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pe primele trei trimestre
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Fier vechi
oțelăriilor

CRAIOVA (de la cores
pondentul nostru).

Miercuri și joi din stația 
C.F.R. Tr. Severin e-au în
dreptat spre oțelăriile Reșiței 
45 de vagoane încărcate cu fier 
vechi de către tinerii din ora
șele și satele regiunii Oltenia. 
Deși în această perioadă efor
turile principale ale tinerilor 
au fost îndreptate spre grăbi
rea strîngerii recoltei, organi
zațiile U.T.M. din întreprin
deri și instituții, din G.A.C.- 
uri au organizat și unele ac
țiuni importante pentru strîn- 
gerea fierului vechi. Numai în 
această lună tinerii din Oltenia 
au trimis la Reșița și Hune
doara peste 830 tone fier vechi. 
Organizația raională Tr. Seve
rin și-a îndeplinit și depășit 
angajamentul de colectare a 
fierului vechi pe întregul an. 
Comitetul raional U.T.M. Gi- 
lort și-a realizat, de asemenea, 
angajamentul în proporție de 
80 la sută. Cantități însemnate 
s-au strins și în orașele Tr. Se
verin (1160 tone) și Craiova 
(1782 tone).

Colectarea fierului 
fiind un angajament
nent, organizațiile U.T.M. des
fășoară, în continuare, o mun
că și mai susținută.

vechi 
perma-

f
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Tinerii de ]a Uzinele Jndusltia Slrmii* Clmpia Turrij au înaintat în acest an cabinetului 
tehnic 57 de propuneri de inovații dintre care 30 au fost aplicate deja în procesul de pro
ducție. Eficacitatea acestora ie tiȘ ~ă la 350 000 leL lată un grup de tineri muncitori discu- 
tlnd cu ing. Sever Axente de a serviciul proiectări despre o nouă propunere de inovație.

Foto : O. PLECAN

Raidul nostru
in raionul Satu Mare
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n această toamnă 
gospodăriile colec
tive din raionul 
Satu Mare vor în- 
sămînța o suprafa
ță de peste 27 000 
de hectare, din 
cu grîu 23 640 de
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care numai 
hectare.

La ședința 
liului aqricol 
avut loc la 
luni și la care au 
Specialiștii din agricultura raio. 
nului și președinții de gospodă
rii colective, s-au stabilit mă
surile care să ducă la obține
rea unor producții sporite de 
qriu la hectar in 
S-au precizat, de 
rile care dau cele 
zuitate în această 
precum și solele 
respunzătoare pentru amplasa
rea lor. Totodată, s-a recoman
dat repartizarea terenurilor eli
berate de plante bune premer
gătoare și a celor fertilizate cu 
un an înainte sau în anul a- 
cesta pentru soiurile de grîu in
tensive, care valorifică cel mai 
bine aceste condiții. în sfîrșit, 
s-au stabilit măsurile pentru 
urgentarea recoltărilor (în pri
mul rînd pe acele terenuri 
destinate însămînțărilor de 
toamnă), pentru efectuarea în
dată a arăturilor. pentru 
schimbarea semințelor Ia bazele 
de recepție, pentru pregătiiea 
mașinilor etc.

Semănatul a început. Cu o- 
cazia raidului pe care kam 
organizat recent, ne-a interesat 
modul în care au fost și sînt 
înfăptuite aceste măsuri. Iată 
ce am constatat.

plenară a consi* 
raional, care a 

începutul acestei 
participat

anul viitor, 
pildă, soiu- 
niai bune re- 
parte a țării 
cele mai co-

La gospodăriile colective din 
Beltiug, Dorolț, Micula. Ardud 
toate lucrările se desfășoară 
conform graficelor stabil te. 
Munca fiind bine organizată, 
aici s-au strins recoltele de 
toamnă de pe cea maj mare 
parte a suprafețelor cultivate, 
terenul a fost arat Și pregătit

Gospodăria colectivă din Ar- 
dud ■ fost fruntașă în campa
nia agricolă de vară $i colec
tiviștii de aici se străduiesc să 
păstreze și acum acest titlu. 
Calculînd din timp necesarul 
de forte pe fel de lucrări 
pentru asigurarea încadrării a- 
restora în epoca optimă, con
ducerea qospodăriei, îndrumată 
$i ajutată de organizația de 
partid, a repartizat proporțional 
brațele de muncă și atelajele. 
Participarea tuturor colecti
viștilor la muncă zi de zi și în
trajutorarea între brigăzi, or
ganizarea culesului, a tăierii

condiționarea semințelor și că
ratul îngrășămintelor pe cîmp.

Aici mecanizatorii au cîmp 
larg de lucru și ară și însămîn- 
țează din plin. Conform indica
țiilor inginerului agronom (sta
bilite pe baza caracteristicilor 
soiului de grîu folosit, a agro- 
fondului asigurat și a valorii 
culturale a seminței), se dau 
cite 210 kg de sămînță la hec
tar. Pentru a se* asigura ade
rența boabelor cu pămîntul în 
condițiile timpului 
ale unei arături
proaspete, semănăturile se

secetos și 
destul de

ta-

ZILE HOTĂRÎTOARE
PENTRU ASIGURAREA
PRODUCȚIEI DE GRÎU

s-a început semănatul, 
grîu recomandările

31 
(Pentru 
Consiliului Superior al Agricul
turii prevăd ca în această par
te a tării însămînțatul să în
ceapă în a treia decadă a lunii 
septembrie).

Colectiviștii din Micula, de 
exemplu, recoltînd operativ 
culturile de toamnă, au dat po
sibilitatea tractoriștilor să in
tre imediat la arat și la pregă
tirea terenului pentru insămin- 
tat. într-un Dămînt așezat, în- 
tr-un pat germinativ bun, ei au 
semănat pînă acum cu grîu o 
suprafață de 300 de hectare. Ca 
plante premergătoare au ales 
porumbul, mazărea, trifoiul. Au 
creat, deci, de pe acum, condi
ții pentru obținerea unor pro
ducții sporite.

cocenilor fi a transportului a- 
cestor produse în schimburi, a 
făcut posibilă recoltarea in
tr-un timp scurt a porumbului 
de pe o suprafață de 300 hec
tare din cele 410 cultivate j 
concomitent s-au recoltat și 
cartofii de pe 45 de hectare. O 
contribuție importantă Ia desfă
șurarea într-un ritm intens a 
întregului complex de lucrări 
din actuala etapă a adus-o și 
organizația de bază U.T.M. din 
gospodărie. In centrul muncii 
politice desfășurate a stat mo
bilizarea utemiștilor, a tuturor 
tinerilor colectiviști la munca 
2i de zi în G.A.C., îndrumarea 
acestora spre principalele pos
turi de lucru. Tinerii au fost 
prezenți zi și noapte la culesul 
porumbului, la transport,

vălugesc, după care se trece 
apoi cu o grapă ușoară.

Există, după cum am arătat, 
în mai multe gospodării colec
tive o preocupare bună pentru 
asigurarea unei agrotehnici su
perioare la însămînțările de 
toamnă. Totuși, situația pe ra
ion nu este satisfăcătoare, mai 
ales în condițiile în care aici 
epoca optimă de însămînțat în
cepe în a treia decadă a lunii 
septembrie și se încheie la 15

Coleetivelc *e 
tagiiieri fi tcfrmeieBi dia !■- 
trepriaderile Wniszcralxi Ln- 
dmtriei CansKrvrțfiW. xntre- 

!■ trecere» — riilHt*, 
>n murit £■ eniwrimm »«■- 
tri rexlixxrc» iuiate de ter
men a urc inilor de plaa M 
primele naa* lui ale aecsiri 
an. AsUeȚ piuai producției 
globale a fost îndeplinit pe 
minister eu 5 iile înainte de 
termen.

Realixiri însemnate a abți- 
nat Direcția general* » indus
triei ceramicei, materiale de 
finisaj și izolații, care a înde
plinit planul pe nou* luni eu 
17 zile înainte de termen. Di
recția general* a industriei 
materialelor de instalații ți 
Direcția generala a prefabri
catelor.

Pin* la 20 septembrie, uni
tățile din această ramuri a 
economiei naționale au realizat 
peste plan 5,6 milioane bucăți 
materiale de zidărie și 2,4 
milioane bucăți materiale de 
invelitorl, 11 940 mc prefabri
cate de beton-armat, 1 600 
m.p. geam tras și șlefuit etc.

de produc noi printre care : 
aliaje pentru industria electro
tehnici, cloruri de calciu puri, 
îărarf de magneziu și diverse 
substanțe pentru combaterea 
dăunătorilor în agriculturi. 
Daiurită reducerii prețului de 
teul in primele 8 luni ale 
anului au fost obținute în a- 
eest sector economii peste 
plan a căror valoare depășește 
suma de 18 5M N« lei.

In ziua de 24 septembrie, 
industria ușoară și-a realizat 
planul de producție pe primele 
nouă luni ale anului. Unitățile 
din acest sector au produs 
peste plan 5 milioane mp țe
sături de bumbac, lină, mătase 
și fibre sintetice, 1,3 milioane 
bucăți tricotaj, 750 000 perechi 
încălțăminte cu fețe din piele, 
9 milioane articole de sticlărie 
și multe altele.

O contribuție importantă la 
obținerea acestor succese a 
avut-o și sporirea continuă a 
productivității muncii. Sarcina 
în acest domeniu a fost reali
zată pe primele 8 luni ale a- 
nului în proporție de 102,5 Ia 
sută.

Întreprinderile industriei chi
mice anorganice și metalurgiei 
neferoase din Ministerul Indu
striei Petrolului și Chimiei au 
îndeplinit la 24 septembrie pla
nul producției globale pe 
primele trei trimestre ale a- 
cestui an.

Colectivele acestor unități au 
realizat în acest timp o serie

octombrie. în primul rînd pre
gătirea terenului pentru însă- 
mînțări este mult rămasă în 
uimă. Din cele peste 27 000 de 
hectare planificate, pînă la 25 
septembrie fusese arată o su
prafață de 8 061 de hectare. A- 
ceastă situație este determinată 
și dc ritmul lent în care se re- 
coltează culturile de toamnă și 
în primul rînd cele premergă
toare griului : porumbul, sfe
cla, cartofii. La G.A.C. Boghiș, 
de exemplu, din cele 1005 hec
tare ce vor fi cultivate cu pă- 
ioase în această^ toamnă, doar 
250 de hectare erau pregătite 
pînă în ziua de 25 septembrie j 
la G.A.C. Porumbeii din a- 
proape 1 100 de hectare, doar 
400 au fost pregătite. Porumbul 
s-a recoltat numai pe 120 de 
hectare din cele 645 ha ocupate 
cu această cultură. Tractoriștii 
repartizați aici trebuie să aș
tepte la capătul tarlalei pînă 
cînd se eliberează cîte o par
cela. Aceeași situație și la 
G.A.C. Cărășeu, Homorodul de 
jos, Medieșul Aurit, Potău și 
altele.

Situația 
de slaba 
în cadrul _ __ ___
Brațele de muncă în loc să fie 
concentrate în primul rînd la 
recoltări și eliberarea terenuri
lor, lucrări de care depinde 
mare măsură efectuarea

aceasta este cauzată 
organizare a muncii 
brigăzilor de cîmp.
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îndeplinind înainte de ter
men planul la producția glo
bal* și mirii pe prunele Uri 
trimestre ale analul, colecti
vele întreprinderilor i nd ui tria
le și unităților economice din 
Maramureș aa realizat in mai 
puțin de 9 Ioni o producție 
global* de aproape 8 ori mai 
mare decit cea dat* de indus
tria existent* in actualul teri
toriu al regiunii în întreg anul 
1938.

In același timp, pe ansam
blul economiei regiunii an fost 
obținute economii suplimen
tare la prețul de cost în va
loare de peste 12 milioane lei 
și s au dat peste plan însem
nate cantități de produse in
dustriale. Aceste rezultate au 
fost obținute prin ridicarea 
productivității muncii, prin 
reducerea consumurilor de 
materii prime și auxiliare, 
precum șl prin aplicarea în 
producție a peste 1 500 de in
venții cu o eficacitate econo
mică antecalculată In valoare 
de peste 5 000 000 Iei.

(Agerpres)

Concomitent cu recoltarea porumbului, muncitorii G.A.S. Șan- 
dra, raionul Sinnicolau Mare, regiunea Banat, sînt preocupați 
de pregătirea celor 1000 de hectare ce urmează să fie însămîn- 
tate în toamna aceasta și de semănatul propriu-zis. în foto
grafie : mecanizatorii Iacob Slavic Si Gh. Faicaș, lucrînd la 
discuirea si însămințarea orzului pe un lot de 400 de hectare.

Foto : AGERPRES

Doua noi centre universitare
Suceava și Oradea

vor avea cîte 
facultăți — matematici și 

pregăti 
pentru

învăț ă-

Incepînd din anul universitar 
1963—1964, îți vor deschide por
țile alte două noi institute peda
gogice de trei ani —■ în orașele 
Suceava ți Oradea.

Noile institute 
două
filologie — unde te vor 
profesori de specialitate 
școlile de 8 ani.

Cu noile instituții de
mint superior, numărul centrelor 
universitare din țară se ridică la 
15, față de cele patru care exis
tau în anul universitar 1938— 
1939.

Licepînd de la 1 octombrie, îd 
arnțlfle Arad, Bacău, Blaj, Boto
șani, Buzău, Constanța, Craiova,

Clnj, Cîmpulung Mașcel. Deva, 
Galați, lltii Sighet, O dor hei. 
Oradea vor funcționa de aaeme- 
nea noi institute pedagogice 
pentru învățători cn durata de 
doi ani în care studenții vor fi 
recrutați din rîndurile absolven
ților școlilor medii de cultură ge
nerală cu diplome de maturitate. 
Absolvenții vor primi diplome de 
învățători calificați și vor avea 
dreptul de a se preeenta la exa
menul de definitivat ți celelalte 
grade ale cadrelor didactice din 
învățămîntul de cultură generală.

(Agerprei)

In cabanele
forestierilor
SUCEAVĂ (de la corespondentul 

nostru).
In întreprinderile forestier» din 

regiunea Suceava !n aceste zile 
se fac intense pregătiri pentru 
crearea unor condiții bune de 
viațd pe timpul iernii a muncitori
lor din gurile de exploatare fores
tiere. Astfel la întreprinderea fo
restieră Fălticeni, pe lingă cele 
24 de cabane existente, s-au mai 
construit încd 4 cabane in gurile 
de exploatare Burtunaru, Moișa, 
Suha Mare, Rlșcufa cu o capacitate 
de 100 de paturi. Aceste cabane 
sini printre cele mai moderne, 
avînd instalații de apă. iluminatul 
de la grupuri electrogene, bucă
tării ele. Fiecare cabanâ a fost 
dotată cu aparate de radio, tar in 
curlnd vor ii amenajate și biblio
tecile, pentru care s-au cumpărat 
cărți in valoare de peste 4 000 lei. 
De asemenea la Întreprinderea Fo
restieră Vatra Dornei, pe lingă 
cele 30 cabane in care s-au făcut 
reparații s-au mal construit lncd 
3 cabane printre care o cabană 
modernă la gura de exploatare 
Bancu, la care va lunciicna un 
coif roșu șl o bibliotecă. Aseme
nea pregătiri se fac și la celelalte 
întreprinderi forestiere din regiu
nea Suceava.

