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oată dimineața tint pe ci mp : pre
ședinte, inginer, brigadieri, conduc
tori de atelaje, colectiviști. S-a re
coltat porumbul de pc 1 116 hectare; 
au mai rămas de recoltat 127. Deci, 
de transportat porumbul de pe 127, 
plus 135 do hectare. Din l 513 hec

tare destinate griului, 66.» sint pregătite. Recol
tatul ți treieratul sorgului, al ierbii de. sudan, al 
orezului, transportul porumbului, recoltatul ți 
transportul sfeclei de zahăr, terminarea con
strucțiilor, și mai ales pregătirea terenului pen
tru însămînțări — iată doar ci leva din, treburile 
care se cer făcute ucuni la gospodăria colectivă 
din Fierbinți, raionul Urziceni. Seara se {in ru 
regularitate ședințele de planificare cu brigadie
rii. In ziua de 27 septembrie, la ședința care s-a 
ținut aici, s-a stabilit, printre altele, ca din cele 
128 de atelaje ale gospodăriei, circa 80 să lu
creze la transportul porumbului. Restul atelaje
lor la alte transporturi necesare... Principala bă
tălie — eliberarea terenurilor. S-au repartizat 
apoi alte sarcini pentru fiecare brigadă in parte. 
Cu precizie. Fiecare echipă este plusată la locul 
ei (la sorg, la sfeclă, la porumb, la iarba de su

dan, la orez, la cositul lucemei 
etc. etc).

în felul acesta avem de azi imaginea desfășură
rii muncii pentru miine. Plauui stabilit aici ope
rativ ra fi miine dimineață aplicat matematic. 
In cursul dimineții am urmărit dieta din lucră
rile de pregătire a terenului p&ilru însănunțiri. 
Obiectivul aparatului fotografic a surprins astfel 
imagini din munca tractoriștilor. In aceste zile 
tractoriștii trec un examen greu. Terenul este 
tare (dupâ seceta acestei terii și la arătură ies 
din pornim hatmani mari. Ei trebuie neapărat 
sparți, iar piminiui trebuie bine marunțit. Pentru 
asta tint necesare pe aceiași teren mai multe lu
crări : tăvălugii (cu tăvălugul greuj, discuit, iar 
turălurit ele. Cele două brigăzi de tractoare au 
acum mult de lucru. 22 de tractoare lucrează zi 
și noapte, pentru ci nimeni nici nu se gindcșle 
măcar la posibilitatea de a fi intirziate lucrurile 
de insămtnțări. Totul ra fi gata la timp și așa 
rum trebuie. In cele trei fotografii pe care le pu
blicăm ră ojerim imagini de ia discuit (fotogra
fia I), de la araturi (fotografia 2) de la tăvălugii 
(fotografia 3).

Recoltatul culturilor
de toamnă, pregătirile 
pentru însăinințări 

cu maximă operativitate
In ultima săptămină, in a. 

nroane toate regiunile tării, 
lucrările agricole de toamnă 
au fost mult intensificate. So
sind timpul optim de semănat, 
mecanizatorii și colectiviștii 
Si-au sporit eforturile, au folo
sit mai bine mijloacele de care 
dispun la recoltările de toamnă 
și executarea arăturilor pentru 
a putea trece, începînd din 
săptămîna viitoare, cu toate 
mașinile la semănat.

Pînă la 20 septembrie, după 
cum rezultă din datele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
porumbul a fost cules de pe a- 
nroapp. 60 la suta din supra
fața cultivată, floarea-soarelui 
a fost recoltată de pe 35 la 
sută, cartofii și sfecla de zahăr 
de pe 36 la suta, iar orezul de 
De aproape 40 la suta. In pod
gorii. strugurii au fost recoltat! 
în proporție de 26 Ia sută.

Culesul porumbului este mai 
avansat în regiunea București, 
unde a fost recoltat în propor
ție de 85 la sută, precum și în 
regiunile Argeș, Suceava și 
Iași, unde unitățile agricole 
socialiste au strîns porumbul 
în proporție de 70—80 la sută. 
Recoltarea florii-soarelui este 
aproape terminată în regiunile 
București. Galati, 
Oltenia. Deși 
ultima vreme, 
toamnă nu se 
toate regiunile 
sibilitâtilor existente, 
ceasta cauză culesul porumbu
lui este rămas în urmă în re
giunile Cluj, Brașov, Maramu
reș, Mureș-Autonomă Maghia
ră si Hunedoara, iar recoltarea 
florii-soarelui în regiunile Ma
ramureș, Cluj și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară.

