja si 

Aninoasa din bazinul 
carbonifer al Văii 
Jiului se folosește 
pentru prima dată 
în tara noastră me
toda de săpare a pu
țurilor cu ajutorul 
cofrajului glisant. 
Proiectul de adaptare 
a acestei metode la 
condițiile specifice 
ale minelor noastre 
a fost întocmit de 
un colectiv de pro- 
iectanti din Petro
șani. Dună această 
metodă, operațiile de

săpare, hetonarea pe
retelui Si amenajarea 
lui definitivă se exe
cută simultan, folo- 
sindu-se în acest scop 
o instalație din ele
mente metalice de- 
mnntahile care se pot 

•refolosi la un număr 
mare de săpări.

Datorită rezultate
lor bune obținute, a- 
ceastă nouă metodă 
urmează a tl extinsă 
și în alt£ bazine mi* 
niere din tară.

(Axerpres)

— Pentru animalele pe care le 
avem, ne trebuie cel puțin 5 000 
de tone de nntrețuri însilozate. 
Am asigurat din vreme o canti
tate de aproximativ 1 600 de tone 
din diferite furaje. Dar pînă Ia 
5 000.... Ața că ne-am îndreptat 
atenția asupra cocenilor de po
rumb din care am băgat pînă 
■cum în gropi peste 500 de tone.

In amestec cu porumbul, pen
tru a ridica valoarea nutrețului 
obținut, însilozăm colete și frun
ze de sfeclă, pălării de floarea 
soarelui ele. Ne-a preocupat, de 
asemenea, dozarea amestecurilor 
în funcție de categoriile de ani
male cărora Ie va fi administrat 
îu rațiile alimentare nutrețul mu
rat. De exemplu, pentru vaci pro
porțiile sînt următoarele: 40 la 
sută coceni, 30 la sută colete și 
frunze de sfeclă, 30 Ia sută pă
lării de floarea soarelui. Pentru 
tineretul bovin amestecul ie com

După recoltarea 
porumbului se 
execută arături
le pentru Insă- 
m'intări. Înainte 
de semănat în
să, se mai iac 
una sau două 
lucrări de dis. 
cuit. Colectiviș
tii din comuna 
Tîncăbești, re
giunea Bucui 
iești, execută a- 
cum, cu ajutorul 
tractoarelor de 
la S.M.T. Co
cioc, discuitul.1 
In cur în d aceste 
suprafețe vor ii 

însămînțate.

Foto :
54GERPRES

Au îndeplinit
planul pe 9 luni
• Minerii din indu

stria carboniferă ra
portează îndeplinirea 
planului Ia producția 
de cărbune pe primele 
nouă luni cu opt zile 
mal devreme.

Folosirea unor meto
de avansate de lucru, 
cît șl extinderea meca
nizării au determinat 
scăderea prețului de 
cost pe tona de cărbu
ne în cele opt luni ale 
anului, eeea ce a dus 
Ia realizarea unor eco
nomii suplimentare în 
valoare de peste 35 
milioane lei.

Cele mai bune rezul
tate le-au obținut co
lectivele de muncă 
ale trusturilor miniere 
r»Argeșu, ^Muntenia" și 
Combinatul carbonifer 
al Văii Jiului.

• Sectorul industriei 
de prelucrare a țițeiu
lui a îndeplinit planul 
Ia producția globala pe 
primele trei trimestre 
cu cinci zile mai de
vreme.

valorificarea

ma! bună a țițeiului șl 
ca urmare a sporirii 
productivității muncii 
cu aproape 3 la sută 
față de cea planifica
tă, petroliștii din acest 
sector au realizat în 
primele nouă luni eco
nomii care depășesc 
suma de 31 800 000 lei. 
In această direcție, 
cele mai bune rezul
tate au fost obținute 
de colectivele rafină
riilor Brazi, Onești, 
Ploiești și Teleajen.

• Colectivele lami- 
noarelor de profile de 
650 și 800 mm de Ia 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara au îndepli
nit miercuri planul de 
producție pe 9 luni ale 
anului.

Ca urmare a sporirii 
productivității agrega
telor și reducerii chel
tuielilor de producție, 
colectivele celor două 
laminoare au realizat 
în 8 luni economii pe
ste plan în valoare de 
5 milioane lei.

(Agerpres)

Studenți la practică 
didactică

1

CONSTANTA (de 
la corespondentul 
nostru].

Nouăzeci de «tu- 
denti din anul III al 
'Facultății de științe 
naturale si agricole 
de la Institutul peda
gogic de 3 ani din 
‘București au sosit 

■ ieri în orașul Tulcea. 
De aici, studenții în

soțiți de numeroase 
cadre didactice var 
pleca ®e brațul Sf. 
Gheorghe. Timp de fi 
zile ei vor efectua 
practică didactica 
constînd în recunoa
șterea Si studierea 
faunei și florei. De a- 
semenea, vor colec
ționa și îerboriza 
plante specifice ve- 
getației din Deltă.

Dinamo-București s-a calificat 
in turul următor al „Cupei 

campionilor europeni4*
Ieri, la Jena, s-a disputat meciul jetur din

tre echipele Dinamo București și Motor Jena. 
Campioana țării noastre la fotbal, a cîștigat 
cu 1—0.
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ub acest titlu vă propunem 
să urmăriți un ciclu de arti
cole care vor apare de-a lun
gul unui întreg an școlar.

Cîteva lămuriri sînt nece
sare.

In întreaga țară, pe băn
cile școlilor medii învață peste 320 000 de 
elevi. Din acest uriaș fagure viu, depo
zitar de cunoștințe, am ales o singură 
celulă, un singur colectiv, o singură cla
să. Avem convingerea că in munca, pro
blemele și frămîntările a 40 de elevi din 
ultimul an de școală se poate oglindi cu 
fidelitate viața unui număr de tineri de 
8 000 de ori mai mare. Iată de ce, vă in
vităm să urmărim împreună evoluția 
clasei a Xl-a A de la Școala medie mixtă 
nr. 11 „Dimitrie Cantemir” din Capitală.

Eroul nostru colectiv are, așadar, o 
identitate precisă: nădăjduim chiar să 
vă împrieteniți binișor, în cele din urmă, 
cu fiecare dintre cei care alcătuiesc cata
logul — de la Barbu Nicolae la Vasilescu 
Georgeta. Insă dincolo de chipurile lor 
sau, mai corect spus, reprezentată prin 
aceste chipuri, vrem sa zărim mulțimea

tinerilor din școli, apți pentru înțelegerea 
unor cunoștințe tot mai complexe, hotă- 
rîți să facă față cu cinste oriunde îi va 
chema patria, avînd convingeri și prin
cipii ferme, și o sete de muncă în stare 
să le traducă în viață.

li vom petrece așadar pe noii noștri 
prieteni pînă în iulie anul viitor cînd, 
odată cu prezentarea la examenul de ma
turitate, vor avea de trecut cel mai înalt 
grad al existenței lor școlare. De pe acur^ 
le urăm, tuturor, deplin succes. Dar pînă 
atunci să urmărim împreună cum crește 
acest colectiv. Cronica noastră va reflecta 
felul în care își organizează el munca, 
modul său de manifestare în diferite îm
prejurări. Vom cunoaște etapele pe care 
le va parcurge clasa în concentrarea for
țelor ei, în ridicarea exigenței, în crista
lizarea proiectelor de viitor. Ne va inte
resa mai ales cum toate aceste forțe, 
toate aceste exigențe, toate aceste pro
iecte se subordonează sarcinilor construc
ției socialiste, ca trăsături ale unor ti
neri crescuți si educați în societatea 
noastră.

Dorim — cu un cuvînt — să fie o cro
nică a maturizării.

Iar pentru că acest proces nu e lipsit 
He unele greutăți de creștere, pentru că 
ajutorul colegilor este extrem de util, 
pentru că vom dezbate lucruri care vă 
privesc pe toți, vă solicităm să partici
pați activ la cronica pe care o inaugurăm 
astăzi, intervenind ori de cite ori va fi 
nevoie. Experiența voastră, sfatul vostru 
vor fi bine venite.

Cunoștință cu a Xl-a A

I 
I

Foto : V. HOSSU.Noile blocuri de sub Cetățuie, din Cluj.

Așadar, să facem cunoștință. Clasa a 
Xl-a A, secția real, constituită la începu
tul anului trecut din fostele clase a lX-a 
A si a IX-a C. număra 29 de băieți și 10 
fete. Virsta: cîteva luni peste sau sub 
17 ani. în anul școlar 1962—1963, media 
generală maximă obținută: 9,75. Media 
generală minimă obținută: 5,30. Media 
generală obținută pe clasă : 7,54. Clasa a 
avut mâhnirea prezentării în toamnă a 
doi băieți la trei corijente (matematică, 
fizică) și s-a despărțit, fără regrete, de 
doi repetenți. Toate aceste... semnalmente 
cam rigide și, oricum, sumare, se vor 
complecta însă, mai pe îndelete...

Bineînțeles, revederea dintre colegi, 
prilejuind discuții destinse, presărate de 
multe glume, a dat începutului de an șco
lar farmecul care-i este propriu. Istoria 
orală a vacanței confirma, o dată mai 
mult, înclinații și talente de multă vreme 
cunoscute și recunoscute. Așa, Persache 
Octavian, matematician avînd la activ 
distincții dobîndite la cîteva olimpiade 
școlare, a avut de înfruntat în această 
vară rigorile unei competiții matematice 
internaționale, desfășurate la Wroclaw, în 
R. P. Polonă; Popescu Ion, căruia toți îi 
zic, afectuos, „geologul11, a întărit temeiul 
acestei premature determinări întreprin- 
zind cu âțiva prieteni o excursie de stu
diu pe Valea Lotrului și în masivul Co- 
zia; Răducanu Ion, un talent plastic, a 
umplut un caiet de schițe, baza unor lu
crări viitoare; Marcovski Mihai, a cărui 
statură trădează baschet-balistul a făcut 
antrenamente intense într-o formație 
școlară reputată; în laboratorul de chi- 
mie instalat la el acasă, mereu îmbogă
țit șî dezvoltat, Barbu Nicolae a făcut 
niște experiențe foarte interesante. Și așa 
mai departe.

Tuturor, soarele, valurile, mișcarea, 
bucuriile verii le-au lăsat urme străve-
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In preajma celei de 
a doua etape a con
cursului al Vll-lea 
al formațiilor ar
tistice de amatori

în Maramureș
Viața nouă a Maramureșului 

poate fi intilnită azi la tot pasuL
Pe an ce trece, activitatea ar

tistică a formațiilor de amatori 
din regiune devină tot mai bo- 
gată; artiștii amatori se atrâduteze 
să realizeze spectacol» pe mă
sura exigenței publicului specta
tor. Acest lucru a fost pe deplin 
confirmat și da prima etapă a 
celui de-al Vll-a concura p» 
țară al formațiilor artistica da 
amatori. Mulți 4inlr« spectatori 
păstrează încă vii imaginii* afe
rate de-a lungul acestei etape, 
care s-a încheiat eu faza regio
nală. Sub semnul eirUteulai nea 
s-a desfășurat întreg concursul, 
valorificindu-s» in eeeteși ti^p 
din plin țt bogatul texanr foi da
rie. (Vezi repertoriul fornaațiilor 
căminelor cullurete din Botiza — 
Vișeu, Suciu d» Jos — Lăpuș, 
Doba —* Mar», Ardueat,
Curtuiuș, Măceș — Somcuța etc. 
La acest concurs au participat cu 
peste 1 000 de artiști amatori 
mai mulți ca in eonrmrstsl proco- 
dent.

Prima etapă a concursului o 
luat sfârșit 1» 23 August. Etapa 
a doua încep» pesta âteoa sile, 
la 1 octombrie, as fax* pregăti
toare. timpul dintre cel» două 
etape la Casa raională d* cultură 
din Sighat, da axampte, fiecare 
formație a putut fi intilnită —da 
d&u& ori pa aăptâmînă —- te re
petiții. Orchestra da mnxică 
populară și-a mai înnoit reperle- 
riul cu două d»tee» !■ acaaitf 
perioad a. După deplasării» inire- 
prinse la Birsana și Vad, M pre
gătește pentru a pleca U Gin- 
Iești și Budești. Formația cerate 
și-a fixat două bucăți din fol
clorul maramureșan „B a Lada iui 
Pinten't prelucrare de Constan
tin, Arvinte și ^uită mar amur e- 
șană" de Aurel Ivășcanu. De ase
menea, orchestra crește și cresc 
totodată și exigențele.