însămînțările 
de toamnă

Mai mult de 40 de gospodării 
agricole colective din raioanele 
Galați, Bujoru, Brăila $i Fău- 
rei au început însămînțările de 
toamnă. în raionul Făurei, de 
exemplu, suprafața însămîn- 
țată cu grîu și secară, orz de 
toamnă și secară pentru masă 
verde a ajuns la peste 2 500 ha. 
Peste 1 500 ha au semănat și 
colectiviștii din raioanele Bră
ila, Galați și Bujoru.

Totodată se continuă intens 
recoltatul porumbului. Pînă în 
prezent, această cultură s-a 
strîns de pe mai mult de 
120 000 ha.

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a delegației 
unite a Adunării consultative populare 

provizorii și a 
Republicii

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit vi
neri, la Palatul Consiliului de 
Stat, delegația unită a Adună
rii consultative populare pro
vizorii și a Parlamentului Re
publicii Indonezia, condusă de 
general Wilujo Puspojudo, 
vicepreședinte al Adunării 
consultative populare provizo
rii, ministru de stat.

Parlamentului 
Indonezia

La primire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă prietenească, au 
participat $tefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Lu
dovic Takacs, membru al Con
siliului de Stat, acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale și 
Eduard Mezincascu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A luat parte Sukrisno, am
basadorul Republicii Indonezia 
în R.P. Romînă.

VA SILE MOINE AGU 
corespondentul 

„Seinteii tineretului' 
pentru regiunea Maramureș

(Agerpres)

LIVEZI ȘI

O a m e n i
ai șantierelor

Foto I AGERPRES

4
Locuințe noi în cartierul Drumul Taberei — București,

(Continuare în vag, a III~a)

(Agerpres)
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oborau din anotim
puri : sfioși, nede- 
prinși, cercetători. 
Acolo, la ei în sat, 

1 muncii se 
după 

anotimpuri : 
primăvara, vara și toamna, și 
pîndeau soarele și rotirea no
rilor de ploaie pe cer, și arșița, 
și vîntul, și bruma, și zăpada, 
știind că de toate acestea de
pinde lucrul lor, întruparea 
efortului în spicul de grîu sau 
în ștluletele de porumb aurit, 
cu zîmbet de gospodar mustă
cios toamna. Aici, pe șantierul 
hidrocentralei stăpînea un ano
timp continuu, bogat, nepăsător 
la capriciile vremii. Munca în
cepută dimineața, cînd briga
dierii intrau în schimb, se ve
dea numai după cîteva ore de 
lucru, în aceeași zi. Se adînceau 
temelii sau se turna beton 
proaspăt, se urzeau armături de 
fier sau se tăiau noi drumuri. 
Sub plete de păduri orice creș
tere sau înaintare se putea ve
dea .■ materială, trainică, a- 

proape pentru totdeauna sta
tornicită în acel loc. Fiecare zi, 
parcă avea trei anotimpuri fer
tile, iar la sfîrșitul fiecărei 
puteai să te întorci tot atît de 
mîndru ca de la un cules. Foș
tii plugari, ciobani, tăietori de

Acolo 
rodul 
vede abia 
trei

pădure ze calificau, deveneau 
muncitori, intrau Jn timp.

Vasile Filioreanu, țăran din ți
nutul Neamțului, a cunoscut in 
acest fel timpul, în 1953, clnd 
a venit brigadier pe șanlierul 
hidrocentralei de la Bicaz. Cîți- 
va ani mai țîrziti, în 1959. cînd 
lucra ca fierar betonist la ca
stelul de echilibru, a începui 
chiar să dispună de timp, iă-1 
mărească, să-1 scurteze după 
voia lui: pe atunci, vestitele 
întreceri între echipele care lu
crau Ia castel, se desfășurau in 
deplina tor strălucire și timpul 
juca, alîțat ca o flacără.

...Abia a venit de ia Bîlca- 
Doamnei, unde a încheiat mun
ca de fierar betonist la viitoa
rea centrală electrică. Aici, la 
Vaduri, are de lucru la camera 
de încărcare a uzinei: compli
cata broderie în fier beton, mi
găloasă și grea, pe care crezi 
că o poate reda doar penița 
planurilor, urma să tie realizată 
de acest flăcău puternic, lim
bilor. cu miini mari și sigure — 
cunoscutul șef de echipă Va. 
sile Filioreanu.

Un vînt subțire încrețea apa 
celui mai tînăr lac ol Bistriței, 
Pîngărați, mestecenii simpli, 
cățărațl pe dealuri, erau parcă 
bîntuiti de mari explozii solare, 
ce le îngălbeneau coroana, a-

pleclnd-a leneș spre pănunl | 
sus, printre brazi, cerul alba
stru. lucios, flutura ca o pele
rină de cAlĂtor. Venea a zecea 
toamnă de quilter a lui Filio
reanu si căutam să-i aflu pe fi~ 
gura arsă de vară măcar cel 

mic serr>n de grijă, o cit 
de tirzie întoarcere in anotim
purile di" care coborise atunci, 
demult, pe păge’ șantier. Și 
chiar nu s-a părut că ar ti. că 
ar trece iuaar acel semn. cînd 
m-a întrebat la cite sintem azi, 
ia septet li spun.

— Frate-meu trebuie să fi 
terminat examenele, socotește 
el i ar fi timpul si scrie ce-a 
făcut acolo, ta Bucureștii

— Cine. Castel I
— Aș_. ce. Costei e mic. E 

numa 'ntr-a zecea, mai are. Du
mitru. de el e vorba, n-aveți de 
unde «ă-i cunoașteți. A lucrat 
la Roman, frezor.

— Și-acum se pregătește 
pentru școala de maiștri, mi se 
pare, mă grăbesc să-l comple
tez eu...

— Ăsta-i Gîcă, lăcătușul, toi 
frate de-a] meu. Lucrează la a- 
telier.

— Dar ciți Filioreni sînteți pe 
șantier 7

— Numai trei... din cinci, 
Ude șeful de echipă. înveselii

de Încurcătura mea. Dar la 
școală mergem toți, mă asigură 
el; cel mai mic — în sal, eu, 
intr-a Opta la fără frecvență, 
ceilalți.,, ram spus, care, cum, 
fiecare.

Chemat o clipă de șeful dul
gherilor, Filioreanu mă lasă și 
răgazul e nimerit pentru a-mi 
aduna din amintire tot ce știu 
despre el. despre ceilalți frați 
ailați pe șantier. Cel mai bine 
îi știu pe el, de multă vreme 
de cînd lucra la Stejaru, la ar
mătura castelului. Acolo fusese 
primit Si candidat de partid, 
cîțiva ani în urmă. Acum e 
membru de partid, șei de echipă 
cu experiență și autoritate pro
fesională. De frate-său, Castel, 
îmi vorbise secretarul U-T.M. 
dc la șantierul Bîtca-Doamnei ; 
scurt, precis, aproape fără să 
stăruie empra unor lucruri pe 
care le spune ca foarte obiș
nuite : „e utemist, a terminat 
școala de mecanici agricoli, a 
lucrat ca fierar betonist în 
echipa lui frate-său, Vasile, doi 
ani, a urmai cursul de califi
care, ca electrician, l-a absolvit

foarte bine, merge la seral, e-n- 
tr-a zecea’’.

Despre celălalt frate, Gheor- 
ghe, aflasem un amănunt nou 
de la un grup de oameni veseli, 
care țineau „situația celibatari
lor de pe șantier’*:

— II pierdem pe Gică, se-n- 
soară~n toamna asta... Gică, alt
minteri cam retras, deloc vor
băreț. socotea că e destul dacă 
spune despre sine că meseria 
de lăcătuș mecanic a învățat-o 
la școala profesională din Ro
man și că mai știe și șoferia.

Pentru frații Filioreanu toți 
foști țărani, toamna nu mai ve
nea cu nici unul din vechile ei 
atribute. Vasile, primul pomii 
din sat, îmi explica acum, după 
ani de șantier, că la Vaduri nu 
e nici o problemă cu munca pe 
timp mai dificil, fie ploaie, 
brumă, zăpadă, oamenii sînt 
obișnuiți.

— Parcă ta Pîngărați, sau la 
Bîtca-Doamnei, sau, mai de-

TITA CHIPER

(Continuare in vag. a Hl~a)

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarării
In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Prezidiului Adunării Populare Supreme |i Guvernului Republicii 
il întregului popor coreean vă expri-

al
Populare Democrate Coreene, al 
mim dr. ți prin dnmaeavoaitră poporului frate romîn sincere mulțu
miri pentru felicitările dr. eăldnroaae trimite cu ocazia celei de-a 
13-a aniversari a creării R.P.D. Coreene — lârbătoarea națională ■ 
poporului coreean.

Constatăm cu mare satisfacție că prietenia, coeziunea și relațiile 
de colaborare alatarnicite între țările noaatre pe baza internaționa- 
liaasnlni proletar ie întăresc ți se dezvoltă pe li ce trece, și vă dorim 
din toată inima dr. ți poporului frate romîn luccese ți mai mari în 
lupta pentru înflorirea ți deavaltarea țării dv., pentru pace în în
treaga lume.

KIM IR SEN
Președintele Comitetului 

Central al Partidului Muncii 
din Coreea

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene

Phenian, septembrie 1963.

In această toamnă 
planta pe terenurile 
și slab productive din 
Argeș încă 3 900 hectare 
pomi fructiferi. Pregătirile pen
tru noile plantări au și început. 
Pe aproape jumătate din supra
fața destinată plantărilor s-a 
făcut picheiatul și se continuă 
executarea gropilor. Mari su
prafețe vor ii plantate cu pomi 
din soiurile cele mai valoroa
se : măr Ionathan, Parmen au
riu și altele, iar la prun soiu
rile Tuleu gras, Grasâ roma
nească ele.

Pregătiri 
pentru plantările cu viță 
vie. In această toamnă, In 
giune vor Ii plantate 250 
Se fac identificări de soluri 
sipoase și pietroase, și amena
jări în terasă pentru plantările 
din primăvară.

j

se vor 
în panta 
regiunea 

cu

intense se iac și 
de 

re-
ha.
ni-

(Agerpres)
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Iu activitatea culturală a secției-toți tinerii
La Uzina
Tractorul"

ractic, eficiența 
muncii culturale ha 
verifică prin intere
sul pe care-1 mani
festă din ce in ce 
mai mulți tineri 
față de fiecare ac

țiune culturală organizată. Preo
cupările tinerilor de la noi pen
tru cultură au nn drum continuu 
ascendent. Iată de ce aînt con
vins că renșits uneia «au alteia 
din manifestări depinde de cu
noașterea temeinică a preocupă
rilor tinerilor, de conceperea ac
tivității culturale în raport ea 
cerințele educative pe care le 
solicită fiecare tînăr în parte. 
Din experiență ne-am convins râ 
planul de muncă trebuie să fie 
deschis în continuare cit 
multor inițiative, sugestii.

In t r-un timp am ohservat 
la simpozioanele literare, pe care 
le orgauîzâin destul de dea. an 
început să vină din ce în ce mai 
puțini tineri. Eram contrariați, 
fiindcă știam că tinerilor din sec
ția noastră le plac recitările, în- 
tîlnirile cu eroii cărții, Ic plac 
fragmente citite artistic. Apoi a- 
proape toți tinerii noștri aînt în
scriși |a concurau] „Iubiți cart*’ 
ți mulți dintre ei aînț și purtă
tori ai insignei ..Prieten al târ- 
ții . Și totuși cum spnneam. la 
simpozioanele literare partici
parea era din Ce în ee mai sla
bă. Explicația ? Ne-au dal-n 
tinerii înșiși în urma unui raid 
ancheta : o acțiune artistică ari
cit de frumoasă «r fi. repetată 
mereu, diminuează pînă la anu
lare interesul tinerilor față de 
ea. Trebuie deci să «rgznizaai — 
chiar pe acreați temă — mani
festări culturale multiple, atrac
tive. Montajul literar-muiical pe 
tema : „Opera și viața lui Enu- 
neaco* a fost, tn acest sena, • ac
țiune prin care am râspnni prefe
rințelor tinerilor din secția da

ra

prese. Cei douăzeci și cinci de 
elevi seraliști din secția noastră 
ap organizat minunat aceasta sea
ră. Pe un fond muzical s-au făcut 
auzite scurte dramatizări din poe
mele „Luceafărul* și „împărat ți 
proletar" ; cițiva tineri artiști 
amatori au cîtttat apoi melodii 
avind ca texte creațiile eminescie
ne. în sală erau prezenți aproape 
toți tinerii muncitori de Ia prese, 
peste o sută ; era doar o acțiune 
organizata la sugestiile, lor 
rum era ți firesc, prezența 
era unanimi-

Formele de manifestare 
muncii culturale sini însă 
puizahile chiri solicităm suges
tiile ți preferințele tinerilor. 
Iată, |a noi în secție lucrează ți 
un tînăr pictor talentat. Lucian 
Zabaria, care este |i elev la 
Școala populară de arii. Tova
rășii săi de muncă iu venit m 
propunerea «n sala culturală 
a secției să ae organize!* o ex
poziție cu lucrările sale. Am 
organizat-a. 1b caietul de impre
sii al expoziției, alături de sem
nătura tuturor tinerilor secției 
puteau fi citite remarci privind 
tematica ți realizarea unora din 
picturile tînirului muncitor. 
gesfii prețioase carc-i »»r aervi 
în viitor. Expoziția a fost ■■ 
panel de plecare în orxaniaarea 
unor manifestări care li-i ajute 
pe tineri în formarea culturii 
plastice. Am început ai organi
zam mai des vizite în colectiv !■ 
muzee ți expoziții, imprimiudu- 
le nn caracter de lecție ți pentru 
cj am alcătuit cicluri de vizite, 
dar. mai ales, pentru că acestea 
au fost urmate de drabateri. Și 
s-au ivit totodată fi propuneri 
noi : să vizităm muzeul d* la 
Sibiu, de la Bran ți de la Peleț. 
Aceste vizite nu erau trecute în 
planul de muncă dar, ața fiind 
dorința tinerilor, au devenit 
obiective pe care le-am împlinit.