In uncie regiuni printre care 
Bacău, Cluj. Mureș-Autonomă 
Maghiară, Iași si Suceava re
coltarea sfeclei de zahăr nu se 
desfășoară potrivit graficelor 
stabilite de gospodăriile colec
tive cu fabricile de zahăr, fapt 
care îngreunează folosirea în-

Ploiești și 
intensificate în 

recoltările de 
desfășoară în 
la nivelul po- 

Din a-

tregii capacități de prelucrare 
a unor fabrici.

în continuare. în săptămîna 
următoare, recoltările de team, 
nă trebuie urgentate.

Lucrările de pregătire a te
renului pentru semănat au fost 
executate pînă acum pe 43 ia 
sută din suprafața ce va fi in- 
sămințată în toamna aceasta, 
iar în ultimele zilr ale acestei 
săptămîni în toate regiunile 
tării au început însăraințările. 
Suprafețe mai mari au fost în_ 
sămîntate în regiunile Sucea
va. Bacău, Brașov. Iași. Mu
reș-Autonoma Maghiară și Ma. 
ramures.

Sînt condiții fa vorabile efec
tuării însamintărilor. De aceea 
Consiliul Superior al Agricul
turii recomandă ca din primele 
zile ale săptăminii viitoare să 
se treacă cu toate forțele la e- 
fectuarea însămînțărilor pen
tru ca terenurile pregătite 
Dină acum să fie însămintate 
în prima decada a lunii oc
tombrie.

Recolta anului viitor depin
de în mare măsură de felul 
cum se fac arăturile $i insă- 
mînțările. DP aceea, este nece
sară îndrumarea permanentă 
a mecanizatorilor și controlul 
lucrărilor pentru ca să fie e- 
fectuate la un înalt nivel a- 
gro tehnic.

Au îndeplinit planul pc 9 luni
PORTURI AUTO DIN REGI
UNEA MUREȘ — AUTONO
MA MAGIIARA și-au îndepli
nit plinul 
alp anului 
de termen.

COLECTIVELE ÎNTRE
PRINDERILOR INDUSTRIEI 
CHIMICE ORGANICE au în
deplinit înainte de termen 
pianul producției globale pc 
primele trei trimestre ale a- 
nnlui.

O preocupare principală a 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor din acest sector este 
crearea de noi produse și îm
bunătățirea calității celor exis
tente. In cursul anului ci au 
realizat noi tipuri de coloranți 
rezistență la lumină și spălare, 
pentru lină, bumbac, fire și 
fibre sintetice, noi interme
diari pentru industria de colo
ranți. lacuri pnliesterice și 
epoxidice întărite cu cataliza
tor.

pe primeic 9 luni 
cu 15 iile înainte

★
COLECTIVUL 

DE HÎRTIE SI 
„STEAUA ROȘIE” DIN BA
CĂU ?î-a îndeplinit planul pe 
9 luni înainte de termen,

FABRICII 
CELULOZA

e muți intr-un 
bloc nou. Primul 
contact pe care îl 
iei cu noua locu
ință este ușa. O 
privești atent, — o 
miști de cîteva 

înainte și înapoi ; verifici 
dacă broasca funcționează cum 
trebuie si intri m'-ilțumit în a- 
partamenL în clipa 
transmiți. îa gînd, 
con structorilcr.

Si ne închipuim 
altfel de situație, 
cheia in broască ; invirtești de 
cîteva ori. împingi și ușa nu 
sc deschide. Constati că e pu
țin mai mare decît trebuie. 
Ești nevoit să-ți Încerci toate 
puterile pentru a o deschide. 
„Ce oameni si constructorii

— iti spui alunei în gind. 
Te fac să-ti piară bucuria mu
tării în locuință nouă chiar de 
la...ușă-.