La Giulești, corul pregătește 
cîntecul „Partid, părinte-al bucu
riei" iar brigada artistică de agi
tație repetă noul text. Și aumZ- 
rul exemplelor de formații care 
desfășoară in această perioadă a 
vie activitate ar putea fi conti
nuat cu cele ale căminelor cul
turale din Rana d» Jos, Birsana, 
Sarasău, Desești și alttte.

Pentru xiua de 28 aeptemfarie, 
la Sighat, se pregătește un spec
tacol cu concursul formațiilor 
din raion cară tu fott premiat» 
la fata regională. Fiecare forma
ție ta străduiește să aducă puncta 
nai în program, ia «rafe cZ in 
perioada dintre cete daaă etape 
a mat făcut iaci ua pas inaiate-

Actiritatea desfășurată ia pari- 
oeda amintită * datodil că acti- 
ritatea formațiilor artistica da o-

dispensaoil setatei nartuinsa. 
d t-a a/aat te a permuneniiaer» 
■ ■£. La ax»mplsz im in neant 
timp, «anirvl forma fular cotei 
raionale de cuiteră a cresoti <■ 
« orehestri da muxică
alta de sr.^zied ușoară și a » treia 
da muzicuțe. Heailttlete fazei 
regiancle tint grăitoare {■ ceea 
ca pricește potențialul artistic al 
acestor formații — tecul 1, or
chestra semisimfonică — locul I, 
orchestra de muzică populară — 
locul 1, orchestra de muzicuțe — 
locul II. Și încă ceva: comisia 
regională de organizare a cetei 
de-al VH-lea concur», precum și 
juriul regional au acordat acostai 
instituții cupa și placheta con
cursului pentru multilaterala ac
tivitate desfășurată pe tărimnl 
muncii cultural-educative.

Asemenea realizări se așteaptă 
continuate la un nival ți avui 
înalt, in cadrul celei d» a doua 
etape a concursului.

ȘTEFAN BELLU

Expoziție
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru) —

Nu de mult, la 
Bucecea, raionul Bo
toșani, s-a deschis o 
expoziție filatelică. 
Cele 250 cofițe și 
mărci poștale romi- 
nești oglindesc prin

10 an! de actliiiaie
tehnic al fabricii 
din Birted a im pil
de activitate- In a-

Cabinetul 
de rulmenți 
nit 10 ani 
ceasta perioadă, muncitorii, teh
nicienii și inginerii din aeeaste 
întreprindere au înaintat cabi
netului aproape 1 200 propuneri 
de inovații și raționalizări. Mai 
mult de jumătate dintre acestea 
au fost aplicate in producția, 
contribuind te creșterea continuă 
a producției și productivi tații 
muncii. Valoarea eceaamiîlar 
realizata In aeaasti perioadă prin 
aplicarea inovațiilor i« ridici fa 
17 435 000 tei. .Vnaaat acos
ta t-au înregistrat 162 de ino- 
tațu. (.4 ger prea)

Sfatul unui lovarăș eu o boga
tă experiență protmională este 
totdeauna deoaabit de ialeaiior 
pentru ua tlnăr. Stmagamf 
Eman oii Btrac de la Uainela 
..independenta" din Sibiu a 
devenit !■ lozrt tiag după 
femdaarea scolii, tnuil di^ cei 
aai ba*i auznalori din seepe 
tocmai pentru ci ■ șlml să 

aprecteza acest luc-iz 
laii-1 discuHnd cu uuj tLs

. protenori^ sdi drs m^ad — 
FwW Covacr

fo:o: N ST£UOi:AN

ALAIFPIALtLOR PUBLICATA
„Lecții legate

de cerințele

producției"

de

Două exemple - o pledoarie

filatelică la
iernatica lor, dezvol
tarea industriei și 
agriculturii socialis
te în anii regixz^ui 
democrat popular.

Pe toată durata 
expoziției, plicurile 
tpeciale expediate 
din Bucecea, vor

CuAVț, SA. Vie

m auzit uneori pt 
eîtg unul din tinerii 
mei prieteni care ln- 
vafS la școală. plin- 
glnduse : „Cli d« 
obosit znS liml as
tăzi I Lecțiile si

lea"... Alții Întreabă : „Oare nu 
există medicamente care să mă 
ajute sd învăț mai bine 1"

De fapt, problema „cum trebuie 
sd învățăm" se rezolvă mai ușor 
dacă ne glndim că pregătirea lec
țiilor este o muncă fi că trebuie 
deci sd se conlormeza anumitor 
bine eunoscule reguli igienic».

Să începem, de pildă, cu locul 
de muncă. De foarte mult» ori, 
dacă pregătirea lecțiilor vă obo
sește, provoacă dureri de cap, se 
poate întlmpla ca de vină să fie 
proasta Instalare sau foioslr» a lo
cului unde învăfafi.

Pentru a avea maximum de re
ceptivitate, locul unde Învățăm 
trebuie astfel ales. Incit lumina 
naturală să sosească din stingă 
noastră. Pe de altă parte este 
bine sd Hm cit mai apropiați de 
fereastră. Ne vom face lecțiile nu
mai la masă, stlnd pe scaun. Poate 
că această din urmă recomandare 
vl se pare inutilă, dar am văzut 
adeseori tineri care slăteau lungiți 
în pat și citeau din manual. Este 
cu totul greșit : în poziția culcat, 
corpul are tendința să se relaxeze, 
atenția nu se concentrează. Dacă

a-

»

tr-e

• -

M r

te

Bucecea
purta a ștamnr.ă re- 
pretenffnd a xAbcM 
dr Mădr pe îunda- 
's! iabsicii de
d;.i locali fale cu 
inscripția ex-
ponțje filGielicS dr.i 
Buc«cea 15
brie — 15 fio.eaih*;* 
19C3-.

totuși ne obișnuim sd ln?d;d3i 
culcat, aceasta va <vcq coasocuti» 
proaste asupra eamr.ului.

In general, este foarte impor
tant ca pentru pregătirea locțiuar 
să avem fixat un loc anume, tot
deauna același. Pentru ce î Pentru 
cd doar ostiei formează deprin
deri de lucru sistematic. de acti
vitate care nu se desfășoară la ]n- 
tlmpkue. Creierul nostru „știa" ci 
alunei clnd te așezi la locul res
pectiv, trebuie ii Înveli. Est» încă 
una din formele sub care se ma

Ac^vUă»! cthural-educ*tive 
cu penrra tod Ranti dia secții la 

Șaatfsrd mv«I die G*l*n

ea «■
* gg

■r ^«2

CTM

r» »-
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S. CONSTANTIN I

Articolul „Lecții legate 
cernitele producției", publicat 
in ziarul ..Scinteia tineretului” 
nr. 4387. semnala unel« defi- 
aente in activitatea cursurilor 
de ridicare a calificării profe
sionale organizat^ în unele în
treprinderi din orașul Arad El 
sublinia faptul că in unele sec- 
pi cununie nu sin: organizate 
In raoort cu gradul de califi
care al tinerilor, ci organiza
țiile U.TJf. de la IJrinei» de 
strunguri ți Uzinele de vagoa
ne d-a Arad nu pun accentul 
cr nc:nal. alături de mobiliza
rea rinerflor. pe conținutul lec- 
trDor. De legătura care trebuie 
■* existe între acestea si rezol
varea problemelor de produc
ție.

Iz urma apariției articolului, 
din partea Comitetului orățe- 
-ese U.TM. Arad, criticat că 
au îndrumă suficient activita
tea organizațiilor U.TM in 
ceea ce privește ridicarea cali
ficării profesionale a tinerilor 
mureiîori. am prunit la re
dacție următorul râapyas ;

-Artcoiul a fost studiat de 
ncu cu toata atenția. Lipsurile 
sesizate există ip activitatea 
tisor romi te :e ale organizații
lor de bază U.TM De aeeea. 
nci am luat măsuri oentru tn“ 
lăturarea lor. Birou] coco! te tu _ 
- orășenesc U.TM a organi

za: o olenaxă cu activul în 
cnr» s-a discutat problema 
creștem ralului organizațiilnr 
U.TM. fn îndrumarea tinerilor 
care frecventează cursurile de 
ridicare a calificării ți a con- 
tribubei acestora In desfășu- 
r«rea cursurilor la un nivel 
cit mai ridicat

De asemenea, tn cadrul unei 
^ZJe a «ec re tarii or” a fost or
ganizat un interesant schimb 
de exDeriență pe această temă. 
Expunerile făcute cu aca*t pri- 
lei au fost exemplificate cu 
da> si fapte concrete din ac
tivitatea organizațiilor U.T.M.

La erearea cursurilor rare 
deia d-au început activitatea 
li la crearea, în viitor, a altor 
cursuri, organizațiile U.T.M. 
au tinut ii vor ține seama. de 
recomandările ziarului, disCU- 
Xnd eu tinerii și stabilind din

vreme la ce cursuri trebuie să 
fie cuprinși, propunînd condu
cerilor întreprinderilor înfiin
țarea de cursuri pe meserii și 
în raport cu gradul de califi
care al fiecărui tînăr în parte.

Bineînțeles, ele se vor ocu
pa. pe mai departe, de frec
vența la cursuri a tinerilor, de 
modul în care ei își însușesc 
materia predată, analizînd pe
riodic rezultatele obținute și 
De care le dorim cît mal rod
nice”.

„Cenușăreasa

clubului"

In ziarul „Scinteia tineretu
lui” nr. 4336 a fost publicat ar
ticolul Cenușăreasa clubului" 
in care »e dezvăluia o serie de 
lipiuri manifestate în activita
tea clubului sportiv „Unirea”, 
din raionul N. Bălcescu, din 
Capitală, în ceea ce privește a- 
tragerea unui număr cît mai 
marF de tineri la practicarea 
atletismului. Conducerea clu
bului SDortiv „Unirea” ne-a 
comunicat :

..Articolul oublicat a consti
tuit pentru noi un real sprijin. 
Birou] secției noastre de atle- 
tiim. cu sprijinul comisiei ra
ionale. a analizat atent activi
tatea sa li a stabilit un plan 
de măsuri menit să contribuie 
la înlăturarea deficientelor 
manifestate. La baza acestui 
plan au stat mai ales, măsu
rile recomandate în ședința 
deschisă a organizației noastre 
de partid, în care antrenorii 
de atletism au prezentat in
formări nrivind activitatea lor. 
Planul stabilit cu acest prilej 
s-a dovedit a fi eficace pe li
nia îmbunătățirii activității a- 
tletismului în cadrul secției de 
performanță, si al celei a aso
ciațiilor sportive.

Timpul care s-g scurs de la 
apariția articolului a dovedit 
aceasta. In campionatul raio
nal de atletism, etapa de pri
măvară. au luat parte 4 echipe 
masculine și 4 echipe feminine. 
La concursurile săptămînale 
de secție au participat circa 
900 de elevi din clasele a V-a 
și a Vl-a ale școlilor elemen
tare din raionul N. Bălcescu.

Avind în vedere că școlile 
și*au început cursurile, acea
stă acțiune va fi reluată în 
curind. în cadrul etapei de 
toamnă, solicitînd în acest sens 
iprijinul profesorilor de edu
cație fizică dtn școli.

ău’

_La lace>ar de <m geote? s'-eni ruJîe hamri de pus la punci . Ct aceste cuvlnfe, tov. profesoară Sabina loniță, secretara 
U.TM de ie Scoală .“*< e nr. 4 „Aurel Vloieu" din Capitald a deschis prima ședință de comitet.

Foto i N. STELORIAN

cer» m nșeotsaadă ee progăttran 
menuet sd •» terd pe dl per'vl 
Ia c.ei, na anaro. Boot tr«-
zz^a sd m u:.'.rtn» cziiît-
eîali, vom prevedea lampa cu un 
abajur, c*a ea Jrzaiaa ai eadi 
dear pa masă si pa curei. au la 
ochi.

Uadlala da Jucru al tie di mai 
^copiata, .Tntllrit' .- cărți. eaja- 
ta. aejoo, jimi rigid, loc. car- 
neald. vor ti de aceea așezate la 
îndealad pe aaud. înainte de a 
începe Invățăhzra. Această opera
nd. ear* corespunde la industrie 
cu juegituea localul de aiuac^. 
are a importantă tot aOi da mare, 
pentru ci evită deplasările num» 
roasa la curmi tunului. Or. Între
rupere* de la Invit! tur i are o in
fluentă foarte proastă asupra atac- 

duce la lungirea inutilă a 
timpului cans aerat acestui proces.

care aia acești lectori. are o le- 
ntmnătate ic-crte mare pentru ca 
M 1 erija ți hiae ' Imagtnațrvi un 
aieuer aeaerisii. Întunecos, unde 
trebuie ad etăți In poziție Inco
modă : axi munca nu atinge nici
odată randamentul maxim. In uzi
nele noastre, asiăzi. s-au construit 
hale luminoase. bine ventilate. 
etmforiabile, cu utilai modern. La 
locul de maned unde vd pregătiți 
lecțiile, trebuie de asemenea sd 
asigurați toate condițiile igienice.