Dupi a adunare generală 
U.TJÎ.. cînd din proiectul de 
hotărîri s-au citit ți obiectivele 
muncii culturale pe o annmită 
perioadă, Ja comitetul U.T.M. au 
venit cițiva tineri : frații Ion ți 
Gheorghe Oveaea. Ion Ciubotarii 
și Octavian Mîreț, sudori, tn eu- 
rind. nr-au spus ei, tovarăful 
Ion Munleanu, împlinește 30 de

e». 
lor

ale 
ine-

ani de muncă numai la prese. A 
lucrat la multe tractoare în uzi
nă, a lucrat și înainte cînd stă- 
pîneau uzina patronii. Cc-ac fi 
■ ă-| aniversăm într-o seară în sala 
culturală a secției ? Ar fi un 
însemn ai respectului ce-i pur
tăm fi un bun prilej de. învăță
minte pentru toți tinerii.

Seara aceea a fost emoționan
tă țî au fost prezenți la ea toți 
tinerii din secție. A cîntat hriga- 
da artistică de agitație, au cîn
tat soiiftii de muzică ușoară șî 
populara, gu spus poezii recita
torii.

Asemenea aeri de odihnă, cu 
asemenea temă, am mai organi
zat apoi f> altădată. Am sărbă
torit la fel și pe aeraliștii care 
an absolvit țcoali medie, fi pe 
inovatori.

Inițial, astfel de manifestări 
nu erau trecute în planul de 
muncâ. An foit înscrise fi împli
nite apoi, la sugestiile fi prefe
rințele tinerilor muncitori. Cu- 
noccîodn-le și lucrând pentru îa 
plinirea lor. noi. membrii cam 
tetalui U.T.M. pe secție polei 
desfigura • muncâ organizată. 
«tiMÎuulă. trezind interesul tot 
mai larg al tinerilor pentru acti
vități culturale bogate, eficiente-

li

ANGHEL RADULESCU 
secretar al comitetului U.T M. 

de Ja secția de prese
Uzina ..Tractorul'-Brașov

nînd alături de ei ți pe ceilalți 
tineri din secție ei au reușit să 
fie animatorii unor acțiuni cul
turala care se bucură de intere
sul majorității. Experiența do- 
bindită de ei in organizarea con
cursurilor „Cine știe, răspunde", 
a discuțiilor colective pe margi
nea unor spectacole de teatru 
sau film, .tint elemente care 
atestă posibilitățile de a crea în 
secție o bogată viață culturală, 
cure să-i cuprindă pe toți tinerii. 
De aceea ne propunem să îm
părtășim această experiență.

O anchetă la care a răspuns 
majoritatea tinerilor din secție 
a avut ca rezultat alegerea celor 
mai atractive forme de activi
tate. S-a hotârît astfel, organi
zarea unui concurs „Cine Știe 
meserie, răspunde". Biroul L'.T.W 
a alcătuit un larg colectiv de ti
neri care sâ se ocupe de organi
zarea concursului. Și pregătirile 
au început. Tinerii inrinrri Chi
ca 1 asile și flieș Ioan au alcă
tuit tematica caarurm/ut. «m in
formi/ listele bibliografice. iar 
mai tirziu întrebările. Cărțile 
recomandate au fost cărți pe 
care orice strungar trebuie să le 
citească : -.Așchiuvea rapida", 
„Campanența scnMur eșcktetaa- 
re**, „Glorificarea strungarii ar". 
„Calculele stmngamlu?* — șs al
tele. 20 de tineri au începui să 
studiase. Din două in două zile 
1* punctul de cousullafie ei eaa- 
mrmlau rut orii concurenți pu-

La Uzina mecanică
de mașini si utilaj

minier

din Baia Mare
n secția mașini 
unelte a Uzinei me
canice de mașini și 
utilaj minier din 
Baia Mare, lucrează 
82 tineri. Mai mult 
de jumătate din ei

sint elevi la liceul seral. Antre-

Din nou tinerii Nicolae Stoica, Constantin Ghibu ji Mihai Sarnblgitner dra n
Uzinei „Independenta'-Sibiu a-mi ir. filai t !■ bi'.N^îec^
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teau să înțeleagă, ajutați de in
ginerul secției, probleme mai 
puțin clare, să asculte expuneri 
pp tema concursului. O primă ve
rificare a cunoștințelor a hotă
rît tinerii care se vor preze.nta în 
fața juriului: 6 concurenți avind 
categoria de salarizare 3—4, iar 
alții 6 pentru categoria 5—6.

Și iată că a sosit fi ziua con
cursului. în sala de. festivități a 
uzinei (tinerii Pop Vaier, Cris- 
tea loan, Lungu 1 au răspuns 
de pregătirea sălii, de pavoaza
rea ei) s-au adunat după ieșirea 
din schimb toți cei 120 de mun
citori ai secției și mulți alți 
muncitori din uzină.

în juriu au fost invitați tova
răși din conducerea uzinei, șeful 
sectarului, maiștrii. Primele in* 
treburi aduc și primele puncte 
ambelor echipe. în iot timpul 
concursului, metronomul « tăcut. 
După șase întrebări cei 12 eon- 
curenți erau la egalitate de punc
te. Din sală, concursul se mufă 
in hala mare a secției, unde se 
desfășoară praba practică. Coo- 
Clirewju primesc cuțite pentru 
strunguri, a piesă măriri de me
tal turnat și desenul rații trape- 
zoidnie pentru celulele de fiutu- 
ție. O scurta comandă și siran- 
gurile încep să desprindă din 
metal șiruri lungi de tputs. După 
45 de minate pa masa juriului, 
în dreptul numelui său, fiecare 
couavrent așează piesa. Strunga-

/

In sprijinul
Pentru răspândirea 

cărții In rlndurile ti
nerilor, biblioteca A- 
telierelor de reparat 
materia] rulant-Ploiești 
a organizat acțiuni in
teresante atlt in secții 

cît și în ateliere. 
Astfel, cu echipa de 
cazangii s-a organizat 
o discuție In jurul ro
manului ,,Moromefiia, 
iar cu muncitorii din 
sectorul frînă despre

cititorilor
cartea „Amintirile 
unui pictor". O discu
ție asemănătoare a 
fost organizată zilele 
trecute Si în Becția 
l-a monlaj unde s-a 
ținut un referat ca 
tema „Școala si fami
lia*, prezentlnduse 
și o serie de cărți care 
tratează această pro
blemă.

In planul de muncâ 
cl bibliotecii sint pre-

vâzute ți alte acțiuni 
bogate în confinat si 
atractive. In alură de 
recenzii, prezentări de 
cărfl, aeri de poezii, 
lecturi !n grup la lo
cul de muncâ va fi or
ganizată o seară lite
rara pe tema „Natura 
patriei noastre*.

ION MIREA 
tehnician

Căminele culturale se pregătesc pentru iarnă
BACĂU (de la corespondentul 

nostru).
In raionul Buhuși se face în 

prezent pregătirea căminelor cul
tural? în vederea desfășurării ac
tivității cultural-educative în 
timpul iernii. A fost dat în folo
sință, recent, un cămin cultural 
în comuna Bahna. Clădirra cu
prinde o sala de spectacole, ra
bini de proiecție pentru cinema
tograful sătesc, bibliotecă. Zilele 
acestea va fi dat ia folosință fi 
cămîaal caltaral eonitruit în sa- 
txii Fnm o zi*-''■'hit dus comnaa 
Balcani. De asemenea. »-« efec- 
’ost san iîat ia cun de efectuară 
lucrări de renovare la căminele 
cal tara le din comunele Rsaini. 
Zânești, Burlești. O grijă deooc-

hită se acordă aprovizionării cu 
combustibil, care a-a realizat în 
cea mai mare parte.

La unele lucrări de construcție 
a noilor cămine culturale, la lu
crările de renovare precum și la 
transportul lemnelor pentru în
călzii din 
participat 
canizatori

pădurile comunal?, au 
ți nume roți tineri me- 
ți colectiviști.

UN LANȚ DE „ÎMPREJURĂRI
Este vorba de concursul ,,Iu- 

hiți cartea" la Rafinăria 1-Plo- 
iești și despre citeva „împreju
rări** datorită cărora, in locui 
unui reportaj despre activitatea 
culturală în sprijinul acestora, 
sînlem nevoiți să scriem acea
stă notă critică. Dacă ar ii fost 
vorba de un reportaj, acesta ar 
fi avut cițiva eroi — activiștii 
muncii cu cartea din întreprin
dere —și citeva exemple—acti
vități frumoase, cum erau în 
urmă cu un an, doi ani dar 
care n-au mai fost anul acesta 
Dar. după cum se pare, lucrurile 
s-au încurca* 
pulul acestui 
unei tradiții 
iau discutate 
tinerii cititori ai 
înțeleagă mai bine, mai temei
nic ideile cărților. Citeva luni, 
membrii comisiei concursului 
—secretarul comitetului U T M

pe întreprindere, bibliotecari, 
ingineri— au alergat unul dupî 
altul. Împrejurarea că fiecăruia 
i-a lost imposibil să l „găsea 
scă" pe celălalt a dus la aceea 
că toți nu s-au putut intîlr.i 
niciodată Asta esle prima ..îm
prejurare* nefericită. In pre-

Notă

chiar de Io înce- 
an cînd, conform 
valoroase, trebu- 
formele prin care 

Rafinăriei sâ

lungirea el. ceva mai Încoace, 
chiar de citeva săptămîni. s-a 
intimplat că in locul tovarășu
lui inginer Gheorghe MiMlhL 
plecat din întreprindere, a 
trecut „automat" (după ex
presia. autentică, a biblioteca
rei clubului) un alt tînăr inginer 
Traian Mehedințiu. Acesta, ve
deți dumneavoastră — ni i-«

desigur— a devenit anul acesta 
o formalitate birocratică I!) A- 
bia de curlnd cineva a răspin- 
dit rvazuii că s-ar cere ruște 
Hî6-^ațzi pe wSi, pentru ca. 
chipurile, «9 9e •*** cn cine tre
buie tăcui începutul. Tot ce se 
știa ia o dată recentă era însă 
of ave® purtători ai insignei, 
din cei care au venit de curind

riLț Gh. Zarna. muncitor cu înal
tă calificare care se află în sală, 
este rugat să executa aceeași 
piesă, cu care tor fi comparate 
acelea lucrate de conctirenți. Re
zultatele probei practice confir
mă priceperea și temeinica pre
gătire profesională a tinerilor 
strungari. Pop Vaier, loan Cos- 
tin, Ioan Cepreghi. loan Pop, 
Tiberiu Horvath, Vasile Culeeau. 
Gh. Costin și ceilalți concurenți 
primesc felicitările juriului si 
bineînțeles ale torarâșilor Iar de 
nturtcă. Acest prim concurs 
tuziasmează. La scurt timp 
organizează un altul. La 
cursurile, organizata de comitetul 
orășenesc U.T.M., tinerii din sec
ție sint redutabili concurenți. 
Costin Gh., Ardeleaau Vasile, 
D-tru Lungu se dovedesc cei 
mai buși eiuiaicitsri ai abonări
lor cosmice. Iar alți doi strun
gari ciștigi concursul pt tema 
„Poeții și prozatorii eanientpo- 
ratu , la care 8 întreprinderi din 
oraș iți trimiseseră reprezen
tanții.

Iată citeva acțutni aparținind 
anei frumoase tradiții, pa care 
birotsl L'.T.M. pa secție, actirif- 
tii cssltunli din ueu colecdo 
sa străduiesc necontenit să le 
perpetueze, sd la dezvolte.
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V GR1GORESCU
De data aceasta buchetul de melodii din repertoriul solistei 
Ecaterina Vornicu de la căminul cultura] din Tepești, raio

nul Oltețu, esle dedicat fruntașilor.

//fi
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MUNCITOR
oezia lui Ion Chi- 
riac, muncitor la 
Uzina de tablă 
subfire din Galați, 
are ca atribut 
principal tinerețea. 
Chiriac e tînăr,

anii noștri i-au legănat copilă
ria cu lumina lor generoasa. 
Drumurile lui în muncă șî în 
poezie au un orizont la fel de 
luminos. E firesc ca versurile 
sale să înceapă cu elogiul ti
nereții.

Acest sentiment de prospeți
me, de optimism îl ai cînd îi 
citești versurile, dar mai ales 
cînd parcurgi poemul „Fiul 
uzinei", publicat în „Luceafă
rul" și pentru care revista i-a 
acordat in 1962 
poezie.

11 cunosc de
me și, rezervat

vrea

premiul întîi la

mai multă vre- 
precum îl știu, 

necăjesc cu

Șl
facă zgo-vreun cuvînt care să 

mot prea mare. Cred că „Fiul 
uzinei*1 constituie, într-un anu
me fel, o autoportretizare, scri
să acolo, la temperatura înaltă 
a cuptoarelor, în ritmul meta
lic al cilindrilor încălziți de

insemnări
platina încinsă la sute și mii 
de grade :
„Uzina !...
cum pufăie din nări de 

cuploare 
flăcări și fum și miresme, 
de vuiet prelung șl de soare".

Prima dată 
cercul literar, 
este — doar

cind a venit Ia 
tăcut cum era și 
sclipirea ochilor

IPOET
trădînd lumea lui de 
țări interioare, năpădită 
ginile uzinei care îi 
odihna foii albe de hîrtie — 
nimeni nu-i bănuia urcușul cu 
început sănătos de acolo, din 
mijlocul oamenilor între care 
trăia și muncea. Căci de aici 
își trage el vigoarea versurilor, 
aici „omul" care într-o zi „i-a 
cuprins umerii slabi", i-a spus :

frămîn- 
de ima- 
cereau

„Băiete,
am pus între tine

și norii de umbră 
crîmpee de soare. 
IncoideQză-țl auzul acum: 
peste noi, peste frunțile noastre 
o vibrație trece felină, — 
ea vine din vale 
din marea, puternica noastră 

uzină**.

Iată cine cred ca îi 
mai apropiați dascăli 
că și în poezie. Și la toți a- 
ceștia aș mai aminti pe cineva. 
Este vorba de cercul literar 
din uzină. Aici a citit prima 
dată „în pubhki". Aici citește 
și acum inahite ca versurile 
scrise in qlnd, la laminoare, 
să-șî aleagă drumurile, să-și 
aleagă zborurile-

Așteptăm cu încredere vii
toarele poeme tinere ale aces
tui foarte tînăr și înzestrat 
muncitor, poet al biruințelor 
îndrăznețe cîștigate de către 
tovarășii săi.

ILIE TANASACHE

organizatorii

ln întreprindere, absolvent! al 
școlilor profesionale.

Cea mai gravă împrejurare 
•sefericiiă iscatd din pricina lip
sei totale de preocupare față de 
concursul „Iubiți cartea** a fost 
rd tinerii unei întreprinderi in 
care se citește mult, sint lipsiți 
de ajutorul pe care comisia 
concursului și 
culturali ii pot da, orientînd 
gusturile și preocupările lor 
pentru acțiuni eficiente, temei
nic pregătite (recenzii, simpo
zioane. seri literare, dezbateri 
in jurul unui roman, procese 
literare etc.). Ce măsuri, pentru 
Înlăturarea acestor „împreju
rări', își propune sâ ia—șj sâ le 
îndeplinească— comitetul UTM 
de la Rafinăria 1 Ploiești?