Și totuși, pentru asemenea 
necazuri — desigur rare — de 
vină nu sînt constructorii. Bi
nalele — ușile si ferestrele — 
sint nrimitp de constructori de 
la fabricile specializate în a- 
ceste produse.

Intr-un articol publicat 
..Scînteia tineretului- din 
septembrie a.c. constructorii 
de pe șantierele Capitalei s-au 
declarat nemulțumiți do bina
lele uroduse de fabricile din 
Piatra Neamț- Am pornit pe 
urmele acestei sesizări.

..întreprinderea forestieră 
Piatra Neamț are două unități 
care produc binale — U.I.L. 
„Bistrița- și U.I.L. „Vaduri". 
Fabi'ica „Bistrița* n-a livrat 
deloc în acest an binale șan
tierelor din București. A livrat 
în schimb constructorilor din 
Piatra Neamț. Care este păre
rea acestora despr calitatea 
produselor primite ? Sîntem

foarte mulțumiți de binalele 
livrate de U.I.L. ..Bistrița" 
(ing. Mircea Dascălu, șeful 
șantierului nr. 4 Piatra 
Neamț).

Fabrica de tîmplărie a U.I.L. 
„Vaduri” este deci cea cu pri
cina. La prima vedere pare de 
necrezut că tocmai de aici

(Agerpres)

aceea 
felicitări

insă și o 
Introduci

în
26

In discuțiile pe care 
le-am avut cu constructorii 
despre calitatea binalelor 
s-a relevat și o altă pro
blemă. Feroneria cu care 
acestea sînt echipate pre
zintă de asemenea unele 
deficiențe. Constructorii aș
teaptă pe bună dreptate 
eforturi sporite și din par
tea întreprinderilor produ
cătoare de feronerie. Au 
făcut chiar unele propu
neri în acest sens. Trans
criem mai jos cîteva din ele.

• Unele balamale pentru 
ferești și uși nu se finisează 
bine Ia montare — avind 
aspect urît. Ar trebui să se 
studieze posbilitatea con
fecționării unor balamale 
mai estetice (eventual cro- 
mate sau nichelate).

• Mînerele la olivere au 
o calitatea necorespunză
toare. Cam 5 la sută din ele 
se rup în timpul montării 
balamalelor. Fabrica „Fie
rarul” Arad va trebui să 
studieze posibilitatea îmbu
nătățirii sistemului de lipi
re (sudarea prin puncte nu 
e rezistentă).

• Lăcătușeria broaștclor 
PAL nu este bine lucrata. 
Broasca se deschide 
aproape cu orice fel 
cheie. Va trebui să i 
aducă deci îmbunătățiri.

Modernizarea șoselelor
în reqiunce Iluac- 
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pleacă binale care nu sînt 
bună calitate. Si. iată de 
Timplăria funcționează 
lingă o unitate mai mare 
prelucrare a lemnului. Mate
ria primă se produce aici chiar 
de către unitatea de care apar
ține fabrica. Atelierul de tîm- 
plărie mecanică este înzestrat 
cu mașini mai multe și mai 
moderne decît cel de la „Bis
trița-. Fabrica a rămas totuși 
datoare constructorilor cu ca
litatea. Care sînt cauzele ? Să 
urmărim împreună procesul 
de producție.

In secția cherestea se debi
tează zilnic mii de metri pă- 
trati de seîndură. O parte din 
aceasta cantitate este desti
nată prelucrării în secția tîm- 
plărie. Restul este livrată altor 
unități. Se poate spune că de 
aici începe lupta pentru exe
cutarea unor binale tot mai 
bune; pentru că de grija cu 
care cete pregătită materia 
primă, înainte de prelucrare, 
depinde calitatea produselor 
obținute din ea. Cînd iese de 
Ia gatere, cheresteaua este 
încă verde. Ea trebuie deci 
sortată, așezată în stive, pe 
Calități si pusă în depozit la 
uscare.