Tot In legătură cu condițiile d« 
mediu In cursul pregilirii lecțiilor, 
trebuie >8 *P'-in cîteva cuvinte și 
despre un obicei al unora dintre 
tinerii mei prieteni. Învață. In timp 
ce radioul sau magnetofonul clntă. 
Spun cd ,.așa s-au obijnujt". Evi
dent. In acest cai s a formal o 
legdfurd. un reflex. Dar este de 
subliniat că noțiunile nu slnt asi

11 ne oprim, acum, asupra orelor 
de aiuncd.

Există ore mai potrivite pentru 
pregătirea lecțiilor 1 în această 
privință nu s» poate fixa nici o 
regulă. în tot cazul, nu este bine 
id sa prelungească învățătura 
noaptea : ora limită trebuie să fie 
pentru copii 8 seara, pentru finer! 
fl. Este Insă foarte important să 
stabilim anumite ore de învăță- 
D-a. PE CARE SA LE RESPEC

TĂM 1N FIECARE ZI. In acest fel, 
scoarța creerului sa „obișnuiește" 
U, Intre orele respective, este 
mai aptă pentru cuprinderea noi
lor noțiuni.

Cile ore de Invd/dturd se ad
mit zilnic f De obicei, trebuie cal
culat astfel Incit efortul intelec
tual sd nu depășească zilnic 8—9 
ar» (inclusiv orele de cursuri). 
Pentru pregătirea lecțiilor slnt ne

IGIENA PREGĂTIRII LECȚIILOR
nifestă bine cunoscutele reflexe 
condiționate.

Sd ne Întoarcem Insă la cerce
tarea „locului de muncă". Scaunul 
șt masa vor ii adaplale la dimen
siunile celui ce Invafd ; pentru a 
ajunge la caiet sau carte, nu tre
buie sd faci eforturi. Se recomandă 
ca picioarele sd «tea sprijinite pe 
o bard sau un scăunel —• In nici 
un caz sd nu atirne în aer. Așa 
dar, pentru a învăța bine, se cere 
respectarea unui anumit confort.

In ceea ce privește lumina, cea 
mal bună este cea naturală aces
ta este unul din motivele pentru

Temperatura In camera In care 
învățăm, trebuie sd lie In general 
moderaid. Dacă e prea caid, aten
ția nu se poate concentra. In ge
neral, este bine ca temperatura 
aerului să nu treacă de 20 grade 
Si să nu lie mai mied de 16 grade. 
Vara, ferestrele vor sta deschise 
în permanență. Iarna, vom deschi
de ferestrele Înainte de a începe 
pregătirea lecțiilor, timp de 5—10 
minute, și după fiecare oră.

Poate că o sd întrebați : ce 1*- 
qătură au toate astea cu faptul că 
învăț mai bine sau mai prost I 
Legătura este foarte directă. Fie

milate tot atli de temeinic ca 
atunci clnd în camera respectivă 
este liniște. în legătură eu aceasta, 
trebuie evitat ea In camera unde 
sa învață, alte persoane sd dis
cute. Oricll am pretinde cd putem 
sd ne deprindem, să facem abstrac
ție de ceea ce se petrece In jurul 
nostru, sunetele ajung lotuși la 
urechi șl, vrlnd-nevrJnd, pătrund 
pină la timpan, slnt transmise la 
scoarța creierului care le înregis
trează și, deci, este sustrasă aten
ția care ar fi trebuit sd fie acor
dată învățăturii.

cesare, de obicei, 2—4 ore zilnic, 
în acest timp, se recomandă ca 
după liecare oră să iacem pauză 
de 5 minute, în cursul căreia vom 
depune un efort fizic. In aer liber 
sau cu fereastra deschisă : cîteva 
mișcări de gimnastică slnt foarte 
indicate.

In sîlrșit, ajungem la o perioadă 
cava mai grea din viața celui ce 
Învață : examenele.

Nu mai este nevoie să demons
trăm cit de obositoare este pregă
tirea lecțiilor In asalt. Scoarța 
Creierului iese din făgașul ei nor-

maț de activitate și nu se poate 
adapta cerințelor extraordinare din 
această perioadă. De aceea, efortul 
respectiv trebuie gradat din timp. 
Există reguli bine cunoscute în 
psihologie care arată că, In gene
ral, cunoștințele căpătate In acest 
fel, „la repezeală", se pierd tot 
allt de Iute.

Unii apelează în asemenea ca
zuri la cofeină, sub forma de ca
fele mari și concentrate. Efectul 
acestora este, desigur, reconfor
tant, dar nu durează mult și cu 
timpul excesele devin dăunătoare. 
Pe de altă parle, trebuie știut cd 
după perioade de excitare, urmea
ză un efect contrar, de oboseală, 
apatie. Riscăm deci, ca în timpul 
examenului sd „cădem" tocmai pe 
acest... efect!

Pentru cazurile de oboseală in
telectuală sau de memorie slabă, 
se poale recurge înainte de exa
mene la Glutarom fGfutacid), un 
medicament care reprezintă de 
fapt, mai curînd, un fel de aliment 
al sistemului nervos central. De 
asemenea. In perioada examenelor, 
alimentația va trebui îmbogățită 
cu mai multe dulciuri, proteine, 
vitamine.

Aceste sfaturi nu epuizează, 
desigur, vastul subiect al modului 
cum trebuie să ne pregătim lec
țiile, dar pune cîteva jaloane pen
tru cei ce vor să depună o muncă 
rodnică. Urmîndu-le, veți ajunge 
să realizați mai lesne urarea bine 
cunoscută „succes la învățătură".

dr. LEONID PETRESCU 
cercetător principal, 
Institutul de igienă 
și protecția muncii

Godin: Patria — bd. Maghe- 
ru 12—14 (10; 12,15; 14,30;
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. Ma- 
gheru 2 (9,45; 12,30; 15,15; 18; 
20,45; Capitol — bd. 6 Martie 
16 (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30
— grădină 19), Modern — Piața
G. Coșbuc 1 (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Feroviar — cal. 
Griviței 80 (9,45; 12,30; 15,15;
18; 20,45). Melodia — șos. Ște
fan cel Mare, colț cu str. Li- 
zeanu (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Icarie X B 1 — cinemascop : 
Carpați — bd. Magheru 29 (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Tineretului
— calea Victoriei 48 (10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Progresul — str. Ion Vidu 5 
(20). înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștii Noi (14; 16;
18,15; 20,30). E permis să calci 
pe iarbă: Victoria — bd. 6 Mar
tie 7 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Grivița — cal. Griviței 
lîngă podul Basarab (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Arta — cal. 
Călărași 153 (15; 17; 19; 21).
Babette pleacă la război — ci
nemascop : Festival — bd. 6 
Martie 14 (10; 12; 15; 17; 19; 
21 — grădină 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). Căpitanul Fra- 
casse — cinemascop: Lumina
— bd. 6 Martie 12 (9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,45; 21). Culisele
varieteului: 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). 
Misterele Parisului — cinema
scop: Buzești — str. Buzești
9—11 (11; 15; 17; 19; 21 —
grădină 19,30). Mongolii — ci-

Televiziune
Joi 26 septembrie 1963

17,30 : Transmisiune în di
rect reportajul : „Metroul din 
Moscova'* ; 19,00 : Jurnalul te
leviziunii ; 19,10 : Emisiunea
pentru copii ; 19,40 : Univer
sal 650 — reportaj filmat ; 
20,00 : Liviu Rebreanu și ge
nul scurt ; 20,40 : filmul Tri
umf pe gheață ; 21.00 : Cîntece 
și dansuri populare romînești. 
Tn încheiere : Buletin de știri.

Dorim ca în anul școlar 
1963—1064 numărul elevilor 
participant! la întrecerile de 
atletism să fie mult mai mare. 
De asemenea, vrem să consoli
dăm rezultatele obținute de 
clubul nostru în campionatul 
R.P.R, de seniori, unde s-au 
afirmat noi talente.

Vrem să subliniem că efica
citatea măsurilor luate pe baza 
recomandărilor ziarului „Scîn- 
teia tineretului” s-a văzut și 
prin faptul că, spre deosebire 
de anul trecut cînd în între
cerile campionatului R.P.R. 
noi am ocupat un loc codaș, a- 
nul acesta, între cele 50 de 
cluburi, Clubul sportiv „Uni
rea" a ocupat locul 7 în clasa
ment cu 9901 de puncte și lo
cul III în clasamentul pe clu
buri teritoriale."

„înzestrarea

bibliotecilor"

In articolul cu acest titlu a- 
pfirut în ziarul nostru nr. 4399 
din 9 iulie 1963 în cadrul ru
bricii „Tinerilor din fabrici o 
bogată cultură tehnică", era 
criticat si colectivul bibliotecii 
tehnice de la Șantierul naval 
Giurgiu, pe motivul că „în ul
tima verioadă, în biblioteca 
tehnică nu a intrat nici o carte 
de specialitate’’.

In urma apariției acestui ar
ticol. colectivul de conducere 
al bibliotecii a achiziționat de 
la librăria din oraș o serie de 
cărți tehnice solicitate de către 
muncitori de la șantier, prin
tre care : „Cartea sculerului"', 
„Realizări în automatizarea 
mașinilor electrice". „Cuptoare 
metalurgice" și altele.

In urma măsurilor luate, bi
blioteca tehnică numără acum 
peste 2530 titluri de cărți.

Totodată, pentru a asigura 
buna aprovizionare a bibliote
cii în anul viitor cu cărțile 
tehnice care apar și care inte
resează ne muncitorii din șan
tier, au fost făcute din timp 
comenzi ne baza planurilor 
editurilor tehnice, științifice și 
ale Editurii Academiei R.P.R. 
Tot în acest sena biblioteca 
tehnică are unele comenzi cu
rente la I.D.T.

Tinerii de la șantierul Naval 
Giurgiu găsesc acum Ia biblio
tecă cărțile tehnice care-i in
teresează 5i iau cunoștință cu 
regularitate de noutățile teh- 
nice-stiințifice care apar

M. GH.

nemascop: Crîngași — str.
Crîngași 42 (15; 17; 19; 21).
Lupii la stînă: Bucegi — bd. 1 
Mai 57 (10; 13; 16; 19 — grădină 
18,30; 20,30). Adorabile și min
cinoase: Unirea — bd. 1 Mai 
143 (11; 16; 18,15 — grădină 
19,30). Escondida : Flacăra 
- calea Dudești 22 (10; 16;
18,15; 20,30), Cotroceni — șos. 
Cotroceni 9 (15; 17; 19; 21).
Dacia — calea Griviței 137 
(rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). 
Dintele de aur: Vitan — cal. 
Dudești 97 (16; 18; 20). Dracul 
și cele 10 porunci — cinema
scop: Miorița — cal. Moșilor 
127 (9,30; 12; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Cel mai mare
spectacol : Munca — șos. Mi
hai Bravu 221 (9; 12; 15; 18;

șilor — cal. Moșilor 221 (16; 
18,15; 20,30). Ultimul tren din 
Gun Hill: Aurora — bd. Dimi
trov 118 (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30 - grădină 18,45). Gră
dina cinematografului Vitan — 
cal. Dudești 97 (19,45). Tomis 
cal. Văcărești 21 (9; 11,15;
13,30; 16: 18,15; 20,30—grădină 
19), Fortăreață pe Rin—cinema
scop: Cosmos — bd. 30 Decem
brie 89 (16; 18; 20). Generalul: 
Viitorul — str. M. Eminescu 
127 (16; 18,15; 20,30). Umbre 
albe — cinemascop: Colentin3 
— șos. Colentina 84 (16; 18,15;
20.30) Călătorie în balon — 
cinemascop: Volga — șos. Ilie 
Pintilie 61 (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Balada husarilor: Luceafărul— 
cal. Rahovei 116 (15; 17; 19 — 
grădină 19,30). Aventurile lui 
Hucklebcry Finn — cinema
scop: Progresul — șos. Giur
giului 3 (15; 17; 19; 21). Came
lia: Lira — cal. 13 Septembrie 
196 (15; 17; 19 — grădină 20). 
Moby Dick: Drumul Serii — 
str. Drumul Serii 30 (16; 18,15;
20.30) . Imperiul soarelui — ci
nemascop: Ferentari — cal. Fe
rentari 86 (16; 18; 20). Ordinul 
Anna — rulează la cinemato
graful Pacea — bd. Libertății 
70—72 (16; 18; 20). Divorț ita
lian; Grădina cinematografului 
Libertății — str. 11 Iunie 75 
(19,30). Hanul din Spessart: 
Grădina cinematografului Mo
șilor — Calea Moșilor 221 (19). 
Haiducii din Rio Frio: Grădina 
cinematografului Colentina — 
șos. Colentina 84 (19,30). Caldul: 
Floreasca — str. I. S. Bach 2 
(16; 18,15, 20,30).
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Dinamo - Motor Jena: 1-0
BERLIN 25 (Agerpres). — 

învingătoare în primul meci 
(2—0), echipa Dinamo Bucu
rești a cîștigat cu 1—0 meciul 
retur disputat în deplasare cu 
Motor Jena, campioana R. D. 
Germane, și s-a calificat cu 
brio în etapa a doua a „Cupei 
campionilor europeni** la fot
bal, Dinamoviștii bucureșteni 
au reușit astfel performanța 
de a cîștiga ambele întîlniri 
fără a primi nici un gol.