C. 8.
,Nuntă in gospodărie' (aspect din spectacolul dat de artiștii amatori din comuna Chevere- 

șul Mare, regiunea Banat}.

sînt cei 
in mun

IN EXCURSIE
SSptămîna trecută, tinerii da 

Ia Spitalul unificat Corabia au 
făcut o excursie în orașul Tr. Se
verin precum ți în împrejurimii» 
acestuia.

Cu acest prilej ei au viiitat ora
șul cu modemele sale constructiv 
locurilg istorice, parcurile.

De asemenea excursioniștii au 
făcut o plăcută plimbare cu vapo
rul pe Dunăre pînă la Cazane, po
posind și pe insula Ada-Kaleh.

Tot cu acest prilej’ 
vizitat și pitoreasca stațiune 
neo-climaterică Herculane.

Excursia a constituit un bun 
lej de a cunoaște o parte 
frumusețile patriei noastre.

tinerii au 
bal-

pri- 
din

GH. DANIELESCU
corespondent voluntar

Cum devenim
prieteni ai muzicii

iub o formă sau 
alta, acțiunile de 
'educație muzicală 
'pornite de la ni- 
I velul întreprinde
rilor, școlilor, clu
burilor, caselor de

cultură, unităților agricole so
cialiste etc. reprezintă azi una 
din căile principale prin care 
Se desfășoară procesul de edu
cație estetică a tineretului. 
Interesul tot mai larg pentru 
opera muzicală, manifestat în 
chip evident prin asemenea 
acțiuni, are la bază pasiunea 
tineretului pentru cunoașterea 
celor mai valoroase creații ar
tistice. Problema care se pune 
este : cum poate fi valorificată 
din plin receptivitatea tineri
lor la valorile artei ? Încercînd 
să răspundem la această între
bare, vedem că :

Și pasiunea are 
nevoie de metodă

Faptul că există astăzi în 
majoritatea regiunilor țării 
cercuri de „prieteni ai muzi
cii", că activitatea lor este sti
mulată și urmărită cu grijă de

către comitetele U.T.M.. că de 
cele mai multe ori audițiile se 
bucură de succes — reprezintă 
condițiile necesare, dar nu su
ficiente pentru ca ele să-și a- 
tingă întreaga eficacitate. Vi
zitând asemenea cercuri, te 
întâlnești de obicei, cu două 
carențe principale : caracterul 
sporadic al audițiilor și lipsa 
unei metode bine gîndite, me
nite să asigure apropierea 
treptată de muzică a tineretu
lui . Prima defp ^ență e moti
vată îndeobște prin lipsa de 
timp, numărul redus de vor
bitori, lipsa di curilor, a ben
zilor. Dar de cele mai multe 
ori motivul e altul : organiza
torii—ca de pildă cei de la Uzi
nele „Electronica" din Bucu
rești — se tem sa nu „obosea
scă" prea mult pe iubitorii de 
muzica, fără să-și dea seama 
că acolo unde cercurile își a- 
ting scopul, ascultarea muzicii 
devine o necesitate, un mij
loc de destindere, iubit și cău
tat de tineret.

„Mijloc de destindere" ? 
Doar, se știe, la aceste cercu
ri nu e vorba decit arareori 
de muzică ușoară, iar sonata, 
simfonia, opera aînt conside
rate îndeobște ca aparținînd

„muzicii grele". Tocmai aici 
insă metoda devine hotăritoa- 
re. Ar fi de neconceput un 
plan de inițiere muzicală ca
re n-ar avea in vedere elimi
narea imediată din mintea as
cultătorului neinițiat a preju
decății că ascultarea muzicii 
culte înseamnă un efort ce 
exclude desfătarea, destinde
rea. Că e nevoie de atenție, de 
o anumită concentrare, că nu 
e posibil să asculți o muzică 
bogata în idei vorbind sau 
gîndindu-te la altceva (dar în 
definitiv care altă artă permi
te asta ?) este de la sine înțe
les. Trebuie găsite modalități 
care să permită o apropiere 
senină, necrispată, de muzică, 
o evoluție firească, aproape 
imperceptibilă, spre formele 
mai evoluate. Și pentru că e 
vorba de găsit aceste modali
tăți, se pune problema :

Cu ce începem?

în această privință este, de
sigur, greu să dai rețete. Cu
noașterea nivelului de pregăti
re a tinerilor dornici de mu
zică de către organizatorii a- 
cestor cercuri, este absolut ne

cesară. In funcție de aceasta, 
se poate porni de la dorința 
însăși a participanților și în- 
tr-o anumită măsură se poate 
ține seama de ea, la alcătuirea 
planului de audiții. Spunem, 
„într-o anumită măsură" de
oarece se întâmplă să se pro
pună ou predominanță audiții 
de muzică de operetă și chiar 
de muzică ușoară. E dimpede 
însă că aceste genuri fiind în
deobște cunoscute, nu vor 
marca începutul unei evoluții, 
audițiile limitîndu-se în acest 
caz să ofere cîteva reîntâlniri 
muzicale plăcute, dar să bată 
pasul pe loc. Poate că totuși : 
„programul de valsuri" sau de 
„rapsodii" (așa cum s-a făcut 
la clubul „16 Februarie" Plo
iești, la „Bella Breiner" Ora
dea și în alte părți) și-ar pu
tea avea o utilitate în faza 
inițială. Alteori sînt bine pri
mite „medalioanele” închinate 
unor compozitori deosebit de 
îndrăgiți ca Beethoven, Ceai- 
kovski, George Enescu, Ci- 
prian Porumbescu (exemple 
se găsesc în toate colțurile 
țării). Cusurul acestei practici 
constă însă în aceea că, dese
ori, organizatorii se mărgi
nesc să ofere auditorilor o se
rie de înregistrări pe criterii 
arbitrare, întâmplătoare. Ce va 
urma după un „program de 
valsuri" și un ,,medalion Enes
cu” ? Ce capete de fir s-au 
obținut pentru ridicarea mai 
departe a ascultătorului pe o 
altă treaptă de cunoștințe ?

De partea opusă se situea
ză principiul pe care îl au 
mulți lectori profesioniști, în 
special al filarmonicilor, care 
își propun să parcurgă dru

mul „de la simplu la com
plex". începi nd cu originile 
muzicii trecînd apoi prin cla
sici, romantici, școli naționale 
etc. Utilă pentru „concertele 
lecții" (în special cu elevii șco
lilor medii care parcurg astfel 
și programa analitică), o ase
menea metodă riscă să devină 
plicticoasă și pretențioasă în 
cercurile prietenilor muzicii 
din alte medii. Ea ar putea fi 
folosită eventual ulterior, cînd 
interesul și gustul pentru arta 
sunetelor s-a format deja și 
se simte nevoia adîncirii pro
blemei. Pentru început însă, 
ni se pare preferabilă me
toda preconizată în unele 
cercuri din Iași : o serie de 
„întâlniri", (nu „prelegeri") cu 
caracter introductiv, în care 
să se facă simțit, cîtj mai re
pede și cît mai convingător, 
farmecul, puterea emotivă a 
muzicii. Tema ca „De ce ne e- 
moționează muzica", „Muzica 
și literatura", „Tinerețea în 
muzică", „Muzica și dragos
tea" etc. prezintă dublul avan
taj al interesului imediat și al 
posibilităților de largă in
cursiune prin diferitele țâri și 
momente muzicale. Apoi, dacă 
de pildă, cu prilejul acestor 
întîlniri s-a vorbit mai ales dc 
Beethoven sau de Enescu, ni
mic nu împiedică înserarea 
unor medalioane închinate a- 
cestor compozitori ; ele nu vor 
apare, de data aceasta, izolate, 
întâmplătoare, ci subordonate 
unor asociații mai vaste și bo
gate. Dacă se va vorbi în pre
alabil despre legăturile dintre 
muzica populară și cea cultă, 
arta lui Ciprian Porumbescu 
— prezentat în medalion sepa

rat — va fi mai lesne de înțe
les... Și astfel, unind atracti
vul cu instructivul, se deschid 
toate posibilitățile unor acțiuni 
de inițiere muzicală din ce în 
ce mai interesante.

Condiții

Dar .firește, o asemenea e- 
volutie nu se poate face la în
tâmplare. Adeseori, existența 
cercurilor depinde de cițiva 
tineri mai inițiați în muzică, 
care, transformați în prezenta
tori. riscă să se simtă depă
șiți de temele prea vaste. Ei 
preferă uneori să se oprească 
asupra unui compozitor sau 
altuia, despre care pot afla 
mai lesne o serie de date, de- 
cît să pornească Ia expedițiile 
lungi, de-a lungul istoriei mu
zicii. pretinse de o asemenea 
temă. Problema prezentări
lor poate fi rezolvată de
stul de simplu, prin alcă
tuirea unui plan centralizat — 
de pildă Ia nivelul comitetu
lui raional sau orășenesc UTM 
— cu ajutorul specialiștilor, 
(creatori, secretari muzicali, 
instructori și lectori etc.) din 
instituțiile muzicale, case ale 
creației populare, uniuni de 
creație etc. Asemenea specia
liști pot fi folosiți uneori și 
pentru ținerea unor prezentări 
in diferite cercuri, dar utilita
tea lor principală constă în 
punerea la dispoziția lectorilor 
amatori din întreprinderi a 
materialului informativ și ur
mărirea documentării lor. „Ca
binetele de consultații muzi
cale" care se formează sau sînt

pe cale să se formeze în 
multe filarmonici și teatre 
muzicale, își justifică existența 
tocmai prin îndrumarea îndea
proape a acestor nuclee de 
bază din cercurile „prieteni
lor muzicii".

Muzică vie
sau „conservată" ?

De cele mai multe ori mate
rialul sonor al acestor cercuri 
consta în înregistrări pe 
discuri sau benzi de magneto
fon. Există prejudecata că o 
asemenea muzică „conservată" 
are o mai mică putere de 
convingere asupra ascultăto
rului lipsit de experiență ; 
faptul e adevărat numai în 
măsura în care mijloace
le de redare sînt necores
punzătoare. Discurile și benzi
le prezintă în schimb marele 
avantaj de a oferi cu prompti
tudine ilustrarea unei idei, fă
ră a mai aștepta programarea 
compoziției respective într-un 
concert și, pe de altă parte, 
permite concentrarea atenției 
pe un fragment mai expresiv, 
mai semnificativ al unei lucră
ri prea lungi pentru a fl urmă
rită în întregime. Dar, în mă
sura în care metoda cercului 
este variată și elastică, se gă
sesc prilejuri de a combina în
registrările cu „muzica vie". 
Un concert care ilustrează una 
din temele deja cunoscute, un 
eveniment muzical deosebit 
(așa cum s-a întâmplat Ia Bra
șov cu premiera pe țară a ope
rei „Trandafirii Doftanei",) pot 
deveni un excelent prilej pen

tru „prietenii muzicii" de a-și 
confrunta părerile după o vizi
tă la sala de concert sau de o- 
peră. Instituțiile muzicale vor 
fi bucuroase să-i invite în mij
locul lor, pentru că ele sînt 
primele care să-și dorească un 
public activ și pasionat, așa 
cum sînt „prietenii muzicii".

★

Pe cît de adinei și nobile pot 
fi rezultatele activității acestor 
cercuri, pe atît de greu este 
să contezi pe rezultate „spec
taculoase”, imediate. Sînt, din 
păcate, frecvente cazurile cînd, 
după entuziasmul inițial, „pri
etenii muzicii” și-au diminuat 
sau încetat activitatea. (La 
Hunedoara de pildă). Alteori 
s-a pornit mereu de la înce
put, cu alți oameni, cu ace
leași teme, confundindu-se 
lărgirea cu lipsa de continu
itate. Nu ni se nare esențial ca, 
în fazele inițiale cercurile să 
aibă un număr mare de mem
bri. Important este ca aceștia 
să înainteze mereu, cu tena
citate. SDre culmile muzicii — 
și este sigur că atunci cînd vor 
reuși acest lucru, desfășurarea 
activității „în lărgime” va fi 
cu mult înlesnită.

Fără îndoială că toate aces
tea cer din partea organizato
rilor un efort considerabil 
însă pe deplin răsplătit. Acti
vitatea prietenilor muzicii este 
un lucru foarte serios, care 
trebuie să stea permanent în 
atenția comitetelor UTM, che
mate să contribuie la sarcina 
de educare estetică a tinere
tului, de înbogățire a univer
sului său moral șî spiritual.

I HRISTEA



DUPĂ PRIMELE
ZILE DE ȘCOALA

■
Li uiți dintre corespondenții noștri voluntari sînt 
|i| elevi la diferite școli. Zilnic, ei trimit ziarului nu

meroase scrisori. In timpul vacanței ne-au scrii 
i | despre zile de neuitat petrecute în taberele de pio

nieri și școlari, la munte sau la mare, despre fru- 
11 moașele excursii prin țară și cute altele. Acum, 

odată eu începerea noului an școlar, numărul scri
sorilor trimise de ei e mult mai mare. Corespondenții noștri ne 
împărtășesc impresiile lor, măsurile luate de conducerea școlii 
și organizațiile U.TJVI. pentru ca anul de învățămînt 1963—1964 
lă se desfășoare în condiții oit mai bune.

Să răsfoim împresună câteva 
cile la redacție.

din scrisorile sosite In aosate

Prima e de la coresponden
tul nostru voluntar Corneliu 
Mihăilescu.

„în aprilie anul trecut, în 
orașul Panciu, scrie el, a în
ceput construcția unui nou 
local de școală medie. La 15 
septembrie noua școală, cu 8 
săli de clasă, laboratoare de 
fizică și chimie bine utilate, 
cabinete metodice și-a primit 
elevii. Cei 320 de elevi care în
vață aici, s-au 
angajat ca în 
acest an de În
vățămînt să-și 
Însușească cit 
mai temeinic 
materiile pre
date pentru a 
răsplăti grija deosebită ce 11 
se arată*.

O nouă scrisoare. Am prl- 
mit-o de la Nicolae Ciofalcă, 
elev la școala medie din Ale
xandria. „încă din prima zi de 
școală, ne scrie el, elevii cla
selor a VlII-a, a IX-a, a X-a 
și a Xl-a, împreună cu diri- 
ginții claselor respective și se
cretarii organizațiilor U.T.M., 
au stabilit măsurile ce trebuie 
luate ca la sfîrșitul anului nu
mărul elevilor corijenți să fie 
cît mal mic. Comitetul U.T.M. 
pe școală și-a propus ca în a- 
cest an să analizeze cu mal 
multă regularitate în adunări 
generale, felul cum se achită 
utemiștii de principala lor 
sarcină, învățătura.