Tîmplăria — pentru a da* 
produse de hună calitate — tre
buie să aibă permanent asi
gurat un stoc tampon de che
restea uscată. Acest stoc însă 
aici nu există. Conducerea fa
bricii nu s-a îngrijit de a 
decala și debita cu cel puțin 
o lună mai înainte cheresteaua 
necesară secției. In acest fel 
tîmolăria a fost nevoită să lu
creze mai tot timpul anului cu 
cheresteaua ieșită direct de 
la gatere. Uscarea nu s-a mai 
făcut, firește, în condițiunile 
prescrise de STAS. Aceasta 
s-a răsfrînt direct asupra ca
lității binalelor. Piesele com
ponente ale unor uși, tocuri și 
cercevele — nefiind bine us
cate — cînd au ajuns pe șan
tiere s-au curbat ori au cră
pat. Ele nu au putut fi, evi
dent, montate.
au fost nevoiți să le refuze.

C. PRIESCU

(Continuare în nan. a UI-a)

UNITA TILE DE TRANS-

Constructorii

Foto : N. STELORIAN

De la Ministerul
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învățămintului

Ca urmare a dez
voltării impetuoase 
a economici in re
giune exista în pre
zent peste 500 kn 
de sosekî și drumuri 

i r dr nu-
**44 HS ksa c 
t4* iMiMe d

in curînd un nou bloc de 
pe șoseaua Giulgiului din 
București îșl va deschide 
ușile pentru locatari. Pînă 
atunci, tinerii .vopsitori Ni- 
culina Olteanu și Vasile 
Motoc de la Șantierul nr. 3 
lucrează cu atenție la iini- 

sarea lui.
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• Revelația arheolo

gică de la Bîtca Doam
nei.

• Beethoven. Sim 
nia a IX-a (Invitație 
concertul de deschide
re a stagiunii Orches
trei Simfonice a Radio- 
televixiunfii)

• Săptămîna viitoare 
pe ecrane.

• Caleidoscop
IN PAG. A III-A
• Sport

INDIFERENT CL.-
SE ORTINE VSOR

j» numele n-ar avea importanță. Un nume oarc- 
cure. Ln elev. Ar strălucind printre primii, ne îii- 
cercînd nici emoțiile corijentei și pomenindu-se azi, 

'l|| pr neașteptate, in centrul atenției. Și asta, tocmai el, 
||i marele teoretician al anonimatului

1'1' hotărît lucru, eroul nostru, se va considera
profund nedreptățit și se va simți tentat chiar, un 

moment, să ne demostreze — și cu cită pasiune! — că nici nu 
poate ți vorba despre rl.„ Dar poate numai un moment. Pentru 
că ra înțelege în cele din urmă că nu i se cere o recunoaștere. în 
afară — la care, cine știe, ar putea consimți — ci uita în sinea 
lui, definitivă, fi la care ra consimți mai greu, lor pentru cei din 
fi/tiră, — hotăriți să nu-l lipsim de vreun „merit” — vor exista cu 
atît mai -mult suficiente indicii pentru ca identificarea lui să uit 
suscite probleme.