Miercuri, Ia Jena, peste 
25 000 de spectatori au umplut 
tribunele stadionului „Ernst 
Abbe" cu speranța că echipa 
lor favorită va recupera punc
tele pierdute la București. 
Dar, după cum subliniază co
mentatorul agenției A.D.N., 
Dinamo București a făcut un 
joc la fel de valoros ca și pe 
terenul său propriu, a fost su
perioară în organizarea tactică 
e jocului, în schimbul de pase 
șl în lupta directă pentru 
balon. Deși echipa gazdă a 
atacat mai mult, Dinamo a 
jucat mai calm, mai sigur, mal 
tehnic și a meritat victoria, 
scrie același comentator. Com
binațiile jucătorilor de la 
Motor Jena au fost destrămata 
în fașă de fotbaliștii romîni, 
care au practicat un marcaj 
foarte strict. Frații Nunweiller 
eu fost excelenți, adevărați 
atîlpi ai apărării. Atacurile 
fotbaliștilor romîni, purtate 
mai ales pe extreme, au pus 
deseori în pericol poarta apă
rată de internaționalul Fritz- 
che. Foarte iuți și subtili dri- 
bleuri, Pîreălab și Hajdu au 
fost cei mai buni jucători din 
înaintarea romînă. In minutul 
55, interul stînga, Țîrcovnicu,

a primit o pasă bună ți, prin- 
tr-o splendidă lovitură de cap, 
a marcat singurul gol al a- 
cestei partide. Gazdele au do
minat în continuare și au tras 
mult la poartă, însă fără suc
ces : fie că șuturile nu și-au 
nimerit ținta fie că Datcu le-a 
apărat cu multă siguranță.

Arbitrul polonez Storoniak 
a condus următoarele forma
ții : Dinamo București : Datcu, 
Popa, Nunweiller III, Ivan. 
Petru Emil. Nunweiller IV. 
Pîreălab, Frâțilă, Ene II, Țir- 
covnicu, Hajdu.

Motor Jena : Fritzsche, Otto, 
Stricksner, Woitzat, Rock. 
Marx, Lange, Mueller. Peter 
Ducke, Seifert, Roland Ducke.

PE SCURT
• Astăzi, la Arad sg desfă

șoară meciul internațional de 
fotbal dintre echipele de tine
ret ale R. P. Romine și R. P. 
Polone. Este pentru a 5-a oară 
In ultimii ani clnd cele daud 
echipe se Inlîlnesc între ele. 
Echipa noastră a cîștigat două 
partide, iar doud le-a terminai 
la egalitate.

In meciul de la Arad, selec
ționata romînă va avea urmă
toarea alcătuire : Suciu, Hăt- 
măgeanu, Pele^cu, Răcelescu, 
Pe&caru. Jamaischi, Matei, Du- 
mitriu II. Pavlovici, D. Popescu. 
Moldoveanu.

• In turul trei a campionatului 
mondial feminin de șah, echipa 
R. P. Romîne a Intîlnit reprezen
tativa U.R.S.S. Au cîștigat $ahis- 
tele sovietice cu 1,5—0,5 puncte. 
La prima masă campioana mon
dială Nona Gaprindașvlli, avlnd 
piesele albe, a învins-o în 36 da 
mutări pe Margareta Teodorescu. 
La masa a doua Margareta Per.e- 
voznic a obținut remiză in fața 
puternicei jucătoare Zatulovskaia.

• După patru probe, în cam
pionatul mondial de pentatlon mo
dern qare se desfășoară în Elveția, 
conduce maghiarul Torok — 3 960 
puncte, urmat de Balczo (RP.U.)
— 3 955 puncte, Novikov (U.R.S.S.) 
-— 3 895 puncte, Mona (R.P.U.) — 
3 795 puncte, Dan Ionescu (R.P.R.)
— 3 770 puncte, In proba de călă
rie (penultima a campionatului) 
concurentul romîn Dan Ioneicu 
s-a clasat pe locul IV cu 1070 
puncte. Astăzi se desfășoară ulti
ma probă — crosul.

(Agerpres)

Tinere cititoare la standul de cărți aJ Uzinelor textile J Na iembrie" din Capitală. 
Foto : N. STELORIAN

ARTĂ ȘI ME
e-am văzut foto
grafiile intr-un ziar 
de uzină. To fi trei 
slnt tineri, au intre 
22 și 26 de ani ți 
vîrsta asta a lumi
nii si u zimbetului

și-a pus pecetea de optimism și 
de vise pe fețele lor. Toți trei 
lucrează la „Vulcan", au mese
rii deosebite, prin nu știu ce 
coincidență Insa sub pozele tu
turor era scrisă una și aceeași 
explicație : meseriaș de mina 
Intlia.

Cuvinte 
indiferent 
drțsa cui 
căra care 
dală.

Dumitru Gaiițeanu e cel mai 
mic : are 22 de ani, de sub șap
ca apăsată pe creștet ies șuvițe 
mătăsoase de păr blond, iar 
sub sticlele violete ale ochela- 
iilor fixați pe cozoroc îi ghi-

care atrag atenția, 
unde, clnd și la a- 
le auzi ; slnt ca fia- 
nu se stinge nicio-

cești ochii ea strugurele copt, 
răsirlnglnd lumina. In poză au 
o țintă simplă, arată puțin inti
midat. In atelier Insă în lața 
cuptoarelor, pare un junior, 
atlet, are mișcări iu|i și învli- 
țituri sigure de aruncător de 
ciocan. Luptinduse cu valurile 
de dogoare pe care le scol 
cuptoarele electrice, Gafițeanu 
pare închis în el, dacă privești 
la buzeie-f slrînse nervos, dar 
cînd își scoale mănușile și-și 
ridică ochelarii, pe obraji li in
vadează risul deschis, bun, de 
copil moldovean.

— Noroc! zice el. Merge 
bine... și privește Ia focul din 
cuptoare unde clocotește 
oțelul.

La 22 de ani Gaiițeanu con
duce o echipă de oțelari. 9 oa
meni. De născut s-a născut 
In Moldova, tocmai în nord, 
pe la Rădăuți. Iar înainte 
de a ști ce e aceea dragoste de

ofel topit, i-a plăcut lite’C'ura 
(„boala noastră, a moldoveni
lor*' cum zice el, boală de «re 
nu s-a lăsat nicj acum).

La „Vulcan" a venii după 
trate, mai 
Herul de 
echipă și 
luat de la 
muncă și 
i-a

Vizitele delegației unite a Adunării 
Consultative Populare Provizorii ți a 
Parlamentului Republicii Indonezia
Miercuri dimineața, delega

ția unită a Adunării Consul
tative Populare Provizorii și 
a Parlamentului Republicii 
Indonezia, în frunte cu gene
ralul Wilujo Puspojudo, vice
președinte al Adunării Consul, 
tative Ponulare Provizorii, 
ministru de stat, însoțită de 
acad. St- S. Nicolau, vicepre
ședinte al M.A.N., Ludovic Ta
kacs, membru al Consiliului de 
Stat, și de deputății Constan
tin Mateescu Si Marin Rădoi, 
a vizitat orașul Ploiești.

La sosire, la ttzina de con
strucții de utilai petrolier 
„1 Mai”, oaspeții au fost salu
tați de Gheorghe Stan, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii 
Ploiești, deputat în M.A.N.. ți 
de ing. Nicolae Popa, director 
general al uzinelor. Membrii 
delegației indoneziene au vi
zitat principalele secții d* pro
ducție »i platoul de montai Al 
uzinei, unde eu primit expll" 
ca tu asupra modului de func-

tionare a noilor instalații de 
foraj. Oaspeții s-au interesat 
îndeaproape de condițiile de 
muncă și de viață ale munci
torilor acestei întreprinderi in. 
dustriale.

Apoi delegația indoneziană 
a vizitat orașul Ploiești — 
noile construcții de locuințe.

La prînz. acad. St. S. Nico
lau a oferit la Snagov un de
jun în cinstea membrilor de
legației indoneziene.

In cursul după-amiezii, oas
peții au vizitat noile cartiere 
de locuințe gi unele construcții 
social-culturale din Capitală.

In timpul vizitelor, delegația 
indoneziană a fost însoțită de 
Sukrisno. ambasadorul Repu
blicii Indonezia în R.P.R.. și de 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Plecarea

nn*iunei delegații 
a U.T.M. in U.R.S.S.

A apărut:

Lupta de clasă
Organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro- 

mîn

s«ria a V-a anul XLIJI,
9 septembrie 1963

SUMAR :
EDITORIAL: Activitatea 

economică, la un nivel tot 
mai înalt; N. GHEORGHIU: 
Un larg domeniu de folo
sire a energiei electrice; 
GH. BĂI A: Baza furajeră 
și hrănirea animalelor; 
Acad. ȘT. MILCU: Cerce
tare fundamentală și cerce
tare aplicată; N. GAVRI- 
LESCU, I. MORARU: Mun
ca cultural-educativă in sa
tul colectivizat; GALL 
ERNO: Antropologismul fi
lozofic burghez; N. BELLI: 
Contradicțiile agriculturii in 
„Piața comună0.

SERIE... I

Noul complex de servire al cooperației meșteșugărești din 
Urziceni.

Foto : AGERPRES

male, lăcătuș In ate- 
reduc toate, șef «ie 
meseriaș apre-iat. A 

frate drag os le ds 
seriozitatea, -ui Img 

„topit* inima oțelul in
candescent. In momentul ia 
care și-a descoperit această pa
siune a simțit că a prim firul 
propriei personalități, de atunci 
băiatul țăranilor de prin Rădă
uți a căpătat numele care ii va 
însoți toată viața : oțclaral Ga
iițeanu. încă nu învățase nimic 
din tainele oțelăriei dar el se |i 
vedea „o/eiar”.

— Să știi că mri ușor, II sfă
tuiau unii. Oțelăria Înseamnă 
chimie, ba mai greu, fiindcă e 
o chimie pe care o faci nu în 
eprubelă, ci in cuptoare, iar 
greșelile aici nu sînt fleacuri. 
Trebuie și matematică, și for
mule...

„Cu cil mi se arăta că e greu, 
cu atit parcă mă ambiționam 
mai mult. Cum, adică, nu-s In 
stare să învăț F'

Și, Învăța. Era elev la profe
sională. Anul 111 l a absolvit cu 
categoria a V*a și cu califica
tivul de prim-lopiior. Intrarea 
In producție j s-a păru! nu siîr. 
silul învățăturii, ci abia înce
putul ei. Voia să ajungă un vir
tuos al chimiei metalelor la 
cald și din cărțile — romlneșii 
și străine — pe care le cerceta, 
înțelegea că, cu clț Știe mai 
mult, cu atit are nevoie să în
vețe mai mult, lată doar clteva 
dintre oțelurile speciale care se 
pot obține în cuptoarele cu 
care lucrează șl el: oțeluri de 
turnătorie, oțeluri austenilice, 
oțeluri crom-nichef, oțeluri de

hssdnaze. -•al.’cc.'cze-
Zeo fe -om*- *.re <.u fh
inta ei. A .-trat :<i
jcoc'c _.e Ar— : t ter-
auna a Xl-a e e’_ r za
22 ds hnxhctu/ său e fitela 
al Șarja în care
Lam găsit luciîr.d — o marcă 
de otel crom-mcheJ-zrcLbden 
— reclama ..a elaborare Ingrt- 
jitâ^, ^defostere maximă'’, 
„fierbere bună*, .^ctoxidare 
minuțioasă". o „compoziție chi
mică riguros exactă', pentru 
ca. In final, oțelul să prezinte 
„caracteristice tizico-mecanice 
superioare*'.