Din scrisoarea coresponden
tului nostru voluntar Grigore 
Toloacă &m reținut doar un 
fragment. „Gabriela Guran 
adormi cu zimbetul pe buze. 
A doua zi mergea pentru pri
ma dată la școală. Gîndurile 
mamei ei. însă, zburau cu 
mulți ani în urmă cînd și ea 
a început să învețe. Pe atunci 
nu știa ce-i uniforma. Descul
ță, cu rochița peticită, a făcut 
cunoștință cu școala, care nu 
era altceva decît o magherni
ță, așezată undeva într-un sat 
al Olteniei. De cărți nici vor
bă.

A doua zi. cu noua uniformă 
frumos călcată, cu ghiozdanul 
în soațe, cu un buchet de flori 
în mînă. Gabriela Guran a

de la elevi

pășit pragul unei frumoasa 
școli din Alba Iulia. La îna
poiere, ghiozdanul era mult 
mai greu. în el fuseseră așe
zate cu grijă cărțile primita 
gratuit.

Cîtă deosebire Intre felul 
cum a învățat mama carte șl 
cum învață fiica ei“.

„Școala noastră, ne acrie e- 
leva Ana Tobiaș, de la Școa
la profesională din cadrul Mi

nisterului In
dustriei Ușoare 
din Sibiu s-a 
schimbat mult 
în vara aceasta. 
Sălile de clasă 
au fost dotate 
cu bănci noi, 

elevii au acum la dispoziție o 
bibliotecă cu o frumoasă sală 
de lectură. Atelierul școlii a 
fost înzestrat cu mașini noi, 
moderne. Din primele zile 
elevii s-au prezentat la ora 
bine pregătiți".

în perioada 15 septembrie— 
2 noiembrie elevii anului III 
de la școala profesională de 
mecanici agricoli din comuna 
Gemeni, raionul Calafat, fac 
practică în diferite unități a- 
gricole socialiste. Elevul Sana 
Florin a fost repartizat la gos
podăria agricolă de stat din 
comuna Botoșești-Paia. raio
nul Vînju Mare. De aici na 
trimite primele impresii. Ele
vii practicanțl de aici a-au 
încadrat de la început în rit
mul de muncă al gospodăriei, 
aplică în practică cele învăța
te în timpul școlii. Acum, ală
turi de cei mai buni mecani
zatori pe lingă care au fost 
repartizați, ei lucrează Ia exe
cutarea lucrărilor agricole în 
vederea însămi nțărilor de 
toamnă.

Tot despre primele zile de 
școală ne scriu și corespon
denții noștri voluntari Marian 
Tănase din Slatina, Boștinaru 
Ion din comuna Vatra, raio
nul Vedea, Dobrescu Gheorghe 
din comuna Popești, raionul 
Costești, Ionel Olteanu din co
muna Ciofrîngeni, raionul 
Curtea de Argeș și mulți alții.

M GH1ȚULICA

La „Ziua secretarului44
La „Ziua secretarului* 

care a avut loc recent 
la Comitetul orășenesc 

U.T.M. Bacău a fost pusă in 
discuția secretarilor organiza
țiilor U.T.M. din întreprinde
rile industriale o problemă 
deosebit de importantă : con
tribuția tinerilor muncitori la 
îndeplinirea sarcinilor de Dlan 
la toti indicii pe anul 1963, 
precum si modul cum trebuie 
să contribuie tinerii la reali
zarea sarcinilor Pe anul 1964.

Vorbind despre munca tine
rilor constructori de la între
prinderea nr. 2 Eacău, comu
nistul Ion Munteanu. secreta
rul comitetului U.T.M.. a ară
tat că pe șantierele de locuințe 
din orașul Bacău, folosind 
metode avansate în muncă, ti
nerii au economisit în acest an 
diverse materiale de construc
ții în valoare de 26 000 lei. 
Rezultate frumoase au obținut 
tinerii de la fabrica de piele 
și încălțăminte, Uzina meta
lurgică, Fabrica de hîrtie 
„Steaua roșie", Confecția.

In încheierea dezbaterilor, 
tov. Petre Enășoaie. prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Bacău, a vorbit 
secretarilor despre sarcinile 1

__
organWțtilor

deosebit de importante 
stau în fața
U.T.M,

MARIA BUCĂTARU 
funcționari

Fabrica de mobilă a Combi
natului de industrializare a 
lemnului din Pitești. Aspect 
din depozitul de produse fi' 

rile.

Eleva Adriana Anghelescu din clasa a Xl-a a școlii nr. 5 „M. Sadoveanu" din Capitală a pri
mit In acest an școlar primul 10. li urăm numai asemenea note în catalog.

Foto i Nt STELORJAN

Cadre calificate 
pentru construcții

Peste 70 la sută din numă
rul de muncitori și maiștri care 
lucrează în prezent pe șantie
rele de construcții ale tării au 
fost pregătiți în ultimii zece 
ani în școlile profesionale și 
tehnice de specialitate sau prin 
cursuri de ridicare a calificării 
organizate la locul de muncă. 
In acest an, școlile profesionale 
ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor pregătesc 2 200 
de muncitori în 15 meserii, 
printre care mecanici, monta- 
tori, instalatori, lucrători în in
dustria prefabricatelor etc. Un 
accent deosebit se pune pe for
marea de specialiști necesari 
industrializării construcțiilor și 
mecanizării lucrărilor de pe 
șantiere. Pentru aceasta școlile 
din ramura construcțiilor pre- 
qătesc aproape 600 de tehni
cieni, maiștri și muncitori.

Noul an școlar a început pen
tru viitorii constructori in con
diții și mai bune de învăță
tură. La Jimbolia, regiunea Ba
nat. a fost construită și pusă la 
dispoziția elevilor o școală mo
dernă pentru pregătirea cadre
lor ce vor lucra in industria 
materialelor de construcții. O 
nouă școală se află In finisare 
și la Scăeni, regiunea Ploiești.

(Agerpre»)

PORT fPORMPOftT
Instanța

c r a i o v e
/ubitorii aporturilor nauti

ce se străduiesc să or
ganizeze o activitate cit 

mai interesantă și tn Craiova. 
Acum doi ani au concurat 
tntr-o probă de mare fond pe 
Jiu, cu caiace populare, (de la 
Bumbești pină Ia Dunăre). 
Multă vreme apoi canotorii 
au... hibernat.

In ultima vreme insă Con
siliul regional U.C.F.S, Oltenia 
s-a preocupat mai temeinic de 
canotajul craiovean. $i iată că, 
acum, această disciplină spor
tivă a început să prindă viață. 
Un sprijin efectiv s-a primit 
din partea federației de spe
cialitate și a citorva 
bucureștene care au 
serie de ambarcațiuni.

Și astfel aproape douăzeci 
de sportivi se antrenează pe 
lacul stațiunii Victoria (Bra- 
tovoești). Un lac lung de peste 
1 060 de metri și lat de 500 m 
care oferă o „pistă“ cores
punzătoare.

Sportivii sînt pregătiți de 
profesorul de educație fizică 
N. Buligă. Antrenamentele și 
întrecerile canotorilor sint ur
mărite cu un interes crescind 
iar secția de canotaj este asal
tată de tot mai multe cereri de 
inacriere din partea tinerilor 
dornici să practice acest fru
mos sport.

Desigur, un început promi
țător.

Se simte insa necesitatea ca 
federația de specialitate să se 
preocupe fi mai mult de în
drumarea acestei noi secții, 
pină ce ea va „iefi cu toate 
pînzele defășurate în larg*...

cluburi 
donat o

In Craiova există 90 de 
profesori de educație 
fizică, absolvenți ai 

I.C.F. și S.M.T.C.F. Și, cu toa
te acestea, activitatea sportivă 
în unele școli este încă spora
dică, destul de neinteresantă.

Iată, în acest sens, cîteva as
pecte.

în competițiile oficiale din 
orașul Craiova la startul pro
belor se aliniază mereu aproa
pe aceiași concurenți din șco
lile medii 1 și 2, școala sporti
vă de elevi, asociația Știința și 
Școala profesională „Electro- 
p utere".

Doar aceste cîteva școli exi
stă în Craiova ? Nicidecum. 
Numărul lor este cu mult mai 
mare : 5 școli medii, 2 institu
te de învățămînt superior (a- 
grono-mic și pedagogic), 5 școli 
profesionale, o școală pedago
gică și 24 de școli elementare. 
Și totuși doar 5 asociații spor
tive școlare sînt afiliate la 
• Jar la gimnastică —
sportul rtr. 1 în școli — doar 

'doua, iar Ia volei, de aseme
nea, cîteva. De alte discipline 
sportive nu mai vorbim, căci 
cifrele sînt de-a dreptul îngri-

n e e
n e
jorătoare fată de numărul to
tal al școlilor existente.

Se observă totuși o preocu
pare ceva mal susținută în 
școlile elementare, dar numai 
atunci cînd sînt antrenate de 
către C.S.O. Craiova pentru 
competițiile cu caracter de 
masă. In rest, aceeași nepăsare.

$i de ce acest aspect cu to
tul negativ ? Pentru că marea 
majoritate a profesorilor de 
educație fizică manifestă un 
inadmisibil „punct de vedere" 
pentru activitatea sportivă. Ei 
ee limitează la îndeplinirea 
sarcinilor prevăzute în progra
ma școlilor respective. Activi
tatea sportivă din afara ace
stor ore îi preocupă prea pu
țin. De pildă, profesorul de e- 
ducație fizică Aurel Daneș (a 
absolvit I.C.F. acum doi ani), 
de la școala mecanică auto, 
are specialitatea haltere și 
lupte. Dar el n-a fost văzut o 
zi sau măcar o oră participînd 
la activitatea secției de lupte 
și haltere din oraș (Electro- 
putere) unde sportivii sînt 
pregătiți de instructorii volun
tari Vitali Bălan șl Ilie Mari
nescu, ultimul recent calificat 
antrenor. De asemenea, profe
sorul Marian Iureș (absolvent 
I.C.F., cu specialitatea fotbal) 
nu desfășoară nici un fel de 
activitate în specialitatea sa 
printre elevii din școlile unde 
are catedră.

Și asemenea exemple sînt 
destule, din păcate, consti
tuind o notă slabă, chiar foar
te slabă, pentru profesorii de 
educație fizică din Craiova.

PE SCURT
Mtina ttia-

nutl partide!© ce
lei de-a 6-a eta
pe a câmpia ca
tului citagariW 
A la Fotbal. la 
Capital*, ata

ci ionul iațjtihlicil, 
vor avea joc, la 
program copiat, 

Steaua-Crisul Oradea 
Dinamo Bucnrețti-

meciurile : 
(ara 14,15) ți 
Siderargistnl Galați (ora 1IR.

In țară sînt programate In Ului
rile : Farul Constan ta-Rapid Bucu
rești i U.T. Arad-Proqresnl Bucu
rești i Petrolul Ploiești-Steagul 
Roșu Brașov i C.S.M.S. lași-Dina- 
mo Pitești , Știința Tirnișoara Știia- 
ța Cluj.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ da la Cons
tanta, Arad și București repriza a 
doua a meciurilor Farul-Rapid, 
U.T.A.-Progresul și Dinamo-Side- 
rurgistul. Transmisia 
pe programul I, cu 
ora 16,45.

8. SPIREA

(Urmare din paB. I) și la semănat. Pen- 
însă, este necesar,

• Echipele masculine de baschet 
ale U.R.S.S. și Franței s-au întll- 
nit ia Moscova In meci revanjd. 
Au Învins baschetbalișiii sovietici 
cu 64—49 (30—26). Primul foc fu
sese ciștigat de echipa U.R.S.S. cu

- I

„ Salut revistei .
„Lupta de clasă66

Se împlinesc 15 ani de la re“ 
apariția revistei „Lupta de 
clasă”, organ teoretic și politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

, Luptînd pentru înfăptuirea 
■ politicii partidului nostru, pen

tru râspîndirea învățăturii mar- 
Ixisl-leniniste. revista „Lupta de 

clasa ’ și-a cîșligai un bine 
meritai prestigiu în rîndurile 
toi mai largi ale cititorilor săi.

In paginile revistei „Lupta 
de clasă'’, membrii și candida- 

' ții de partid membrii Uniunii 
i Tineretului Muncitor, oamenii 
J muncii, găsesc articole despre 

politica partidului de desăvîr- 
: șire a construcției socialiste, 

despre probleme actuale ale 
‘ construcției de partid și de stat, 

ale culturii noastre socialiste 
precum și materiala consacrate

mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, luptei po
poarelor pentru menținerea și 
consolidarea păcii. Revista a- 
jută pe comuniști, pe u temi ști, 
pe toți cei ce muncesc să a- 
proiundeze și să'și însușească 
politica partidului nostru, în
vățătura marxist-leninistă, îi 
mobilizează la lupta pentru în
făptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Colegiul de redacție al ziaru
lui „Scînteia tineretului” urează 
redacției revistei „Lupta de 
clasă”, tuturor colaboratorilor 
săi. noi și noi succese în înde
plinirea sarcinilor de mare în
semnătate pe care, i le-a încre
dințat partidul.

Semnarea unui nou aranjament comercial

intre R. P. Romînă și Anglia

în urma tratativelor purta
te la București între delega
țiile comerciala română și en
gleză, pentru încheierea unor 
instrumente de 9chimb menite 
să contribuie ha dezvoltarea in 
continuare a schimburilor co
merciale între R. P. Romînă 
și Anglia, s-a semnat la Mini
sterul Comerțului Exterior un 
Aranjament comercial valabil 
pe o perioadă de 5 ani (1 oc
tombrie 1963—30 septembrie 
1968). precum ți listele de 
mărfuri ce var constitui obiec
tul aEhknburilor In primul an 
de valabilitate • Aranjamen
tului.

Printre mărfurile prevăzute 
tn lista exportului romlnesc, 
figurează ! produse chimice, 
tractoare, mașini-unelte, pro
duse ale industriei lemnului, 
mărfuri egroalimentare. pro

duse ale Industriei ușoare etc. 
în schimbul acestora vor fi 
achiziționate din Anglia : ma
șini și utilaje, produse siderur-4 
gice, chimicale, unele produsa 
alimentare și altele.

Aranjamentul a fost semnat 
de președinții celor două dele
gații de tratative : A. Ioncică, 
din partea romînă și A. N« 
Halls, din partea engleză.

La semnare au participat 
Gogu Radulescu, ministrul 
Comerțului Exterior, precum 
și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externa 
și Ministerul Comerțului Ex
terior.

A fost de față J. L Mc GhH 
—- tasăretnatul cai afaceri ad- 
interim al Angliei le Bucu
rești

(Agerpres)

INFORMAȚII

• In turul 5 
al campionatului 
mondial feminin 
de șah s-au ter 
minat doar două 
meciuri : U.R.S.S.
— Monaco 2—0
ți R. P. Romină— 

R. D. Germană 
Nicolau remiză, la mutarea 33 i 
Kraatz — Teodorescu, remiză ]a 
mutarea 31).

Clasament : 1. U.R.S.S. 9 puncte,
2. R. P. Polonă 7,5 puncte (1) j
3. Iugoslavia 7 puncte (1) i 4. R.P. 
Mongolă 6 puncte (o partidă între

ruptă și un meci mai puțin jucat) i
5—6. Olanda, S.U.A. 6 puncte (1)| 
7. R. P. Romînă 6 puncte etc.