Interesant fi nu lipsit de unele calități, înzecite prin lupa mă-

ritoare « propriilor păreri despre sine — de unde poale fi acea 
privire plini de siguranța, arborată prjsta oară printr-a VIII-a ori 
a I.\-a — eroul nostru fi, sperăm, viitorul nostru prieten — în
cearcă fericita conringere că ei se ra debarca oriunde, oricum, 
fără efort ți. mai ales... țari „morali". Iar cei care țin neapărat 
su-i poarte de griji... „să fie liniștiți". El, eroul nostru nu le ra 
face probleme. Și daci se „menajează” uneori n-o face din lene
— am fi nedrepți — ci pentru ri el încă nu-i foarte convins de
necesitatea eforturilor. Cera trebuie să șlii, se înțelege, dar esențial 
rămîtte — fi el a prins esențialul — si ai „experiența” si
simți pulsul secret al examinirilor. ziua cînd ai puf*a fi a' uitat 
ți cam ce pretind profesorii. A oțele medii, „6” fi „7”. nn le ob
ține de altfel pentru că nu e în stare de mai mult, ci pentru că. 
iutii glumește : și aceste nete trebuie să le ia cineva... iar apoi 
pentru că ,.nu notele dau valoarea adevărată a omului”. Și in 
paranteză ■—■ devine intim — ciți oameni iluștri, a căror nume ii 
scapă... n-au trecut fi ei prin școală fără note prea mari. 5>i dacă 
aceștia au fost cumva o excepție — cunoaște și contra replica — 
a excepție ar putea fi fi el. Iar atunci cînd oponenții încearcă să-i 
demonstreze că și aceste nume celebre au manifestat cel mai ade
sea — și încă din școală ■—• o chemare anume spre a anumită 
disciplină și o anumită ar.tivitnte (ba și o perseverență remarcabili 
dublată de a mare disciplină interioară — ceea ce-i trezește de 
obicei eroului o reacție negativă) va încerca și el justificarea 
propriilor note, plasate pe o îndoielnică linie de plutire, prin nu 
știu cile alte activități mai interesante. Dar vcrificînd îl tom găsi 
fi acolo — și iluștrii predecesori nit-l mai pot ajuta — pe aceeași 
linie îndoielnică de plutire. Idcea că anul școlar nr începe din 
prima zi și că ar necesita o muncă sistematică pentru dobîndirca 
cunoștințelor și mai ales a unei discipline interioare da muncă
— din. nou reacția negativă — fi că între notele medii ți maxime 
nu-i diferența doar de cîteva puncte, ei diferența dintre două 
moduri de a-ți înțelege obligațiile ți, iu timp, perspectivele i se 
pare o teorie oarecare, didactică și supărător de „moralizatoare 
Și pentru că ..a mai auzit el din astea” — iar protestul deschis i 
s-ar părea acum nediplomatic — se. mulțumește să surîdă discret 
și ca deobicei... superior.

E bine să ne oprim asupra acestui surîs, ca atunci cînd apa
ratul de filmat se apropie în prim plan de fața unui erou. Și să 
insistam asupra lui pînă cînd. surîsul — care n-a alterat încă pu
ritatea obrazului — se va șterge iar privirea își va mai. pierde din

siguranță. devenind circumspectă. Și să suri dens și noi... Mai exact 
si nu încercăm camrt iâ-l speriem că nuilțumindu-se cu acest 
niret mediocru de pregătire iți va închide toate drumurile... Ah, 
noi nu vrem să-l speriem... Experiența „strecurării” printre exa
mene — fie-ne îngăduită persoana a doua — te ta aduce poate 
și pe băncile unei facultăți. Mai cu emoție, e drept și — poate 
nu la facultatea unde ei fi vrut. (La Electronică, bunăoară, au 
fost anul acesta 80 de Qdmiți cu medii intre 9 ți 9,94 iar cea mai 
mica medie de admitere a fost 7,17 Iar ..Experiența”, zecimea de 
punrt pe care o mai poate determina întîmplarea și „notele’ la 
nivelul iluștrilor nu ți-ar mai fi putut ajuta). Dar, in sfîrșit, n-are 
kri lă anticipăm și nu are nici prea multă importanță dacă vei 
intra sau nu într-o facultate sau, dimpotrivă, direct in producție. 
Și intr-un caz ți in altul, lipsa cunoștințelor, lipsa exercițiului pe 
efort, a disciplinării — ți in general toate celelalte deprinderi 
ale mediocrității — iți var pune amprenta asupra rezultatelor tale 
viitoare. Amprenta superficialității, amprenta cenușiului, iar citno- 
țtințele pe care tei încerca iă le dobîndcțti, în febra ultimativă a 
sarcinilor curente, te t or salva într-o anumită zi și într-o anumită 
situație dar nu te vor salva la nesfîrțit. Și tei fi ceea ce ești în 
realitate. Oglinda muncii, in timp, n-are menajamente. Vei fi un 

un lînăr care ar fi putut... de la care se aștepta... dar 
corespuns așteptărilor. In profil indecis. Un om fără

oarecare, 
care n-a 
profil.

Și nu nc-ar fi fost greu să-ți opunem exemplul unor oameni —• 
cu lotul altfel de oameni — întîlniți de curînd, la Hunedoara 
(prim topitor, pe cit îmi amintesc jî elev în clasa a Xl-a serală) 
sau la Săvinești (operator chimist, avansat de curind maistru de 
schimb). Dar exemplele nu înseamnă încă nimic. Ai avut prea 
multe în jurul tău și n-ai ținut seama de ele. Și importante în 
cazul dat nici n-ar fi exemplele și realizările celor amintiți —- 
deosebite, te asigur! — și nici perspectivele care li te deschid 
în viitor — prea evidente și ele. Fiecare din ei se decisese însă 
pentru profesia în care lucrează azi cu nu știu ciți ani în urmă.