Vorbele acestea frumoase 
stelar de mina intlia*' — au 
în cazul Iui Gafițeanu un su
port real, care rezidă In dorința 
de a ii un specialist, dorință 
dovedită de el în anii de învă
țătură, de muncă.

Este, de altfel și cazul celor
lalți doi tineri ale căror foto
grafii le-am văzut în ziarul uzi
nelor „Vulcan". Aurei Matej e 
un băiat Înalt, osos. Clasa a 
X-a a terminat-o la seral cu 
cele mai bune note dintre toți 
elevii școlii. La fizică, chimie, 
matematică—materii legate di
rect de munca lui — învață 
foarte bine. O mare parte din 
timp ți-o dedică însă muzicii. 
Are vreo legătură cu meseria 
lui ! Are. Matei este de praiesie 
formator, o meserie Înrudită cu 
sculptura, cu artele gingașe. 
Uneltele lui sînt doua de bază: 
lanseta si troela. Cu ele face 
modelaj, cu ele dă chip viitoa
relor piese. I se dă un desen, 
o schiță și el trebuie să vadă 
în spațiu piesa așa cum va fi 
ea turnată, din planul hîrtiei 
să-i dea volume, să iacă mode
laj de linii și unghhtri.

— Scoate din mina lui piese

care ci^Sa. stu alia . — Spun 
ei băieții. E

As • v. Iui. L-am gă-
itț î-îr-o oe.'.-ueee tind abia 

o ” ?sâ da mare
r'e îh meseria formatori

lor : - i btiiHu cu 25 de miezuri.
Cfriu de al treilea băiat — 

Petre Ghecughe — f se ma: 
:^ :re In uzină ..micul cazan 
gm'*. Mic este el de statură 9i 
are o tigură cam prea serioasă, 
dar se ia la întrecere cu mul ți 
In uzină în domeniul său de 
activitate. La 26 de ani e! are 
O vechime In atelier de._ 11 
ani. Lucrează la trasaful vase. 
lor uriașe (cazane, mori de ci
ment instalații de rafinărie, Uti
laje chimice etc ) care se exe
cută la „Vulcan”. Ca să poți 
trasa pe tablă și să Indici con
strucția acestor vase trebuie 
precizie matematică, imagina
ție. răbdare multă, autocontrol. 
Nu te poți juca.

— E o problemă 
preciază chiar el.

— Cum ai învă|at î
— Am avut interes.
Aceasta este, după părerea 

sa, prima și marea problemă 
să vrei să Înveți, să-ji placă. 
Fiindcă de învățat ai de unde.

— Toată ziua md învlrteam 
după meșteri. Ei pe ici — pe 
colo, eu pe lingă ei.

Și, a prins. A învățat „toate 
chițibușurile", azi e un „bătrîn" 
în ale meseriei. Cînd trece prin 
uzină cînt trece pe stradă, la 
școala serală (a absolvit și el 
clasa a XFa) oamenii spun 
simplu : strașnic muncitor.

...Și, în mîndria lui de tînăr, 
se simte așa, de parcă de fie
care dată cineva i-ar prinde pe 
piept medalia aceea a respec
tului de care se bucură la noi 
muncitorii de Înaltă calificare.

EUGEN FLORESCU

Miercuri 25 septembrie ax. 
a Dlecat «C*e Moacova o dele
gație a Uniunii Tineretului 
Muncitor, care, la invitația 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Lew’riât va face o 
vizită în Uniunea Sovietică.

Delegația este condusă de 
tov. Octavian N is tor, secretar 
al C C. ăl U.T.M.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tov Stefan Bîrlea, 
secretar al C.C. al U.T.M., de 
membri ai Biroului si activiști 
ai C.C. al U.T.M. Au fost, de 
asemenea, de fată G E. Cio- 
botariov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei 
U.R.S.S. ia București și G. So- 
klakov, al III-lea cec re tar M 
Ambasadei.

------—

Ridicarea misiunilor 
diplomatice de la Viena 
și București la rangul 

de ambasade

mare... a-

Guvernul Republicii Popu
lare Romine și guvernul Re
publicii Austria, în dorința de 
a dezvolta bunele relații din
tre cele două țări, au hotărît, 
de comun acord, să ridice la 
rang de ambasade Legația 
R.P. Romîne din Viena și Le
gația Austriei din București.

Din presa partidelor co
muniste și muncitorești :

JOSE MANUEL FORTU
NY: Focul mocnește in Gua
temala; RODOLFO GHIOL- 
DI: Exploatarea imperialis
tă a AmericM Latine.

Critică și bibliografii :
R PANTAZI: Din tradi

țiile gindirii progresiste ro- 
minești; LILIANA PETRI- 
NI: Un catehism al neoco- 
lonialismului american.

Note:
CORNELIA BEJENA- 

RU: Cu privire la stu
diul literaturii străine in 
invățămîntul superior; AL. 
ȘTEFAN; In sprijinul acti
vității culturale a iindi- 
cateUrr,

Pe urmele materialelor 
publicate :

Scrisori de la Oficiul re
gional de proiectare și or
ganizare a teritoriului — 
Ploiești; Biroul organizației 
de partid a Institutului de 
medicină din Timișoara; 
Comitetul de partid al In
stitutului politehnic Bucu
rești; Teatrul de stat din 
Constanța; Centrul școlar 
tehnic și tehnic de maiștri 
pentru industria textilă din 
București; Școala profesio
nală de ucenici de la Uzi
nele „Tractorul" - Brașov ; 
Ing. A. Saw, ing. V. Set- 
lacec.

Cursurile
In cursul lunii octombrie se 

vor redeschide cursurile Uni
versității populare-Bucurețti, 
organizată da Comitetul de 
Stat pentru Cultură fi Artă.

In anul de învățămînt 1963 
—1904 in cadrul universității 
vor funcționa cursurile : Ro- 
mlnia socialistă, Istoria filozo
fiei, Istoria patriei noastre. 
Istoria universală, Știință și

Universității populare-București
religie, Tehnica secolului XX, 
Probleme ale fizicii contempo
rane, Probleme de bază ale 
chimiei. în colaborare cu Uniu
nea Compozitorilor și Uniunea 
Artiștilor Plastici vor fi orga
nizate cursuri de cultură mu
zicală (teorie și solfegii, isto
ria muzicii romîneștl, istoria 
muzicii universale, forme mu
zicale. canto și ansamblu co
ral) ți de arte plastice.

Vor mai funcționa, de ase
menea, cursuri de teatru, ci
nematografie, istoria diploma
ției — relații internaționale 
contemporane, literatură ro- 
mînă, literatură universală, 
geografia economică și politi
că a lumii, medicină, astrono
mie, limbi străine (rusă, en
gleză, franceză, germană, spa
niolă).

• Miercuri a părăsit Capi
tala, pierind în America La
tină, o delegație de arhitecți, 
condusă de prof. arh. Gustav 
Guști, vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru construc
ții, arhitectură și sistematiza
re, membru al conducerii 
Uniunii arhitecților din R. P. 
Romînă.

Delegația va reprezenta țara 
noastră la Congresul al VII-lea 
de Ia Havana al Uniunii inter
naționale a arhitecților și la 
cea de-a VIII-a adunare gene
rală de la Mexico a acestei 
uniuni.

(Agerpres)
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• Miercuri a avut loc la 
Institutul nolitehnic din Ga
lati un simpozion pe tema 
..Tendințe modeme în con
strucția si exploatarea lami- 
noarelor de tablă groasă".

In cadrul simpozionului au 
fost expuse referate privind 
tehnologia modernă de lami
nara a tablelor groase, utila
jele folosite în condițiile teh
nologica cele mai avansata.

• „Mari descoperiri*, astfel 
se numește noua colecție de 
popularizare a științei, editata 
de Consiliul pentru răspindi- 
rea cunoștințelor cultural-ști- 
ințifice ți Editura științifică.

Noua colecție îți propune să 
popularizeze în cele mai largi 
cercuri de cititori momente 
imvortante din istoria științei. 
Fiecare broșură prezintă o 
mare descoperire, coiiturînd 
totodată personalitatea savart* 
tului căruia i se datorește des
coperirea, precum si momen“ 
tul istoric în care a apărut a- 
ceașta. Primele lucrări tipă
rite „Si totuși... se mișcă" de 
acad. prof. Stefan Bălan, „De 
la lupă la microscopul proto
nic” de conf. univ. dr. N. Ca
jal, membru corespondent al 
Academiei, si dr. R. iftimovici, 
„Tabloul lui Mendeleev" de 
Galia Gruder, „Speologia”, lu
crarea clasică a lui Emil Ra- 
coviță, prefațată de C. Motașt 
indică profilul noii colecții.

(Agerpres)

Despre calitatea

si felul cum este

gospodărită

pentru binale

bloc oare are 167 de aparta
mente și termenul de predare 
la 30 septembrie — nu puteau 
fi mulțumiți de tîmplăria pe 
care au primit-o de la între
prinderea forestieră din Piatra 
Neamț. Ea este de o calitate 
discutabilă. Astfel, o parte din 
uși au căptușeala mal scurtă 
cu 2 cm, altele au foaia mai 
mare cu 4—5 cm față de pro
iect, iar la o parte din ușile 
pentru balcoane au fost mon
tata balamale de ferestre. în 
plus, multe piese de tîmpilărie. 
au fost livrate fără echipa
mentul metalic (broaște, șil- 
duri, drucăre etc.). Dacă la toa
te acestea mai adăugăm și fap
tul că binalele respective au 
fost livrate cu mare întîrziere, 
necazul constructorilor este pe 
de-a-ntregul justificat.

O slabă exigență dovedește 
față de produsele pe care le 
livrează șl C.T.C. de la Com
binatul de industrializarea 
lemnului din Gălăuțași. Din 
această cauză constructorii de 
la blocurile P 3, P 4, P 5, P 6 
— lotul Chiristigii. au întîm- 
pinat o serie de greutăți. Per
vazurile ușilor care au sosit 
pentru aceste blocuri au fost 
nefinisate fapt care a condus 
la refuzarea lor. De asemenea, 
uțlle și ferestrele n-au fost 
ponsonate (ștampilate pentru 
a se sorta mal ușor) lucru care 
a îngreunat munca 
torilor.

Necazuri au avut 
din echipa pe care 
tîmplarul Alexandru Ciobanu, 
de la blocul D 4, șantierul nr. 

construc-

și tinerii 
o conduce

3, al întreprinderii de cons
trucții și montaje nr. 1. Blocul 
la care lucrează ei are 400 de 
apartamente gi ar fi putut fi 
dat în folosință cu mult îna
inte de termen dacă Atelierul 
de tîmplărle di-n Șoseaua Ște
fan cel Mare (întreprinderea 
de produse de lemn pentru 
construcții București) le-ar fi 
livrat binalele la vreme. Ușile 
de la cămări au venit Insa mai 
tîrziu, iar ferestrele pentru 
bucătării au venit incomplete 
(nu li s-au făcut orificiile pre
văzute pentru ventilație fiind 
nevoie să se improvizeze pe 
șantier). Trebuie spus apoi, că 
ferestrele de la băi sînt de o 
calitate foarte slabă — au pe
tece și lufturi exagerat de 
mari.

Pe șoseaua Giurgiului s-au 
înălțat în acest an mai multe 
blocuri. Constructorii de aici, 
se străduiesc și reușesc să rea
lizeze lucrări de calitate. Efor
turile lor nu sînt însă susținu
te și de întreprinderile care le 
livrează ușile și ferestrele. 
Acestea rămîn in urmă cu 
mult față de ritmul construc
țiilor.

Lăsînd la o parte lipsurile 
care există aici în gospodări
rea tîmplăriei, trebuie să sub
liniem că de multe ori produ
sele livrate de întreprinderea 
de produse de lemn pentru 
construcții București nu înde
plinesc normele STAS în sen
sul că cercevelele sînt cuplate 
greșit, la montaj rămîn lufturi 
prin care trece vin tul.