Vineri a fost zi de odihnă. Ast&zl 
dimineață se continuă partidele 
întrerupte, Iar după amiază are loc 
cel de-al 6-lea tur.

■ e va face 
începere da la

1—1 (Keller—

(Agerpres)

ZILE HOTARITOARE

PENTRU ASIGURAREA 

PRODUCȚIEI DE GRIU

Cu Prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Popu
lare Ungare, atașatul militar 
al R. p. Ungare la București, 
colonel Gyula Feher, a oferit 
vineri seara un cocteil în Ba
loanele ambasadei.

Au uarticinat general locote
nent Ion Ianită, general loco
tenent Mihai Burcă și general 
maior Vasile Ionel, adjuncti 
ai ministrului Forțelor Armate 
al R. P. Romine, general loco
tenent Staicu Stelian. adjunct 
al ministrului afacerilor in
terne, generali și ofițeri, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

orașele Turku și Constanța, a- 
derente la Federația mondială 
a orașelor înfrățite.

Pe aeroportul Băneaea oa
speții finlandezi au fost con
duși de reprezentanți ai Sfatu
lui Popular al Capitalei ți ai 
orașului Constanța.

w
Orchestra simfonică a Filar* 

monicii de stat din Bacău și-a 
deschis stagiunea printr-VM 
concert prezentat în fața texti- 
liștilor din Buhuși. La concert 
și-a dat concursul violonistul 
Ștefan Ruha.

Vineri Ia amiază, la sediul 
ambasadei R. S. Cehoslovace 
din București a avut loc o 
conferință de presă cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de 
la dictatul din Munchen.

A vorbit Jaroslav Sykora, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația orașului fin
landez Turku condusă de Olavi 
Santalahti, membru al consi
liului de conducere al orașului 
Turku, care ne-a vizitat țara 
în cadrul legăturilor de înfră
țire și prietenie stabilite între

Primul spectacol 
al Ansamblului central 

de cintece și dansuri 
populare al R. P. Chinezo

Vineri seara, în sala Casei 
de oul tură a sindicatelor din 
Iași a avut loc primul specta
col prezentat de Ansamblul 
cmitral de cîntece și dansuri 
populare al R. P. Chineze, 
care întreprinde un turneu în 
țara noastră. Programul a cu
prins dansuri și cîntece chi
neze pentru diferite instru
mente de muzica populară și 
formații corale.

In continuarea turneului său 
în R. P. Romînă, Ansamblul 
central de cîntece și dansuri 
populare al R. P. Chineze, va 
prezenta spectacole în orașele 
București, Sibiu, Hunedoara, 
Timișoara și Arad,

(Agerpres)

Codin : Patria — bd. Magne- 
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 cinemato
grafului Doina ■— str. Doam
nei 9 (10,45). Voi fi mamă : Re
publica — bd. Magheru 2 (10; 
12; 14; 17; 19; 21), Capitol — 
bd. 6 Martie 16 (9,30; 11.45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Icarie X B,
— cinemascop : Carpați — bd.
Magheru 29 (10; 12; 15; 17;
19; 21), Tinerelului — Calea 
Victoriei 48 (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Grădina Progresul
— str. Ion Vidu nr. 5 (20), în
frățirea între popoare — bd. 
Bucureștii-Noi (14; 16; 18,15; 
20.30). E permis să calci pe 
iarbă : Melodia — șos. Ștefan 
cel Mare — colț cu str. Lizea- 
nu (10; 12; 15; 17; 19; 21). Vic
toria — bd. 6 Martie 7 (10; 14; 
16,15: 18,30; 20,45), Grivița — 
Calea .. ................ “ '
sarab 
20.30'

16,30; 18,30; 20,30). Marele
drum : Central — bd. 6 Mar
tie 2 (10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Caidul : Floreasca 
— str. I. S. Bach 2 (16; 18,15; 
20,30). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Lumina — bd. 6 
Martie 12 (9,30; 11.45; 14;
16,15; 18,45; 21). Culisele varie- 
teului; Union — str. 13 De
cembrie 5—7 (11; 16; 18,15;
20,30). Program special pentru

str.

Griviței lingă podul Ba- 
(10; 12.15; 16: 18,15;

Arta — Calea Călărași
153 (15; 17; 19; 21). Babette
pleacă la război — cinema
scop : Festival — bd. 6 Martie 
14 (10; 12; 15; 17: 19; 21 — gră
dină 19.30). Libertății — str. 
11 Iunie 75 (9; II; 13; 15: 17; 
19; 21), Giulești — Calea Giu- 
lești 56 (10,30; 12,30; 14:30;

copii : Doina Doamnei
9 (orele 10). Doctor în filozofie: 
Doina — str. Doamnei 9 (11,30; 
13,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ma
rea bătăile de pe Volga — 
Jocuri periculoase — sport 
nr. 4,1963 : Timpuri noi — bd. 
6 Martie 18 (rulează în conti
nuare de la orele 9 pînă la 
orele 21). Misterele Parisului — 
cinemascop : Buzești — str. 
Buzești 9—11 (11; 15; 17; 19;
21 — grădină 19.30). Tutunul : 
Feroviar — Calea Gn viței 80

(9,30; 12,30; 17; 20). Cain «l 
XVIII-lea : Modern — Piața 
G. CoșbuQ 1 (9; 11; 15; 13,30; 
16; 18,45; 20,30). Mongolii — 
cinemascop : Crîngași —
Crîngași 42 (15; 17; 19; 21).
Lupii la «tină : Bucegi — bd. 
1 Mai 57 (10; 12; 16; 18,15;
20,30 — grădină 19). Adorabile 
și mincinoase : Unirea — bd. 
1 Mai 143 (11; 16; 18,15 — gră
dină 19,30). Escondida : Dacia 
— Calea Griviței 137 (9,30;
11,45; 14; 16; 18,15; 20,30), Fla
căra — Calea Dudești 22 
18,15; 20,30), Cotroceni — 
Cotrocetni 9 (15; 17; 19; 
Dintele de aur : Vitan — 
lea Dudești 97 (16; 18;
Dracul și cele zece porunci — 
cinemascop : Miorița — Calea 
Moșilor 127 (9,30; 12; 14,30;
16,45; 19; 21,15). Cel mai mare 
spectacol : Munca — șos. Mihai 
Bravu 221 (9; 12; 15; 18; 21). 
Doi din alte lumi : Popular 
str. Mătăsari 31 (16; 18,15;
20,30). O perla de mamă : Mo
șilor — Calea Moșilor 221 (16; 
18,15; 20.30). Ultimul tren din 
Gun Hill : Aurora — bd. Di
mitrov 118 (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30 — grădină 18,45), 
Tomis — cal. Văcărești 21 (10; 
12; 14; 16; 18,15, 20,30 — gră
dină 19). Pompierul atomic : 
Cosmos — bd. 30 Decembrie

(16; 
șos.
21). 
Ca-
20).

89 (Ifl 11. GewraJelt
— «fer. M.

127 (IC; MUS; MJBl teta» 
albe — <-*w*>aaoop OrtCBO* 
n> — șoe. (16: 18.15;
20.30). Călătorie ia balon — 
cinem^acap : Volga -— jos. Hie 
Pintâie 61 (10; 12; 15; 17; 1»; 
21). Balada huanler : Lucea
fărul — Calea Rahc*v.< 118 <15; 
17; 19). Avealuile Ini HackJt- 
bery Fum — cr-.emascop : 
P-ogresul — șob. Giurgiului 1 
(15; 17; 19; 21). Camelia : Lira 
— Calea 13 Septembrie 196 
(15; 17; 19 — grădină 20).
Moby Dick : Drumul Serii — 
str. Drumul Serii (16; 18,15;
20.30). Imperiul soarelui — ci
nemascop : Ferentari — Calea 
Ferentari 86 (16; 18: 20). Ordi
nul Ana — rulea^a Ia cinema
tograful Pacea — bd. Libertă
ții 70—72 (16; 18; 20). Divorț 
italian : Grădina cinematogra
fului Libertății — str. 11 Iunie 
75 (19,30).

tunp a arăturilor si Încadrarea 
1 nsărunțărilor In epoca optimă, 
flnt dispersate la alte munci 
care nu ;mpun aceeași urgență.

Se știe că porumbul este o 
bună premergătoare pentru 
griu ; de-ri, trebuie cules rapid 
$■ terenul arat Îndată. Din si
tuația existentă la consiliul a- 
qrico! ra.onal rezulta că din su- 
piafața de peste 14 000 de hec
tare. pisă in ziua de 25 sep- 
tem*r:e se recolta de
pe narai’. 2 157 de hectare.

Totodată, se uipone urgenta
rea ccaetric.r.âni icnințelor. 
Oii âe 5866 d-? tors,
au fost cncdiț’OMte piaâ acum 
necâU 3 800 de tone.

Cu forțele existcaLe !n unită
țile ac- “s'.e 5et'-i!;<4e din ra- 
iovri 9aiu Mare ie poa:? ia- 

r. -■ — —.î. s
U Incrăr. e nrecSl ?*re pentru

Oameni ai
TUrsKre d'n na a- I)

tot

un 
ca

Televiziune
S1MBĂTĂ 28 SEPTEMBRIE 

1963

19.00 : Jurnalul televiziunii; 
19,15 : Prietenii lui Așchiuță ; 
19.45 : In fața hărții; 20.00
Lupeni 29 — film ; 22.20 : Mu
zică distractivă ; în încheiere : 
Buletin de știri, aport, buletin 
meteorologic.

mult, la SSrșsru. n-a fast 
așa ? Mai conteară as:a -

Îmi vorbea despre timp 
om care ducea după sine, 
de la un cules foarte bogat,
două baraje, două uzine și un 
castel de echilibru ; Îmi vorbea 
despre toate acestea in zilele 
cînd Începuse cea de a treia 
uzină la care avea de montat 
Herul beton. Orele, zilele, lu
nile, anii i se supuseseră și 11 
creaseră cutezător și mereu mai 
dornic de încă o realizare, de 
încă o verificare a dragostei 
sale lată de șantier, poarta tri
umfală prin care intrase din a* 
notimpuri în timp.

Si dacă toamna îi dădea o 
grijă, și aceea era prezentă, te
nace în ziua de septembrie în 
care l-am regăsit, era doar: ce 
a făcut Dumitru, proaspăt ab
solvent de liceu, la Școala din 
București unde a-a dua și de

însămînțări 
tru aceasta 
așa cum am arătat, ca majori
tatea brațelor de muncă și a a- 
telajelor să fie repartizate la 
culesul culturilor de toamnă în 
primul rînd d® pe acele supra- 
fețe unde urmează să se însă
mânțeze griul. Prin organizarea 
lucrului în schimburi, viteza 
zilnică poate spori simțitor.

Organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. le revine în această pe
rioadă sarcina de a mobiliza 
toate forțele tineretului zi de 
j: la muncă in GA.C., de a-i 
îadrucia pe tineri in primul 
rind la lucrările de cules, tăia- 
îul cocenilor, treasport con
du •'narea semințelor.

Sînt zilele hotăritoare pentru 
asi^rarea producției de griu 
din anul viitor și fiecare 
fiecare oră trebuie folosită 
cum die phn.

șantierelor

ii,
a-

să

în trecere prin Timișoara vizitați
Muzeul regional al Banatului

Secțiile de istorie, științe naturale, etnografie și de artă 
ale muzeului conțin colecții bogate și interesante privind 
natura și istoria Banatului.

Muzeul este instalat în castelul Huniade.

IN ORICE OCAZIE 
«PARATUL CU TRANSISTORI

rade ar fi trebuit de-acum 
lârie -un s-a descurcat la exa- 
ztene f

...In septembrie, In ținuturile 
Pietrei Neamțului, tractoarele 
tăiau dungi late, negre, pe pă- 
minturile încinse de soare. Se 
desfășura privirii o simetrie de 
caiet cu filele abia Începute, și 
știam că imaginea, poate veche, 
se trezea la amintirea celor trei 
Filiorenj de pe șantier, din 
cinci cili se duceau la școală pe 
aceste meleaguri.

Pe Valea Bistriței, repetînd 
pared aceeași simetrie a frumu
seții industriale, treceau cana
lele de aducțiune ale hidrocen
tralelor noi ce Implnzesc Mol
dova, de la Slejaru la Bacău. 
Comunistul Vasile Filioreanu, 
ca și toii constructorii hidro
centralelor, căliți la școala șan* 
fierului, nu numai că slăpînea 
timpul dar îl șl ducea mai de
parte, peste tot acolo unde era 
nevoie de înnoire.

s

întreprinderea Industrialâ 
a Orașului Mediaș 

str. Petofj Sandor nr. 43, telefon 282
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Cu prilejul sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare economică 

romino-ungară
Vineri, Alexandru Bîrlăde.i- 

nu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a oferit o masă 
în cinstea delegației guverna
mentale economice a R. P. Un
gare, condusă de Apro Antal, 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar.

Au participat membrii dele
gațiilor ungare și rornme, par
ticipante la cea de-a V-a sesi
une a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare econo
mică romino-ungară, precum 
și reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Ex
terne.

A luat parte ambasadorul 
R. P. Ungare Ia București.

Seara, ambasadorul R. P. 
Ungare, Jeno KutL a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-j 
V-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
economică romino-ungară.

Au luat parte tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu și Apro 
Antal, precum și membrii ce
lor două delegații și reprezen
tanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Inaugurarea 

„Transporturile

In Capitală a fost inaugu
rată vineri la amiază expozi
ția „Transporturile americane” 
în cadrul Aranjamentului dc 
schimburi cultural-științifice 
dintre R. p. Romînă și S.U.A.

La deschidere au luat parte 
Pompiliu Macoveî, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Al. Buican. vicepreședinte al 
Institutului rom în centru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
Martha Abraham, vicepre
ședinte al Camerei de comerț 
a R. P. Romîne, funcționari 
superiori din diferite ministere 
și instituții centrale.

Au participat șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Luînd cuvîntul. Ion Baicu, 
adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicații
lor, a spus ca noi cunoaștem 
că în S.U.A. ramura transpor
turilor a căpătat o dezvoltare 
considerabilă, ne drumuri $i pe 
căi ferate, ne fluvii și pe mări, 
în aer si în Cosmos. Expoziția 
pe care o deschidem acum are 
tocmai menirea să ne arate 
realizările în acest domeniu ale 
oamenilor de știință și ale in
ginerilor. ale muncitorilor și 
tehnicienilor americani. Cu
noașterea succeselor înregi
strate în transporturile din 
S.U.A. va constitui, fără îndo
ială. un util schimb de expe
riență pentru specialiștii noș
tri. El a arătat în continuare 
că dezvoltarea schimburilor 
tehnico-științifice dintre cele 
două tari contribuie la o maî 
bună înțelegere și cunoaștere 
reciprocă a popoarelor, ia sta
tornicirea unor relații mai 
bune, mai constructive între 
state. în interesul păcii în în
treaga lume. Sînteni convinși 
— a spus vorbitorul — că ex
poziția prezintă interes pentru 
specialiștii noștri și pentru pu
blic, că ea va contribui Ia ex
tinderea relațiilor dintre R. P. 
Romînă si S.U.A.