DOREL DORIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ministerul Invățăirunlului 
aduce la cunoștința celor inte
resați că la 5 octombrie va avea 
loc concurs de admitere pentru 
cursurile de zi la :

— Facultatea de limbi ger
manice de la Universitatea din 
București;

— facultufile de filologie de 
Ia Universitățile din Cluj și 
lași;

— facultățile de filologie, de 
la institutele pedagogice de 3 
ani din București, Baia Mare, 
Cluj, Constanța, Iași, Oradea, 
Suceava ;

— facullățile de matematică 
de la institutele pedagogice de
3 ani din Bacău, Baia Mare, 
Constanța, Iași, Pitești, Oradea, 
Suceava;

— facultățile de științe natu
rale și agricole de la institutele 
pedagogice de 3 ani din Baia 
Mare și lași;

—- facultățile de fizică și chi
mie de la institutele pedagogi
ce de 3 ani din Brașov, Con
stanța și Iași;

— facultățile de muzică de 
la institutele pedagogice de 3 
ani din Iași și Timișoara;

— la Conservatoarele din 
lași, Cluj;

— la institutul de cultură fi
zică din București.

Informații cu privire la sec
țiile din cadrul acestor facul
tăți și institute pentru care se 
organizează concurs se pot pri
mi de la secretariatele facultă
ților»

Înscrierile candidaților se vor 
tace la secretariatele facultăți
lor respective pînă în ziua de
4 octombrie inclusiv.

(Ager preș)



Descoperiri științifice importante 
pentru istoria țării noastre

plexe Bicaz

ai largă, mai continuă ți mai intensă ni se dezvăluie 
viețuirea vechilor populații pe teritoriul patriei 
noastre, cu fiecare nouă descoperire arheologici- 
Dintre teritoriile despre care astăzi se poate spune 
că cunoaștem cele mai importante verigi din eta
pele istorice parcurse este și valea Bistriței ți acea- 
sta datorită cercetărilor Grupului de cercetări com
at Academiei R.P.R. ți ale strădaniilor colectivului

Muzeului din Piatra Neamț.
tn articolul de astăzi ne vom ocupa pe scurt de importantele 

ți ineditele descoperiri arheologice de pe Bitca Doamnei.

la curtea domnească. Se știe 
însă cj anterior acesteia și cti
toriei lui Ștefan cel Mare ridi
cată la 1498. izvoarele scrise 
menționează aici așezăminte mai 
vechi, din vremea ■■salinilor. 
D« altfeL cercetările arheoleipce 
au și dovedit existența unor 
complexe din perioada mușaliaă 
datate prin monede ți material 
ceramic- Iată inia că descope
riri arheologice din ai tivii aai, 
de pe înălțimile cart d omisă 
aii ara șa] Piatra Neamț, an dat 
la iveală ume importante da
tinii din secolele al XlII-lea i> 
■1 XIV-].* PRINTRE ACESTEA 
A FOST REPERATĂ O AȘE
ZARE FORTIFICATA PE B1T-

poare de luptă, halebarde, buz
dugane, vîrfuri de săgeți — pic* 
ae de harnașament fi obiecte de 
podoaba. Ceramica aflată în a- 
ceaită așezare fortificată datează 
din secolele XIII-XIV. Datarea 
aceatoi complex eatc asigurată 
între altele de ■ monedă de ar
gint dia serala] al XIII-lea.