— Eu cred, ne spunea tînă- 
rul tîmplar C. Lupu. care lu
crează la blocul turn, că 
C.T.C. nu-și face întotdeauna 
datoria așa cum trebuie. Dacă 
ar dovedi exigența necesară, 
noi n-am mai primi pe șantier 
uși flambate, cu furnirul de pe 
placaj voalat ori ferestre cu 
oliverele montate invers. în 
multe cazuri, arhitectura tîm
plăriei lasă de dorit și acest 
lucru ar trebui să dea serios 
de gîndit întreprinderilor care 
ne furnizează astfel de pro
duse.

Din constatările noastre pe 
clteva șantiere de construcții 
ale Capitalei, reiese că «int 
condiții ca binalele să fie mal 
bine gospodărite ți că la aceas
ta o contribuție de seamă pot 
ți trebuie să aducă organiza
țiile U.T.M. Ele au datoria că 
mobilizeze tinerii să facă țo- 
proane pentru a adăposti aces
te materiale. Binalele pot fi a- 
dăpostite și la parterele blocu
rilor care au fost deja ridicate.

In același timp, a reieșit că 
sînt o serie de întreprinderi 
care livrează materiale de 
proastă calitate ori cu mare 
întîrziere. Se impune ca, la în
treprinderile vizate, C.T.C. 
să-și facă datoria cu mal multă 
răspundere, să manifeste mai 
multă exigență față de pro
dusele care părăsesc poarta 
fabricilor.

Sint condiții 
constructorilor 
susținute de Întreprinderile 
care le furnizează diferite ma
teriale și îndeosebi de cele 
care livrează binale.

ca eforturile 
să fie mai bine

Cronica
maturizării
Fizicește au crescut mult,zii

au căpătat statura apropiată de 
cea definitivă. Caracterul care 
nu se măsoară la metru, pre
zintă, de asemenea, anumite 
depășiri evidente. Fizionomi
ile. precizate mai net detit a- 
nul școlar precedent, cores
pund unei concentrări eres- 
tinde a voinței.

Prima oră. din prima săp
tămină a ultimului an de 
școală a fost consacrată diri- 
genției. Alegere bine chibzu
ită. Nu numai pentru că ve
nise Un nou diriginte — tov. 
Dan Manolescu, profesor de 
psihologie si logică, ci ți pen
tru că recomandările primei 
ore îți prelungesc valabilitatea 
pentru cel puțin 10 luni de aici 
încolo. Indicațiile de folosire 

rațională a timpului de studiu 
și di odihnă, sfaturile compe
tente referitoare la formarea 
disciplinei interioare, atit de 
cerută de eforturile ce urmea
ză — aici si acum fi-au avut 
locul. Mai cu seamă îndemnul 
ca munca de învățătură să fie 
privită cu toată seriozitatea 
încă de la început, din primele 
zile de scoală, a fost mai mult 
detit oportun.

Ora de fizică se ținea în la
borator. Băncile în amfiteatru, 
cele două table glisante, ofe
reau un cadru universitar, se
sizat de toți elevii, îndrăgit de 
toți, ca o anticipație... Se pre
da o lecție nouă, dar profeso
rul. dună cum e și firesc, înțe
legea să ajungă la materia ne
cunoscută vrin contribuția 
substanțială a elevilor, cărora 
le solicita cunoștințele dobin- 
dite anterior. Cînd i-a reamin
tit lui Udrescu că încă in cla
sa a VIII-a studiaseră viteza 
liniară, și că aceasta intră a 
cum ca element constitutiv în 
studiul mișcării oscilatorii me
canice, materie nouă, băiatul, 
reamintindu-și, avu o tresă
rire imperceptibilă — de satis
facție. Si el. ți Vasilescu Geor- 
geta, si Dobre Manuela, și Ni- 
culescu Dan. toți cei care au 
ieșit rind pe rind la tablă pen
tru a deduce, din aproape în 
aproape, ecuațiile eloganției, 
vitezei si accelerației, au înțe
les cu mai multă claritate de
cît altădată ceva foarte impor
tant. Și anume că toate cuno
ștințele din toți acești ani care 
uneori le văreau fărâmițate, 
rupte unele de altele, sînt de 
fapt convergente, că se reu
nesc, că formează un sistem 
bine ordonat, din care nimic 
nu poate și nu trebuie să lip
sească. Turnurile clasei a 
Xl-a se sprijină ne cărămizile 
clasei a VIII-a și chiar pe te
melii mai vechi.

Concluzia: atenție la conți
nutul bagajelor pregătite in 
școala medie pentru facultate !

Atenție, dragi tovarăși din 
primele clase ale școlii medii. 
Fără soliditatea materiei din- 
tr-a opta, dintr-a noua, ni

mic nu na puiea fi clădit, du
rabil mai tirziu, intr-a zecea, a 
unsprezecea — și mat departe, 
întreruperile xint numai apa
rente, construcția eite unitară.

O adevărată curiozitate inte
lectuală, un interes științific 
real se deslușește pe cele mai 
multe fețe. Materia de studiu 
îi poartă pe uriașe distanțe in 
timp (primele lecții de istorie 
le fac cunoștință cu caracteris
ticile epocii de piatră, prezen- 
tindu-le mărturii vechi de 
600 OtJO de ani ale paleoliticului 
din țara noastră) dar și pe 
uriașe distanțe în spațiu: anul 
acesta vor studia astronomia. 
Pasionante călătorii, uu-t așa ? 
Noțiunile riguros științifice vor 
fi suport și pentru aripile fan
teziei. Le dorim cât mai largi. 
Lista lecturilor recomandate la 
literatura romînă e și ea destul 
de bogată. Ne aflăm intr-o 
clasă de real. Cu atit mai bine.

Cei 39 de prieteni ai noștri 
calcă pe un pămint solid, con
cret, contemporan. Cu tot ce 
este tipic acestor ani de muncă 
eroică desfășurată de popor 
sub steagul comuniștilor. în 
primul rind — cu șantierele. 
Orele de practică ale clasei a 
Xl-a A au dobîndit din prima 
săptămină un cadru nou, cu 
mari semnificații. Pe șantierul 
de locuințe nr. 2 de pe Șoseaua 
Mihai Bravu, unde blocurile au 
crescut vertiginos prin metoda 
cofrajelor glisante, instalatorii 
de rețea electrică i-au primit 
pe elevi cu vădită simpatie.

După ce au semnat de luare 
de cunoștință a normelor de 
protecție a muncii, după ce au 
îmbrăcat halatele de lucru, au 
urcat la blocurile P 5 ți P 6 
unde, risipindu-se între etajele 
II—X, au luat prima lecție. Au 
învățat să curbeze tuburile 
P.V.C. încălzite la flacără, să 
prepare ghipsul, să fixeze in 
tencuială firele instalației, să 
pregătească în zid lăcașul du
zei... Lucrul care le vor folosi 
cindva, direct sau indirect. 
Lucruri învățate cu o plăcere 
pe care au mărturisit-o; Martie 
Dorui pe tind mînui a barosul 
ți dalta, Răducanu Paul, pe 

d*d doza amerteeul fa 
cioc, Nicuteicu Dan, pe 
exacuia racordul intre 
țaci da material plastic. 
t ierul, devenit școală, le-a ofe~ 
rit, superbă, priveliștea pano
ramică a Bucureștiului, plin da 
blocuri noi, impunătoare. Au 
admirat-o cu mindrie, dorin- 
du-și o contribuție, fie cit de 
modestă. Șt tot pe șantier au 
făcut cunoștință cu tineri mun
citori, unit de-o rirstă cu ei. 
Intre elevul Stoian Nicola e ți 
ti nărui initalator Ionașcu Cor
nel, ambii de 17 ani și care 
s-au intilnif in munca la insta
lațiile etajului IX era ceva mai 
mult detit o vagă asemănare 
fizică: Stoian vrea să stăpî- 
nească tainele meseriei, în care 
scop se află aici. Ionașcu vrea 
să-și lărgească orizontul, în 
care scop frecventează de â- 
teva săptămâni clasa a VIII-a 
la seral. Toate drumurile duc, 
nu la Roma, ci spre desăvîrșî- 
rea armonioasă a tinerei gene
rații de constructori.

Ce s-ar mai putea adăuga la 
bilanțul primelor zile de școa
lă? Un capitol foarte impor
tant: munca de organizare. 
Simbătă. după ultima oră, la 
sediul U.T.M., $erbănescu Anca 
deschidea ședința de birou 
U.T.M. pe an. Secretarii U.T.M. 
ai celor trei clase a Xl-a au 
luat In discuție citeva proble
me. Prima: asigurarea unui 
nivel înalt la învățătură. Apoi: 
pregătirea primei adunări ge
nerale. Apoi: organizarea „col
țului presei", reînnoirea abo
namentelor, vizionarea în co
lectiv a filmului „Codin", pre
gătirea primului program al 
brigăzii de agitație pe anul de 
studiu, participarea la confe
rința „Năzuințe și idealuri** — 
sînt titeva alte probleme care 
au fost discutate, la acest în
ceput de gospodărire a timpu
lui și de ordonare a preocupă
rilor.

Dar despre toate acestea — 
și altele — vom reveni în ur
mătoarele săptămâni, pe mă
sură ce vom înainta in anul 
școlar. I

can- 
and 

două 
Șan-

M. I. C.
F AB RICA DE CIMENT MEDGIDIA 

REGIUNEA DOBROGEA
ANGAJEAZĂ INGINER I

— energeticieni
— chi miști
— mecanici

Stagiul minim de trei ani In producție. 
Cererile se vor depune dire«t la secretariatul fabricii de 

eiment din orașul Medgidia.
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ANUNȚ
Institutul Agronomic „N. Bălcescu” din București, anun

ță că în ziua de 27 septembrie 1963, se va ține concursul de 
admitere pentru Facultatea de Agronomic si Facultatea de 
Horticulture.

înscrierile se fac pînă Ia data de 26 septembrie 1963, in
clusiv, la secretariatele facultăților, din B-dul Mărăști nr. 59, 
zilnic între orele 7—20,

I
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Lucrările Adunării
Generale a O. N. U

NEW YORK 25 (Agerpres).— 
în ședința de miercuri diminea
ța a Adunării Generale consa
crata în continuare dezbaterii 
generale a luat cuvîntul minis
trul afacerilor externe al Cia-

dtilui, Ngangtar, care a subli
niat necesitatea Întreprinderii 
unor măsuri concrete pe calea 
spre rezolvarea problemei de
zarmării.

A vorbit apoi ministrul dt a*. A

Cuvintarea €» OBS

ministrului afacerilor externe â_e

al R. P. Romine
Delegația Republicii Popu

lare Romîne, a spus vorbitorul, 
împărtășește părerea exprima
tă în cursul acestei dezbateri 
că actuala sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite este chemata să 
aducă, prin hotărî rile pe care 
le va adopta, o contribuție con
structivă la soluționarea pro
blemelor internaționale vitale 
ce frămîntă omenirea.

Republica Populară Romînă 
consideră, așa cum a declarat 
de la această tribună Preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că 
promovarea principiilor coexi
stenței pașnice și a dezvoltă
rii relațiilor de colaborare 
multilaterală între state, în 
vederea menținerii și consoli
dării păcii, reprezintă însăși 
rațiunea de a fi a Organiza
ției Națiunilor Unite. Pre
ședintele Consiliului de Stat 
își exprima, cu aceeași ocazie, 
convingerea că fiecare 6 tal 
membru al O.N.U., fie el mare 
sau mic, are îndatorirea să 
aducă o contribuție proprie, 
activă, la afirmarea concretă a 
principiului coexistenței paș
nice Sn relațiile internaționale. 
Aceasta este, pe scurt, semni
ficația pe care Romînia o dă 
Națiunilor Unite și îndatoriri
lor de membru al acestei orga
nizații.

Militînd neabătut pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale, a declarat ministrul 
afacerilor externe, Romînia se 
pronunță în același timp în fa
voarea propunerilor de reali
zare a unor măsuri parțiale 
sau regionale, menite să creeze 
un climat de destindere inter
națională și să netezească dru
mul spre un acord pentru de
zarmarea generală și totală.

în acest spirit, guvernul ro
mîn a semnat la 8 august a. c. 
Tratatul de interzicere a expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic șl 
sub apă, apreciind că, deși nu 
se referă la experiențe nuclea
re în toate mediile și nu re
zolvă problemele majore ale 
preîntîmpinării primejdiei pe 
care o creează pentru pacea lu
mii cursa înarmărilor și stoca
rea armelor atomice și cu hi
drogen, acest Tratat constituie 
un pas înainte în direcția des
tinderii internaționale, o do
vadă a faptului că problemele 
internaționale pot fi rezolvate 
pe calea tratativelor. In același 
timp, guvernul romîn și-a ex
primat speranța că încheierea 
Tratatului va crea condiții fa
vorabile pentru noi pași spre 
înfăptuirea dezarmării genera
le și totale.