în răspunsul său, rostit în 
limba romînă, ministrul S.U.A. 
la Bucureși. William A. Craw
ford, a arătat că așa cum a 
fost și în cazul expoziției de 
mase plastice, și prezentarea 
aceasta este rezultatul unui 
aranjament între guvernul ro- 
mîn și guvernul S.U.A., pre- 
văzLnd schimburi educative, 
tehnice și culturale. Prin acea
stă expoziție se urmărește să 
se facă cunoscut în Rocnmia 
nn tablou al realizărilor spe
cialiștilor americani în dome
niul transporturilor. Ministrul 
a menționat că în cadrul ex-

expoziției 

americane"

poziției, vizitatorul se va întîl- 
ni cu modele de avioane și 
aeroporturi, cu un model al 
capsulei • spațiale ,.Mercury" 
care a dus pe cosmonautul 
Gordon Cooper în 22 orbite în 
jurul globului pămîntesc, pre
cum și cu un model al sateli
tului „Telster" care a retrans
mis cu succes programe de te
leviziune de la un continent la 
altul. Pentru prilejul de a 
prezenta această expoziție în 
R. P. Romînă — a spus vorbi
torul în încheiere -— să-mi 
dați voie să-mi exprim adînca 
mea apreciere Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor care patronează a- 
ceastă expoziție, precum și 
Ministerului Afacerilor Exter
ne și Camerei de Comerț. Per
soane oficiale din aceste orga
nizații guvernamentale ne-au 
dat tot sprijinul posibil. în- 
tr-un spirit de cooperare p? 
care noi, cu siguranță, vom 
încerca să-l egalăm atunci 
ci nd Rom în ia va prezenta o 
expoziție în Statele Unite.

S-a vizitat apoi expoziția 
care ilustrează diferite aspecte 
din domeniul transporturilor 
americane.

Vizitatorilor le-a fost oferită 
o revistă-program a expozi
ției, în care este publicat ur
mătorul mesaj adresat vizita
torilor expoziției din Bucu
rești de către John Kennedy, 
președintele S.U.A. : ,,în nu
mele poporului american vă 
spun din toata inima : bun 
sosit la expoziția transportu
rilor din Statele Unite. Expo
ziția înfățișează progresul u- 
nei importante industrii din 
Statele Unite — transporturile. 
Această industrie este numai 
una din numeroasele forțe 
care au contribuit la progresul 
și dezvoltarea Statelor Unite. 
Ea are totuși un caracter unic 
prin faptul că a înmănunchiat 
telurile, energiile și aspirațiile 
întregului popor american. în- 
găduindu-ne să atingem sco
puri comune, pentru binele 
tuturora.

Azi, transporturile globale 
rapide ne dau prilejul să în
făptuim între popoare înțele
geri mai bune, relații mai 
strînse și țeluri comune.

în acest spirit vă prezentăm 
expoziția transporturilor din 
Statele Unite"

★
Expoziția, organizată in pa

vilionul din Parcul Herăstrău, 
va rămîne deschisă pină la 18 
octombrie.

(Agerpres)
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Scrisoarea ministrului afacerilor externe
al R. P. Romine adresată

NEW YORK 27 (Agerpres;. — 
La 26 septembrie tovarășul 
Corneliu Mănescu. ministru! 
afacerilor externe șeful dele
gației R. P- Romine la sesi
unea a 18-a a Adunării Gene
rale a O N U., a adresat Secre
tarului General al OJf.U^ U 
Thant, o scrisoare prin care 
cere. în conformi ta te cu artico
lul 15 al regulamentului inte
rior al Adunării Generale, re- 
înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii a 18-a a Dunctului in
titulat ..Acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate 
dintre state europene aDarți- 
nînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite”, ca avînd un ca
racter important.

In conformitate cu articolul 
20 al regulamentului de pro
cedură, scrisoarea este însoțită 
de următorul memoriu expli
cativ :

„Sesiunea a 15-a a Adunării 
Generale a Organizației Nați
unilor Unite, la propunerea 
Republicii Populare Romîne a 
înscris ne ordinea sa de zi 
punctul intitulat: „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state euro
pene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite”. In

memoriul explteariv distribui: 
cu prilejul inserieru acestei 
nrootem* (doc. A- 4440) dele- 
Estia rom-nâ îsi manifestă 
convmrerea ci -orkte imbcmâ- 
tîure a dintre state
oe dLid regiar_il va contribui 
Ia imbunătăUrea ansamblului 
relnUĂtor internaționale, la cre
area unei atmosfere favora
bile cauzei păcii in lumea în
treagă si securității interna
ționale, la reglementare» ma
rilor nrobleme nerezolvate

Dată fiind ordinea de n in- 
încărcată a sesiunii a 15-2 «i 
lipsa de timp oentru o exami
nare eficientă a acestui punct, 
delegația romînă nu a insistat 
oentru discutarea Iui atunci- 
In perioada care a urmat, s-a 
constatat că ideea înțelegeri
lor regionale sub diferite as
pecte cîștigă tot mai mult spri
jin și că eficacitatea unor ast
fel de măsuri este confirmată 
de numeroase propuneri. Ast
fel, progresul ideii de stabilire 
a unor zone denuclearize te, 
care corespund aspirațiilor de 
pace Si securitate ale tuturor 
popoarelor, este confirmat de 
propunerile de denuclearizare 
privind diferite regiuni geo
grafice ale globului.

Cu privire la Europa există 
propuneri tinzînd la crearea

lui U Iha ni
de zone den ud ear te în Eu- 
rooa de nard si ia Europa cen
trală. în Balcani, nrecum și în 
regiunile Mării Adriatic® si 
Mării Mediterane

De asemenea, au fost făcute 
numerrase alte propuneri pre- 
văzin,; măsuri orientat* spre 
imbuninâtirea relațiilor inter- 
naționale. întărirea securității, 
suprimarea surselor regionale 
cte conflict. reglementarea nrin 
tratative a problemelor încă 
nerezolvat* și promovarea co
operăm multilaterale dintre 
state-* europene c-’ sisteme so- 
di-xinice diferite.

In dorința ca Adunarea Ge
nerală să înceapă examinarea 
acestor propuneri, concentrin- 
du-și atenția asupra celor mai 
important* și mai urgente di-”-- 
tre ele. și să recomande prin
cipii și măsuri de natură să 
înlesnească negocierea și în
cheierea acestor înțelegeri re
gional* între statele intere
sate. Guvernul Republicii 
Populare Romine cere rein- 
scrierea punctului ..Acțiuni pe 
plan regional in vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună ve
cinătate dintre state europtme 
aparținînd unor sisteme social 
politice diferite”.

i Masâ oferiți 
de iov. C. Mănescu

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
La 26 septembrie Comeliu Mănes
cu. ministrul Afacerilor Externe, 
■șeful delegației R. P. Romîne la 
cea de-a XVIIl-a sesiune a Adu- 
nânj Generale O.N.U., a oferit o 
masa la sediul O.N.U., la care au 
pa-urijiat :

BrS&u Kreisky — ministrul Afa
cerilor Externe al Austriei. Veli 

I Mcrikoskj — ministrul Afacerilor 
Externe al Finlandei. Huot Sam- 
hatb — ministrul Afacerilor Ex- 
t-me al Cambodgiei, Vladimir 
Poporici — membru al Vecei Exe- 
cc’Jve Federative a R.S.F. Iugo
slavia. V. S. Semionov — locții
tor al rain ist ral ui Afacerilor Ex-

1 teme al U.R.S.S., Senerat Gune- 
wardene — ambasador, șeful dele- 
cat:e; Ceylonului. Humberto Diaz 
Casanueva (Chile) — președintele 
Cornel eîuim Nr. 3, Milton F. Gregg 

I fCâr.adaj — președintele Comite
ri iui Nr. 5, Dr. Franz Matsch 
iAustr.a! — președintele Comite- 
rilui O.N U. pentru folosirea spa- 
t u’ui cosmic In scopuri pașnice, 
V P Snsiov (U.R.S.S.) — adjunct 
ai sec reta.“jAui general al O.N.U., 

rooad .Xmmoun — secretar ge- 
netal ai Ministerului Afacerilor 
Lx’.KT.e ai Libaaolm. reprezentanți 
pc.-minenti la O.N.U. — ambasa
de.- :ncio Garcia del Solar (Ar- 
geitțrraJ Ralph Enckell (Finlanda), 
Alex QzaJ>or.-Sackey (Ghana), 
L N Pa:«r «Indonezia). N. T. Fe- 
dcrcnko fU.R.SSj. Miso Pavice- 
vxi ;R.S.F, Iugoslavia).

La masâ au participat membri 
S: membri supleant ai deiegatiei 
R- P Romîne la sesiunea a XVIII-a 
a Admire Generale O.N.U.

Masa a decurs intr-o atmosferă 
cordiali

Primul acord de cooperare culturală 
și științifică intre R.P.R. și Mali
BAMAKO 27 (Agerpres). — 

La 26 septembrie a fost som- 
! nat la Bamako primul acord 

de cooperare culturală și ști
ințifică între Republica Popu
lară Romînă și Republica 
Mali, precum și programul de 
aplicare a acestui acord pentru 
anii 1963—1964.

Din partea R. P. Romîne 
acordul a fost semnat de 
Gheorghe Popescu, ambasa
dorul R. P. Romîne la Bama
ko, iar din partea Republicii 
Mali de Moussa Keita, înaltul 
comisar pentru problemele ti- 

i neretului și sportului. La ce
remonia semnării au fost de 
față Mamadou Diarra, șeful 
direcției culturale din Mini

sterul Afacerilor Externe al 
Republicii Mali, precum și 
alte personalități.

în discursul rostit cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Ro
mîne a subliniat importanța 
acordului și a relațiilor prie
tenești care s-au statornicit și 
se dezvoltă între cele două 
țări. In cuvîntarea de răspuns, 
Moussa Keita a apreciat im
portanța, deosebită a documen
telor semnate, exprimîndu-și 
convingerea că relațiile de 
prietenie dintre cele două țări 
vor continua să se dezvolte.

Ceremonia semnării acordu
lui a fost transmisă în-între
gime de postul de radio Ba
mako.

F/z/ta delegației Marii Adunări Naționale

a R. P. Romine in R. P. Polonă

Vizita delegației unite a Adunării Consultative 
Populare Provizorii și a Parlamentului 

Republicii Indonezia
Vineri seara, ambasadorul 

Republicii Indonezia în R. P. 
Romînă. Sukrisno, a oferit o 
recepție în saloanele hotelului 
Athenee Palace, cu prilejul 
vizitei în tara noastră a Dele
gației unite a Adunării Con
sultative Populare Provizorii 
și a Parlamentului Republicii 
Indonezia.

Au narticipat Stefan Voitec. 
președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
membri ai Consiliului de Stat 
si ai guvernului, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai unor instituții cen
trale și ai unor arganizații ob
ștești. oameni de știință, artă 
și cultură, generali, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi

siuni diplomatice acreditați ir. 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției genera
lul Wilujo Puspojudo si Ștefan 
Voitec au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat m- 
tr-o atmosferă cordială- prie
tenească.

'★
Vineri dimineața, delegația 

unită a Adunării consultative 
populare provizorii și a Parla
mentului Republicii Indonezia 
a vizitat Institutul de fizică ato
mică al Academiei R. P. Ro
mine. Aici, oaspeții s-au intere
sat de stadiul cercetărilor în 
acest domeniu cit și de aplica
țiile lor practice In economia 
țârii. (Agerpres)

Cu ocazia vizitei
delegației culturale franceze

I

I

UE PESTE HOTARE

SZCZECIN 27 — Trimisul 
i special Agerpres C. BENGA 
• transmite ?

Delegația Marii Adunări Na. 
tionale a R- P. Romîne. con- 

■ dusă de Anton Moisescu. vice
președinte al Marii Adunări 

i Naționale. însoțită de Jan Ca
rol Wende. vicemareșal al Sei
mului R. p. Polone și de alte 
persoane oficiale poloneze, a 
sosit vineri dimineața la Szc
zecin.

In dimineața aceleiași zile, 
delegația Marii Adunări Na- 

: ționale a R. p. Romîne, împre- 
I ună cu persoanele care o în- 
1— __________

soțesc, a vizitat șantierele na
vale „A. Warski”.

Apoi delegația s-a îmbarcat 
pe o șalupă cu care a vizitat 
rada portului Szczecin.

In cursul după-amiezii. dele
gația a vizitat diferite institu
ții soci al-cultura le si monu
mente istorice din oraș. Seara 
președintele Prezidiului sfatu
lui popular voievodal Szcze
cin a oferit un dineu în cin
stea delegației Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
car? s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Cu ocazia vizitei în țara 
noastră a delegației culturale 
franceze la tratativele pentru 
elaborarea noului Protocol dc 
schimburi culturale, științifice 
și tehnice între R. P. Romînă 
și R. Franceză. Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, a oferit 
vineri un dejun la restauran
tul Athenee Palace.

Au participat Mihail Halea, 
președintele Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Jean Lives-

w
Cu aceeași ocazie, Pierre 

Paul Bouffanais, ministrul 
Franței la București, a oferit 
vineri seara o masă la sediul 
legației.

Au participat Pompiliu Ma- 
oovei, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe. Mihail Ha
lea, președintele Institutului 
rom in pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. Jean Li- 
vescu .adjunct al ministrului 
învățămîntului și alți oameni 
de cultură.

cu, adjunct al ministrului în
vățămîntului.

Au participat, de asemenea 
Jean Basdevant, directorul 
general al relațiilor culturale 
și tehnice din Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței, șe
ful delegației franceze și 
Pierre Paul Bouffanais, minis
trul Franței Ia București.

Au fost prezenți membrii 
celor doua delegații.

Dejunul a decurs într-o at
mosferă cordială.

A participat, de asemenea, 
Jean Basdevant, directorul 
general al relațiilor culturale 
și tehnice din Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței, șe
ful delegației franceze.

Au fost prezenți membrii 
celor două delegații.

Masa a decurs într-o atmos
feră prietenească.

(Agerpres)

Conferința A. I. E. A.
VIENA 27 — Coresponden

tul Agerpres, ȘT. DEJU, trans
mite : In cadrul discuțiilor pe 
marginea raportului Agenției 
Internaționale pentru Energie 
Atomică (A.I.E.A.), la 27 sep
tembrie au luat cuvîntul re
prezentanți ai Angliei, R. F. 
Germane, R.S.S. Ucrainene, 
R. P. Ungare, Ghanei și alții.