Studierea materialelor desco
perite duce ia prima] rtnd ta 
concluzia certa eâ ia acest loc a 
exiitat ■■ teatru fortific st pla
sat teritorial Intr-ua pssact eheio 
care îagăduia u centrul al dm* 
■■Ini de aceea Spre Transilva
nia dar care, ați c“ 
xaL oferea ți larga garanție a 
unui control cit mai departe

acces către Transilvania. SAL' 
S-AR FI PUTUT CA EL SA FI 
FOST CHIAR PUNCTUL DE 
APĂRARE AL UNUI CNEZAT 
SAU VOEVODAT DIN ACEEAȘI 
PERIOADĂ, ANTERIOR DECI 
EPOCII CONSTITUIRII STA
TULUI FEUDAL, DE SINE STĂ
TĂTOR, AL MOLDOVEI

Se mai naște iuta o problemă 
care reiese din similitudinile 
existente între obiectele de la 
Bitca Doamnei cu sitele desco
perite in jar, prveam ți din fap
ta] că multe din ele sint de 
proveniență lorali. De aici s-ar 
pntoa trage ramrlnxia că locul 
■ceata. din puct de vedere isto
ric, ae afla într-o fază de dezvol-

Difcrîtele descoperiri au adus 
nu numai date în plus asupra 
statului dacic și al începutului 
feudalismului sau a] perioadei 
de consolidare a feudalismului 
în Moldova dar poate vor con
tribui chiar Ia lărgirea viziunii 
noastre aBupra acestor perioade 
istorice.

Dacă în ceea ce privește pro
blema dacică nu-mi răuiîne decît 
să citez pe tînăru] arheolog 
Constantin Scorpan de la Piatra 
Neamț după care cetatea forti
ficata dacică de pe Bitca Doam
nei dovedește îneă o dată unita
tea deplină a înfloritoarei cul
turi materiale și spirituale a 
gcto-dacilor DE PE AMBELE 
PĂRȚI ALE CARPAȚ1L0R, ÎN 
EPOCA DEZVOLTĂRII ȘI CON-

Revelația arheologică de la Bitca doamnei

........ ,........

. .... WMfljDANE
bine să răspundă deopotrivă la 
două scopuri : fie pentru asigu
rarea pazei populației din satele 
dependente și a bunurilor feu
dale funciare m deosebire îm
potriva pericolului extern al in
cursiunilor tatărăști după marea 
invazie din 1241, fie chiar ca a 
forță împotriva cnezatelor sau 
voevodatelor vecine.

Indiferent ce vor dovedi cer
cetările viitoare, care desigur 
vor adinei enaoștințele actuale, 
descoperirea este importantă de
oarece adaugă o verigă în plus 
la cunoașterea întregului proces 
istoric dintr-o perioadă încă in
suficient cunoscuta.

Orice s-ar spâne, îh acea vre
me tulbure, premergătoare înte
meierii principatului Moldovei, 
pe Bitca Doamnei lingi Piatra 
Neamț se statornicise strategic un 
cuib de moldoveni, luptători de 
clasă înaltă, care cu nimic nu 
erau mai prejos cavalerilor din 
centrul ți estul Europei în ceea 
ca privește armamentul și tac
tica de luptă fi apărare.

Arheologia, prin documentele 
ei nescrise, vine să întregească 
istoria noastră, scrisa, cohorînd 
în timp începuturile cristalizării 
principatului moldovenesc.

Dr C. S. N1COLAESCU- 
PLOPȘOR 

membru corespondent 
al Academiei R. P. R.

BEETHOVEN - Simfonia a IX-a

Invitație la concertul
de deschidere a stagiunii

a Radioteleviziunii

sd înălțăm un cîntec 
farmec, de foc înălță-

SOLIDARII STATULUI DAC 
CONDUS DE BUREBISTA ȘI 
DECEBAL să ne oprim puțin 
azupra nivelului de locoire feu
dal care vine să sublinieze local 
ocupat de aceavrâ parte ■ văii 
Bistriței — Piatra Neamț — in 
perioada de închegare și dezvol
tare ■ feudalismului.

In literatura istorică de spe
cialitate, orașul Piatra Neamț a 
fost studiat în special 1n legă
tură cu problemele referitoare

CA DOAMNEI, CU PALISADĂ 
CARE APARĂ PANTA DE SUD 
A ÎNĂLȚIMII. ACEST STRAT 
DE CULTURA FEUDALĂ A 
FOST GĂSIT DEASUPRA CE
LOR DOUĂ NIVELE DACICE, 

în cuprinsul acestei fortifica
ții a-a găsit un materia] bogat 
alcătuit din diferite unelte agri
cole ți casnice — seceri, coase, 
topoare, fiare de plug, sfredele. 
dește, o nicovală etc — precum 
ți arme, săbii, sulițe, lănci, to-

îpre sud-est sau nord-vest. Ața 
se și explică de ce fi mai tirxîa 
în secolele ai XlV-lea ți al XV-lea, 
voevezii, in special Ștefan cel 
Mare, ao acordat o deosebită a- 
tcntuE orașului Piatra Neamț. 
Tirgnl Pitirii.