Obstacolele ce trebuie încă 
învinse sînt complexe și nume
roase. Guvernul romîn se si
tuează cu fermitate pe poziția 
ca eforturile tuturora trebuie 
îndreptate, cu perseverență și 
răbdare și cu simțul realității, 
în direcția apropierii puncte
lor de vedere, a găsirii solu
țiilor reciproc avantajoase. 
Metoda tratativelor, pentru 
care guvernul romîn se pro
nunță cu consecvență, și^a de
monstrat eficacitatea în rezol
varea unor probleme interna
ționale acute, așa cum a fost 
de pildă criza de anii trecut 
din regiunea Caraibilor, ciad 
pe această cale a fost evitat 
pericolul unui conflict nuclear. 
Angajamentele asumate atunci 
trebuie respectate cu strîctețe.

Delegația romînă consideră 
că propunerea Uniunii Sovie
tice de a se convoca la începu
tul anului viitor o conferință 
a statelor membre în Comite
tul celor 18 state pentru dezar
mare, cu participare la cel 
mai înalt nivel, ar fi o măsură 
menită să asigure cadrul cores
punzător pentru discutarea cea 
mai eficientă atît a probleme
lor dezarmării generale și to
tale cît și a unor măsuri se
parate îndreptate spre destin
derea internațională.

Tara noastră, ore a urmăr.î 
cu atenție evoluția discLțurr 
cu privire la folosirea in sco
puri pașnice a spapulu. em- 
atmos feric, ar saluta înwwA- 
rea unui acord privind Erie*» 
zicerea plasării pe oroiiâ a ar
melor atomice.

După părerea delegaț-e. noa
stre, recenta propunere so^.-e- 
tîcă, referitoare la menpzim 
pe teritoriul U.RSS *£ SUA. 
a unui contingent lirxtx: de 
rachete pină la xfirșiti- proce
sului de dezarmare 1
și totală, ce însene Iz rindtu- 
acelor propuneri care, 
tn întâmpinarea celeJjLte 
facilitează apropierea pet- 
țiilor.

De o mare înscmân^ pe
tru asigurarea păcii ?u.“ >e ș: 
pentru crearea unul ciocan de 
destindere ar C Lch-dar-ra ră
mășițelor celui aaGea
război mondial înche
ierea tratatului de pace fc- 
man.

Consiaerînd eâ ] . a
blocurilor migrare ar
o comtrfbuțte 4» aea=â %a tx> 
za JatooaltAțini erutr fe- 
ternațior-ale. a IntLrîru «rurt- 
tâții în lumea mtreaxi
nul romîn se pmrzxU per^ru, 
încheierea — o —ttatxri tSSB» 
zitorie — a unx pact de nea
gresiune între țîr.je -r- vt 
ale Orgar/za;;e 
de Nord și £a;e> particspxr- 
te la Tratarul de la Varjcra.

O altă ac ture mesx* st 
pregătească roi iz deent- 
niul dezansdm ar —-
reducerea sau — ca A
inițială ia acea»tă drrectie — 
înghețarea =_utarv
ale staîeloc. Guxrrru-1 B. P. 
Romîne. a C Mknesc-x. a
făcut, in anuî r în tM*.
celorlalte gur«ru>e c-Z 
baicanjce propuxjcr-. Oe încie- 
îere a usui pextru tran
sformarea Balcanii cr îrtr-o 
zori a pieii fi catobc. Lr2_ fără 
arnt<r «A lăsă
de transptrtare 1 la

La a XV-i a Acu-
năru GerteroSe. BipabJca 
Populnrâ R-mnă a Propui 
discutarea punctul± :
-Acțiuni piiz reotcai iz

«■tete-
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VARȘOVIA. — După cum 

transmite agenția P.A.P., la in
vitația C.C. al P.M.U.P. și a 
guvernului R. P. Pol Mie, la 25 
septembrie a sosit la Varșovia 
delegația C.C. al P.S.U.G. și 
guvernului R. D. Germane, în 
frunte cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germa
ne, și Bruno Leuschner, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane. La aeroportul din 
Varșovia, oaspeții au fost în
tâmpinați de Wladislaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și de alte persoa
ne oficiale.

PRAGA. După cum anunță 
agenția C.T.K., la 25 septem
brie s-a deschis sesiunea Adu
nării Naționale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Luind
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‘-Lruea O.VL', care trebuie 
să drruci uz; augrumert activ 
lă șl al cooperâru iuter-

vorîxuoml a spus : 
KZzacjtases k Na-
V;ar„ ,-.r 1' u.te încă seikta 

- dato-’-ă faptului că 
pr.ncy _1 uru versali^țu pe 
rure i fost clăd.tă aceestă cr- 

cocunuă și astăzi să 
Le res-jcoLL Delegația romică 
ie proc.uzțâ cu boiărire. ca fi 

trecut, pentru restabilirea 
±reptx_u tectun ai R. P. Ch_- 
Sitre. stat foeJator al O.N.U. 
f. membe-j permanent al Ccn- 

de Securitate, și pen
tru îndepărtarea netntirziată 
a uzurpatorilor rânk2ișt$ti.

Pe agenda acestei sesiuni t- 
țurează numeroase puncte 
care pot prilejul schimburi 
utue de vederi, fi aplicarea 
concretă a principiilor Cartei 
Națiunilor Unite. Printre a- 
cestea figurează și punctul 
întitulai : „Măsuri pentru pro
movarea în rindurile tinere- 
tului a idealurilor păcii, res- 
pervului reciproc și icțelegertâ 
intre popoare”, problemă in- 
scrtsă ia propimerea Romînied 
la sesiunea a XV-a a Adunării 
Generale și care de atunci se 
zflă în atenția Națrgnkvr Uni
te și a altor orfnruzații înter- 
națiocaje. La sesiunea a 
XVH-3 delegația romînă a 
prej^ntat spre examinare im 
proiect de declarație cuprin
zând principii ce trebuie, după 
părerea noastră, să călăuzeas
că activitatea de formarq a 
tinerei generații.

Dacă sesiunea Ia care parti
cipăm. a declarat în încheiere 
vorbitorul, va reuși să contri
buie la promovarea unui cli
mat prielnic pentru găsirea șl 
apropierea de soluții viabile, 
la prevalarea spiritului rațiu
nii în relațiile dintre state, 
delegația romînă crede că re
zultatele ei se var înscrie ca 
un aport util la eforturile ne
contenite ale omenirii spre 
pace și înțelegere între po
poare.

în ceea ce o privește, dele
gația romînă va face tot ce îi 
stă în putință pentru a con
tribui activ la succesul lucră
rilor.

V
NEW YORK. — Comitetul gene

ral al Adunării Generale a O.N.U. 
a luat In discuție la 24 septembrie 
cererea unui număr de 37 de state 
— între car» $1 R. P. Romină — 
de înscriere pe ordinea de zl a' 
celei de-a XVIIÎ-a sesiuni ,a unul 
non punct întitulat: „Măsuri în 
legătură cu cutremurul de pămînt 
de la Skoplje, Iugoslavia", Luind 
cuTinhil reprezentantul R. P. Ro
mine, prof. M. Hașeganu a spriji
nit cererea de înscriere a punctu
lui. exprimînd totodată sentimen
tele de compasiune ale poporului 
romîn față de victimele cutremu
rului.

Comitetul general a hotărît
recomande Adunării Generale în
scrierea punctului pe ordinea 
zi a sesiunii $i examinarea lui în 
ședințele plenare ale Adunării Ge
nerale.

Să

de

UE PESTE HOTARE
Prezențe
romînești
BCX.V. — Cu pc^ejul partf-

3. P. tor-ne la 
5r re.-nau oed aLttexf cr 
Kiln Mircea Doomcu. 
Ji.nJ pc-v-u-oauhu Jt P. 
ze. z citrFi cz cxteil la care 
cu pcrUcipc* dr. Walter Stei- 
z.e. cocsJ.er In NLinislerul Eco- 
n ozz:ei R F.G., Theo Burauen, 

•J crațului Kbln, von 
yde. directorul tirgului, 
‘ii pavilioanelor celor- 

participanle la tirg, 
oameni de afaceri,

Tîrgul 
de la 
direc- 
Romî-

ce
c_:
fcj.w ton
ziur.e.’ap

inv.ittâi au vizitat pavilionul 
R_ P. Romine, făcînd aprecieri 
eJogî&cse in ceea ce privește 
ca.; lalea și prezentarea expo- 
zzttâor romînești. Televiziunea 
vest-germană a prezentat as
pecte de la pavilionul R. P. 
Romîne.

PARIS — La sfîrșitul ace
stei săptămîni va începe să 
ruleze la Parifi prima copro
ducție franco-romînă, filmul 
„Codin’’, regizat de Henri Col- 
pi. după romanul lui Panait 
Istrati. După cum se știe, fil
mul a fost premiat la Festiva
lul internațional de la Cannes 
pentru cel mai bun scenariu. 
La cinematograful „Le Rai- 
mu'1 de ne Champs Elysees fil
mul va rula în versiunea ro
mînă. iar la cinematograful 
JSaint-Severin” din Cartierul 
Latin va fi prezentată versi
unea franceză.

In legătură cu 
filmului „Codin" 
pariziene, ziarul 
miercuri scrie : 
„Codin” la 
primul rezultat concret al unei 
cooperări culturale romîno- 
franceze, care trebuie să de
vină din ce în ce mai largă”.

prezentarea 
pe ecranele 

„Combat” de 
„Succesul lui 

Cannes a marcat

privind 
acordarea independenței 

Kenyei
LONDRA. La 25 septembrie 

& început la Londra conferința 
pentru acordarea independen
ței Kenyei. La lucrările ei iau 
parte reprezentanții guvernu
lui englez, în frunte cu Dun
can Sandys, ministrul colonii
lor. 12 delegați din partea 
Uniunii Naționale Africane 
din Kenya, condusă de primul 
ministru, Jomo Kenyatta, șase 
delegați din partea Uniunii 
Democratice Africane din Ke
nya și trei reprezentanți ai 
populației europene, împreună 
cu guvernatorul general, Mac 
Donald.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U. R. S. S. a ratificat
Tratatul de la Moscova

Vizita delegației
parlamentare

romine in Polonia
— Trimisul 

transmite :
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
TASS, la 25 septembrie a avut 
loc ședința Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., care 
a discutat problema ratificării 
Tratatului privitor la interzi
cerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă. La ședință, 
prezidată de L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem, al U.R.S.S., au 
participat mareșalul Uniunii 
Sovietice, R. I. Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S., 
și V. A. Levșa, prim-vicepre- 
ședintele Comitetului de Stat 
pentru folosirea energiei ato
mice al U.R.S.S.

In comunicarea făcută în 
numele guvernului U.R.S.S., 
V. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a arătat că 
Tratatul semnat la Moscova 
este un rezultat al politicii ex
terne de pace consecvente a 
U.R.S.S. și că datorită efortu
rilor tuturor popoarelor iubi
toare de pace, guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii au trebuit să 
renunțe la poziția lor inițială 
negativă în ce privește inter
zicerea experiențelor nucleare. 
Deși Tratatul nu constituie o 
garanție pentru preîntâmpina
rea unui război și o măsură 
de dezarmare, a arătat V. V. 
Kuznețov, dacă el va fi res
pectat de toți participanții, el 
va constitui o piedică în calea 
intensificării înarmărilor nu
cleare. V. V. Kuznețov a ară
tat că Tratatul semnat la 
Moscova corespunde pe de
plin intereselor securității 
Uniunii Sovietice și a întregii 
comunități socialiste, și 
nu oferă nici un fel de 
taje unilaterale vreunei 
semnatare.

A luat apoi cuvîntul 
Kuusinen, președintele Comi
siei pentru afacerile externe a 
Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
care a arătat că participanții 
la ședința comună a comisiilor 
pentru problemele externe ale 
celor două camere ale Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. au 
hotărît în unanimitate să re
comande Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. să ra
tifice Tratatul semnat la Mos
cova.