O nouă dovadă a contribu
ției R. P. Romîne la activita
tea acestei organizații interna
ționale o constituie semnarea 
a șase contracte pentru unele 
lucrări comune care urmează 
să fie efectuate la institutele 
de cercetări din țara noastră.

Luînd cuvîntul la 26 septem
brie în ședința plenară a se
siunii A.I.E.A. acad. Horia 
Hulubei, șeful delegației R. P. 
Romîne, a subliniat că lucră
rile Conferinței au încqput în
tr-o atmosferă mai favorabilă 
relațiilor internaționale și a- 
propierii dintre popoare. Vor
bitorul a arătat apoi că 
A.I.E.A. poate și trebuie să 
joace un rol important pe ca
lea destinderii internaționale.

După întrevederea Rusk Home
NEW YORK 27 (Agerpres). 

După o nouă întrevedere de 
aproape trei ore dintre Dean 
Rusk, secretar al Departamen
tului de Stat al S.U.A., și lor
dul Home, ministrul afaceri
lor externe al Angliei, nu s-a 
ajuns la nici un acord privind 
participarea Marii Britanii la 
crearea forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O.

Exprimând poziția Londrei în 
aceasta problemă, subliniază 
agenția France Pre&se, lordul 
Home a lăsat sa se înțeleagă 
că eventuala participare a unui 
reprezentant al Marii Britanii 
la tratativele preliminare care 
vor avea loc la Paris și Was
hington „nu trebuie conside
rată ca un angajament al An
gliei de a participa la crearea 
acestor forțe nucleare”.

Observatorii politici consi
deră că guvernul britanic ezită 
să se angajeze în proiectul a- 
merican, dat fiind criticile tot 
mai insistente ale opiniei pu
blice și ale unor cercuri eco-

nornice oficiale, care atrag a- 
tenția asupra efectelor nega
tive ale uriașelor cheltuieli 
necesitate de participarea An
gliei la proiectul american de 
creare a forțelor nucleare ale 
N.A.T.O.

Măsuri In Brazilia împotriva
„comicsurilor"

R_ D. Germană - io Berlin
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ATENA — La 27 reprrr.,- 

brie, oentru a do*a oară, fu de
curs de 48 de ore, țjTissța*. mi
nistru al Greciei. Pipourlii. a 
prezentat demisia cubiuetului 
său. La insistențele liderilor 
partidelor din opoziție, regele 
a acceptat demuria lui Pi- 
pinelis.

Vineri seara s-a anunțat c<£ 
regele Paul l-a însărcinat pe 
Stulianos Matramichalis, pre
ședintele Curții Supreme a 
Greciei, să formeze '.-zal gu
vern. Noul guvern, ta fi un 
„cabinet de serviciu".

I
I
I
li
IPAT.

■ăptÎL

I mâții
articol 
a artei

Iîn ei 
turib 
Berc

sec ol e ale celui de-al IV-lea «i- 
leaîu. J)aca valoarea arheologi- 
■’i a acestor opere este mare, se 
arată >■ articol, se poate spune 

drept »a*i«ț ci valoarea 
aiS*;;<a ?i:e excepție-alâ. 
rtpir-iiă priatre mai
□ror arctice ale neoliticului io

Ier
Ele

rare

ARIS. — Lllimul buletin b;- 
■ăptăminal al UNESCO, ^lafor- 

UNESCO”, publică ■■ 
1 intitulat „O capodopera 

a artei neoliticului în Rominia". 
în care se vorbește despre săpă- 

le conduie de prof. Dumitru 
Bercîu de la Institutul de arheo
logie al Academiei R. P. Romi
ne, care au permis descoperirea 
unor cetăți din Dobrogea printre 
care, și aceea de la Cernavodă, 
conținînd 350 morminte |i două 
figurine sculptate în ceramică, 
datînd aproximativ din ultimele

■i/e ej în 
civnLiM?; pi ră:b~ 
Romini parc+ti. 
Puțuri, 
foștilor drț
R. P. Rootioâ

PARIS. — L1 sedial UNESCO 
din Paris, t-a deschis ce! de-al 
XII-lea Congres internațional 
pentru astronantică la care par

Președintele Braziliei, Joao 
Goulart, a emis un dc 
creț prin care se limitea

ză publicarea „comicsurilor* 
nord-americane în ziarele bra
ziliene „din cauza influenței loz 
nefavorabile asupra educației 
morale a tineretului brazilian". 
Potrivit prevederilor acestui 
decret, care intră'îrf vigoare de 
la 1 ianuarie 1964, colidianeie 
braziliene vor trebui să reducă, 
progresiv, în anii viitori pro
centul de „comicsuri" prove
nite din S.U.A.

Comentînd decretul preziden
țial, ministrul brazilian a] Edu
cației, Paulo de Tarso, a decla
rat că „comicsurile conțin su
biecte care aduc prejudicii e- 
ducării tineretului într-un spirit 
sănătos'.

Dificultățile 
învățămîntului 
in Argentina

Potrivit relatărilor agenției 
Prensa Latina, Ministerul 
Educației al Argentinei a 

anunțat că peste 60 la sută din 
elevii care au fost înscriși în 
anul 1955 în clasa întîia a șco
lilor elementare au abandonat 
înainte de termen studiile. Si
tuația cea mai precară dom
nește în regiunile din nord- 
estul Argentinei, la granița cu 
Uruguay-ul, unde procentul ce
lor ce au părăsit școlile, îna
inte de a termina învățămintul 
elementar, se ridică la 85 la 
sută.

Cifra ridicată a copiilor ar
gentinieni care nu pot învăța 
se explică prin situația mate
rială grea a părinților lor, și 
prin creșterea costului vieții în 
țară.
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ticipi delegați din 34 de țari. La 
acest congres participa în calita
te de oaspete de onoare Iuri 
Gagarin, primal cosmonaut din 
luae. Din R. P. Romînă parti
cipi la congres acad. Elie Cara- 
folî |î ing. N. Patraulea, mem
bra -corespondent al Academiei 
R.P.R.

PARI
reiatetLiA 
•ie ass* a 
terosioUiiî O LS -isf Jess Louts Du- 
manL FI este âÂî:ial de asa^ittareo 
pîs-'/c. . .. Ginesler fi a cc' - 
hffsi C>*wi4ieeie
aaa». a c-z .-iz'-iat ia in-
ctuaoare pe

'Agenția France Press» 
L- mnunahii ^igujan;c:. 
condamnat h moarte pe

BONN La Bonn v-a ana&4at c4:- 
ti*l ‘i LS«’ombrie v- avea
loc o șmmwL extraordinara d 
Bisad~ iMpilăi vest-germen in ca 
dnd clrefe cancelarul AdaM*?.' 
va face cun«;c^t personal re- 

funcția sa A dona zi. Ia 
16 octombrie, CGmr=ia parlamenî.-.ra 
a pr«-^ grupurilor Bundcs-
tagului se va întruni pentru ale- 
Ms.-ea Ecufti cancelar. Candidatul 
grupurilor parlamentare ale parti- 
•frior coaliției guvernamentale — 
creștin democrat și liber-democrat
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ir^ir FnnnuBfiiw'FW’iPTUiWt)

a populației valone împotriva alipirii 
Poliția încearcă

•i BELGIA : Manifestație
I unui orășel la provincia flamandă Limburg, 

să reprime manifestația

Acordul americano-spaniol
NEW YORK 27 (Agerpres). 

— Cu cîteva ore înainte de ex
pirarea acordurilor americano- 
spaniole, încheiate la 26 sep
tembrie 1953, privitoare la am
plasarea bazelor militare ale 
S.U.A. in Spania, secretarul De
partamentului de Stat, Dean 
Rusk, și ministrul de externe 
spaniol, Fernando Maria Ca- 
stiella, au semnat textul unui 
nou acord.

Observatorii consideră că re
înnoirea clauzei de folosire a 
portului Rota (situat în regiu
nea Cadiz, in sudul Spaniei) ca 
bază maritimă militară, deschi
de accesul pătrunderii subma
rinelor și navelor de suprafață

echipate cu rachete „Polaris', 
care, după cum se știe, ur
mează să formeze nucleul for
țelor nucleare multilaterale at
lantice. preconizate de S.U.A.

Agenția United Press Inter
national relatează că „Spania a 
cerut anumite modificări îna
inte de a-și da consimțămîntul 
pentru o reînnoire a acordului 
pe alți cinci ani. Dl, Rusk a 
fost de acord cu necesitatea sa
tisfacerii dorinței Madridului 
pentru lărgirea consultărilor 
politice și militare și pentru în
locuirea armamentului ameri
can de model vechi, livrat Spa
niei în ultimii zece ani, cu ar
mament mal modern'.

Vizita delegației 
de ziariști romîni în Anglia 

cela$i ora?, după care s-a îna
poiat la Londra. Vineri seara, 
Legația R. P. Romîne la Lon
dra a oferit un cocteil în cin
stea delegației de ziariști ro
mîni. la care au participat Pe
ter Thomas, ministru de stat, 
Roy Thompson, proprietarul 
trustului de presă britanic 
„Thompson Newspapers Ltd”, 
Lee Howard, editorul ziarului 
„Daily Mirror”, ziariști en
glezi, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

LONDRA — Delegația de 
ziariști romîni care vizitează 
Anglia la invitația Ministeru
lui de Externe al Marii Brita
nii, a vizitat la 26 septembrie 
oțelăria „Thomas and Bald
wins” din orașul Cardiff. In 
seara aceleeași zile, Idris 
Evans, reprezentantul pentru 
Wales al Oficiului central de 
informații, a oferit un dineu 
în cinstea delegației. La 27 
septembrie, delegația a vizitat 
fabrica de comutatoare din a-
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actualul vicecancelar Er- 
cărui alegere în funcția

— este 
hard, a 
de cancelar este sigură datorita 
majorității pe care o dețin în par
lament cele două partide. Nou! 
cancelar va prezenta declarația sa 
guvernamentală lâ 17 octombrie, 
urmi nd ca dezbaterile în Bundes
tag în jurul acestei declarații sa 
aibă loc săptămina următoare.

SANTO DOMINGO — După 
cum rezultă din relatările a- 
gențiilor occidentale de presă, 
noul regim instaurat în Repu
blica Dominicană după lovi
tura de stat pare a avut loc la 
25 seDiembrie, continuă acți
unile represive împotriva ele
mentelor democratice din țară- 
Agenția Associated Press 
transmite că la Santo Domin
go au loc fără încetare per
cheziții si arestări, poliția a a- 
runcat grenade cu gaze lacri
mogene în diferite locuințe 
oentru a sili oe locuitorii care 
s-au baricadat în el* să iasă 
afară.

miera filmului „Codin”. La 
premieră a luat parte un nu
meros public. Premiera filmu
lui „Codin”, prezentat în ver
siune ramincască. cu titluri in 
limba franceză, s-a bucurat de 
o primire călduroasă din par
tea spectatorilor, care au apia 
udat această coproducție ro- 
mîno-franceză și pe interpreții 
filmului aflați în sală. După 
spectacol a avut Ioc în saloa
nele Legației Romîne din Pa
ris o recepție.

PARIS — Joi seara, la cine
matograful „Raimu” de pe 
Champs Elysee a avut loc pre-

MOSCOVA. — 
iiunță TASS, la 
reprezentanți ai 
prietenie sovieto-chineze au 
tîmpinat la aerodromul Sereme- 
ticvo> o delegație a Asociației de 
prietenie chino-sovietice. Delega
ția este condusă de locțiitorul 
șefului Direcției superioare poli
tice a Armatei de Eliberare, Na
țională chineză Liu Ciji-Țziau. 
Printre cei aosițî la aerodrom să 
întîmpine delegația se aflau Pau 
Țzî-li ambasadorul R. P. Chineze 
în Uniunea Sovietică, precum și 
membri 
□czc în

După cum a-
27 septembrie, 
Asociației de 

în-

ai ambasadei R. P. Chi- 
Uniuuea Sovietică.

PE SCURT • PE SCURT •

DE TOAIE
Cit o casă ca eîa/...

ALMA AT A Intr-o ca
rieră de la poalele munților 
Tianșan din R.S.S. Kazahă au 
fost descoperite fosilele unui 
rinocer, care se presupune că 
a trăit acum 30 milioane de 
ani. Oameni de știință presu
pun că animalul descoperit, 
denumit „Paraceratherium*1, 
avea înălțimea unei case cu un 
etaj. Este foarte posibil ca a- 
cest animal să fi trăit în apele 
unui fluviu.

Urme ale unei vechi 
cetăți romane

BUDAPESTA. — în timpul 
construirii orașului Dunaujva- 
ros, situat pe Dunăre la sud 
de orașul Budapesta, muncito
rii au descoperit un cimitir al 
vechii cetăți romane Intercia, 
care se afla în nordul actualu
lui oraș. El datează din seco
lele III—IV e.n. De asemenea, 
arheologii au descoperit obiec
te originare din Siria, Egipt, 
Roma și Judeia. Din primă
vară și pînă în prezent au fost 
descoperite 300 obiecte.

,, Monstrul legendar"

LOS ANGELES. — la localita
tea Molibu din California a font 
pescuit un pește de o forma 
toarte curioasă. „Monstrul legen
dar” de adîncime este lung de un 
picior (0,30 480 metri), arc capul 
asemănător cu cel dc cal, pielea 
argintie, ochii mari albaștri, iar 
partea dorsală do un roșu strălu
citor. Dr. Wladimir Walter, ihtio- 
log la Coltegiul Universității din 
Los Angeles, studiind acest pește, 
a spus că el trăiește deohicei la 
o adîncime <le 600 picioare și 
poate fi văzut foarte rar în apele 
de suprafață.

Temperaturi record 
la Los Angeles

LOS ANGELES. — în ultimele 
două zile, la Lot Angeles a fost 
înregistrată o temperatură aproa
pe record, 58 grade. După cum 
transmite agenția V.P.I., cea mai 
înaltă temperatură din istoria a- 
cestui ora?, înregistrată la 1 sep
tembrie 1955, a fost de 59 gra
de. Din cauza temperaturii ridi
cate, riscurile de incendiu in 
oraș au fost mult sporite. Auto
ritățile locale au anunțat închi
derea școlilor. Agenția Associa
ted Press anunță că din cauza 
căldurii au murit aproximativ 
200 000 iepuri dc casă și 30 000 
pasări.

Uraganul ,,Edith"
SAN JUAN. —- în regiunea 

Mării Caraibilor continuă să bîn- 
tuie uraganul „Edith”. După cum 
anunță agenția U.P.I., uraganul, 
însoțit de puternice ploi toren
țiale, s-a abătut și asupra terito
riului de coasta al Republicii 
Dominicane și Haiti. In Insula 
Martinica peste 5 000 de persoane, 
au rămas fără locuințe, iar o 
mare parte din recoltă a fost dis
trusă.
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