In cadrul dezbaterilor au 
mai luat cuvîntul I.1. Palețkis, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Li
tuaniene, I. S. Nasriddinova,

președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Uzbece, 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
S. M. Budionnîi, membru al 
Prezidiului Sovietului Su
prem, D. P. Smirnova, munci
toare la combinatul „Triohgor- 
naia Manufaktura" care au 
sprijinit propunerea ca Pre
zidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. să ratifice Tratatul 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

In încheiere, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
a dat citire proiectului de de
cret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în legă
tură cu ratificarea Tratatului 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, spațiul cosmic și 
sub apă. Decretul a fost apro
bat în unanimitate de partici- 
panții la ședință. După aceea, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a 
semnat decretul și a parafat 
instrumentele de ratificare.

CRACOVIA 25. 
special Agerpres 
In dimineața zilei de 25 sep
tembrie delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne, 
condusă de Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne 
a vizitat Combinatul metalur
gic „Lențn" din Nowa Huța în 
apropiere de Cracovia. In vi
zita pe care o face prin țară, 
delegația romînă este însoțită 
de Jan Carol Wende, vicema- 
reșal al Seimului R.P. Polone.

După vizitarea Combinatu
lui, Zbigniew Skolicki, preșe
dintele Prezidiului Sfatului 
popular orășenesc Cracovia, a 
oferit un prînz în cinstea de
legației.

In cursul după-amiezii mem
brii delegației au vizitat 
versitatea ■ Jagellonă din 
covia și alte monumente 
rice ale străvechiului 
polonez.

Seara, delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne 
a părăsit orașul Cracovia ple- 
cînd spre Kattowice.

Uni- 
Cra- 
isto- 
oraș

Declarația președintelui Kennedy

că el 
avan- 
părți

O. V.

Demisia guvernului grec
AtENA 25 (Agerpres). — 

Miercuri seara s-a anunțat la 
Atena că primul ministru al 
Greciei, Pipinelis, a prezentat 
regelui demisia cabinetului 
său. La 26 septembrie regele 
Greciei, își va face cunoscută 
hotărîrea în ce privește accep
tarea sau respingerea demisiei 
guvernului.

Demisia cabinetului Pipine
lis, transmite agenția France 
Presse, a fost prezentată după 
o reuniune convocată de rege 
și la care au participat liderii

Uniunii Naționale radicale, 
partidul guvernamental, și a 
două dintre partidele de opo
ziție — Uniunea de cen
tru și partidul progresist A- 
ceastă reuniune, adaugă France 
Presse, nu a dus la nici un re
zultat, întrucît reprezentanții 
guvernului au respins în con
tinuare cererile de modificare 
a actualului sistem electoral 
în legătură cu organizarea a- 
propiatelor alegeri parlamen
tare de la începutul lunii no
iembrie.

WASHINGTON. La 24 sep
tembrie, președintele S.U.A., 
Kennedy, care se află într-a 
călătorie prin țară, a făcut în 
orașul Newburgh o declarație 
în care șî-a exprimat satisfac
ția în legătură cu ratificarea 
de către Senatul S.U.A. a Tra
tatului cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare.

Sprijinul larg pe care sena
torii din partea celor două

partide l-au acordat Tratatu
lui în urma unor îndelungi 
dezbateri, a arătat președinte
le, dovedește nu numai că 
Tratatul este sprijinit de opi
nia publică, ci și faptul că o- 
pinia publică este de părere 
că acest document corespunde 
intereselor poporului Statelor 
Unite și ale tuturor popoare
lor din lume.

Pregătiri militare ale
conducătorilor malayezi

KUALA LUMPUR. — Gu
vernul malayez, transmite a- 
genția U.P.I., a anunțat că în 
Sarawak și Borneo de nord 
au fost trimiși 1 600 de soldați 
malayezi. Comunicatul oficial 
anunță, de asemenea, ca în 
cursul lunii viitoare vor fi tri
miși alți 800 de soldați mala
yezi în aceste teritorii, în care 
se mai află aproximativ 6 000 
soldați britanici.

Aceste măsuri întreprinse de 
guvernul malayez sub pretex
tul că trupe indoneziene ar fi 
violat granița cu teritoriul 
Sarawak au sarcina să înă
bușe acțiunile forțelor patrio
tice din Borneo de nord, care 
se pronunță împotriva Fede
rației Malayeze.

Pregătirile militare ale con
ducătorilor malayezi au găsit 
sprijin în guvernul australian. 
Astfel, la 24 septembrie, pri
mul ministru al Australiei. 
Menzies, Iuînd cuvîntul în fața 
Parlamentului, a declarat că 
guvernul australian va acorda 
ajutor Federației Malayeze în 
reprimarea oricărei acțiuni 
care ar afecta existența aces
tei federații.
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cuvîntul la seshine, Jozei Le- 
nart, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace, a miormcî 
Adunarea Națională despre 
modul in care guvernul în ac
tuala lui componență va Înfăp
tui politica de construire a so
cialismului In conformitate cu 
ho țări rile Congresului al Xll-lea 
al P.C. din Cehoslovacia. In 
domeniul relațiilor internațio
nale, a subliniat J. Lenart, linia 
generală a guvernului R. S. 
Cehoslovace va ii și pe viitor 
politica leninistă a coexistenței 
pașnice a statelor cu sisteme 
sociale diferite, ceea ce decurge 
din țelurile și principiile poli
ticii Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

SOFIA. — La Sofia se desfă
șoară cea de-a V-a consfătuire 
științifică ți metodologică în 
problemele economice ale a- 
griculturii. La consfătuire par
ticipă reprezentanții institute-
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le* de cercetări științifice din 
R_ P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă. R. D. Germană, R.S.F. 
IsgosLaria. R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungari și Uniu
nea Sovietică.

PHENIAN — După cum 
transmite Agenția Centrală 
telegrafica Coreeană, la Phe
nian ■ fost dată cublicității la 
24 septembrie Declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R. P. D. Coreene în legă
tură cu apropiata discutare a 
^problemei coreene” la cea 
de-a Xvm-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. In de
clarație se arată că includerea 
Si de data aceasta a „proble
mei coreene” pe ordinea de 
zi a celei de-a XVTU-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
este în contradicție cu țelurile 
și principiile O.N.U. Problema 
unificării Coreei este o pro
blemă internă, care trebuie re-

• PE SCURT • PE SCURT •

zolvată pe cale pașnică și pe 
bază democratică de însuși po
porul coreean, și nici o forță 
din afară nu are dreptul sa se 
amestece în această problemă.

a S.U.A. față de țările socialis
te, Hodges a declarat : „Cred 
că noi va trebui să procedăm 
astfel".

ții. Anchete efectuate de insti
tuții particulare au arătat că în 
ultimii doi ani costul vieții a 
crescut în Italia cu 30 la suta.

Aspect de la o demonstrație 
a muncitorilor constructori 
din Roma. Constructorii au 
manifestat pentru satisface
rea revendicărilor lor pri
vind îmbunătățirea situației 
materiale și respectarea 
drepturilor sindicalelor pe 

șantierele de construcții

WASHINGTON. — La Wa
shington a fost dat publicității 
la 24 septembrie raportul Con
ferinței pentru problemele dez
voltării exportului american 
care a avut loc, la inițiativa Ca
sei Albe, în zilele de 17 și 18 
septembrie.

Cu acest prilej, după cum 
transmite Buletinul de Știri al 
Casei Albe, ministrul comerțu
lui S.U.A., Luther Odges, a ți
nut o conferință de presă, în 
cadrul căreia a declarat că 
„guvernul S.U.A. examinează 
foarte precis" o reducere a res
tricțiilor asupra comerțului cu 
țările socialiste. Referindu-se 
la recomandările unor comite
te ale conferinței de a fi re
considerată politica economică

ROMA. La Milano s-a desfă
șurat timp de trei zile greva 
generală împotriva scumpirii 
chiriilor. Greva a lost declarată 
de cele trei centrale sindicale 
O.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. și Ia 
ea au participat peste un milion 
de muncitori. Mișcarea de pro
test împotriva scumpirii chirii
lor s-a extins și în alte centre 
industriale ale Italiei ca : Roma, 
Neapole, Marsala, Monza, Leg- 
nano etc.

De zece zile continuă mișca
rea țărănească în întreaga Ita
lie. Aceasta este a treia grevă 
națională a muncitorilor agri
coli.

Această amplă mișcare re
vendicativă a muncitorilor și 
țăranilor italieni este strîns le
gată de creșterea costului vie-

NEW YORK. — Populația 
Pămîntului era la sfîrșitul anu
lui 1961 de 3 069 000 000 de lo
cuitori, între începutul anului 
1960 și sfîrșitul anului 1961 în- 
registrîndu-se o creștere a 
populației de 61 milioane de 
persoane — se precizează în 
Anuarul demografic al Națiu
nilor Unite, care a fost dat pu
blicității Ia 24 septembrie Ia 
New York.

Intre anii 1950—1961, popu
lația Pămîntului a sporit cu 560 
milioane de persoane dintre care 
337 milioane în Asia. Densita
tea populației pe glob se ridică 
în prezent la 23 de persoane pe 
km patrat față de 18 în urmă 
cu zece ani.
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NEW YORK. — La New 
York are loc o intensă activi
tate diplomatică in legătură cu 
conflictul care s-a ivit după 
crearea Federației Malayeze- 
Miniștrii de externe ai Filipi- 
nelor și Indoneziei au avut nu
meroase întrevederi cu secre
tarul âe stat al S.U.A., Rusk, 
secretarul general al O.N.U., 
U. Thant, și cu mai mulți di- 
piomați care participă la sesiu
nea Adunării Generale O.N.U.

Ministru] de externe al Fiii- 
pinelor, Salvador Lopez, a de
clarat în cadrul unei conferin
țe de piesă, că Indonezia și țara 
sa au căzut de acord sa nu 
ceară includerea problemei Fe
derației Malayeze pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a 
O.N.U., deși și-au rezervat 
dreptul de a ridica această pro
blemă în cuvin țările lor în fața 
Adunării Generale. El a relevat 
că cele două țări consideră că 
situația actuală nu este favo
rabilă convocării unei confe
rințe a reprezentanților Indo
neziei, Filipinelor și Malayei, 
dar tratative bilaterale sînt de 
dorit si ele se desfășoară. Lo
pez a anunțat că secretarul ge
neral al O.N.U.. s-a declarai de 
acord sfl sprijine rezolvarea pe 
cale pașnică a conflictului.

CONGO: Demonstrație
pentru eliberarea

lui Gizenga
LEOPOLDVILLE. La 25 sep

tembrie a avut loc în fața re
prezentanței O.N.U. din Congo 

. o mare demonstrație în spriji
nul eliberării patriotului con- 
golez Antoine Gizenga. Prin
tre demonstranți se aflau li
deri politici cunoscuți, precum 
și membri ai familiei și rude 
ale lui Gizenga. Parașutiști 
înarmați au împrăștiat de
monstrația, iar rudele lui Gi
zenga au fost urcate cu forța 
în autocamioane care s-au în
dreptat Intr-o direcție necu
noscută.

După cum relatează agenții
le de presă, situația din Leo
poldville este încordată. Insti
tuțiile guvernamentale, pre
cum și reședința lui Kasavubu 
și clădirea parlamentului con- 
golez au fost înconjurate de 
trupe.

După sesiunea miniștrilor
de externe ai Pieței comune

BRUXELLES. — Marti seara a 
luat sfirșit la Bruxelles Sesiunea 
miniștrilor de externa ai țărilor 
membre ai Pieței comune, Și de 
data aceasta nu a fost realizată o 
atenuare a divergentelor economi
ce care se manifestă între Piața 
comună și S.U.A. în cadrul așa- 
numitului „război al puilor de 
găină". După cum s-a mai anun
țat, miniștrii de externe au apro
bat marți un proiect pregătit an
terior de experți, potrivit căruia 
tarifele de import la carnea de pa
săre din S.U.A. vor fi reduse cu 
10 la sută. Această reducere este 
considerată însă cu totul insufi
cientă în S.U.A., avindu-se în vc-

dere că tarifele vamale ale Pielei 
comune la importul cărnii de pa
săre din S.U.A. e-au triplat în ul
timul an.

Reacția bruscă a S.U.A. la mă
sura Pieței comune ilustrează ne
mulțumirea crescîndă a producă
torilor americani. în aceeași seară, 
după cum subliniază agenția Reu
ter. misiunea Statelor Unite ne 
lingă sediu! Pieței comune la Bru
xelles a dat publicității o declara
ție în care se arată că S.U.A. res
ping oferta țărilor Pieței comune 
de reducere cu 10 la sută a tarife
lor vamale, calificînd-o drept 
..inacceptabilă".