A cest centru fortificat g-ar fi 
putut să fi aparținut unui stâ- 
pinitar local în preajma cristali
zării statului feudal moldovean 
care, as ajutorul cetelor sale 
înarmate, controla drumul da

tara importantă pentru perioada 
respectivi. dfes că unele o-
hiecte atestă vuăhîl ți relații cu 
zonele învecinate din est ți vest.

Superioritatea calității unora 
dintre obiecte, ornamentele pie
selor de hmnațameat. numărul 
lor Ae*adese posibilitatea stipi- 
tudai lacului de a procura, fo
losi și chiar fauri mijloacele da 
luptă ți apărare cele mai înain
tate ale vremii lor. Acest panel 
fortificat s-ar fi pnlut foarte

Imaginile celei mai proaspete pelicule au prins parcă viată în mîinile tinerilor de la cercul 
foto al fabricii de utilaje și piese de schimb — Metalo-tehni ca din Tg. Mureș.

Foto : O- PLECAM

„YARÂ Șl FUM

uține date din 
istoria artelor au 
o semnificație mai 
profundă ca ziua 
de 7 mat 1824,ziua 
în care la Vieri a. 
în concertul diri
jat de Umlauf ră

sunau pentru -prima oara zgu
duitoarele acorduri ale Simfo
niei a IX-a — marea simfonie 
cu coruri, sinteză a întregii 
arte revoluționare a marelui 
luptător pentru libertatea Ji 
bucuria omenirii — Ludwig 
van Beethoven.

In toți anii săi de suferință, 
Beethoven a vrut să înalțe un 
imn bucuriei, să folosească ce
lebra odă a lui Schiller pe care 
o cunoștea încă din anii ado
lescenței petrecuți la Bonn. De 
abia spre amurgul vieții, după 
11 ani după ce scrisese Simfo
nia a VIII-a, Beethoven dă 
glas înaripatului mesaj schil- 
lerian, zămislind Simfonia a 
IX-a. — scinteietoare chemare 
la luată pentru victoria mari
lor idealuri ale umanității. 
(Punînd stăpinire pe Oda 
Bucuriei — scria Berlioz — 
Beethoven o colorează în mii 
de nuanțe, pe care poezia sin
gură n-ar fî fost în stare să le 
scoată la iveală niciodată și, 
înaintând cu ea, îi mărește me
reu vină la sfîrșit fala, măre
ția și strălucirea).

Voitul voem muzical este al
cătuit din patru mițcări.

Partea întâia se deschide în 
sonorități nedecise din care 
puțin mat târziu irumpe cu 
forță In orchestră, un motiv 
plin de patos eroic.

Suflătorii de lemn aduc cu~ 
rind a a doua temă contra
stantă- Cu ajutorul acestor mo. 
tire, Beethoven creează o mi
nunată pagină simfonică care 
după expresia unui comenta
tor „ne poartă în regiuni emo
tive cu dimensiuni ș£ profun
zimi incomensurabile. încor
dările eroice, acțiunile titanice.
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FĂRĂ JUMĂTĂȚI Popas
MĂSURĂ în pădure

E CLIPA...
■

Pentru cauza comună a viselor noastre 
Nu pot să-nțeleg,
Pașii împleticiți pe cărări.
Trăiesc senzația asemuirii 
Cu un pui de cerb, 
înaăuat cu stele, 
Născut să stăpînească

S-a ațezat de toamnă. Ară mese 
lumina $1 copacii.

Cînd inima. înaltă ca un zbor, 
Umflă frenetic pînzele de singe,
In întregime, limpede, ușor, 
Simt că mi-e dor, mi-e dor de viitor.

e

peste depărtârl.

să cuprindă 
tresărire a frunții.

Gânduri înalte trebuie
Flecare om și flecare_______ __ ____
Mîinele cînd mîngîie să nu mintă, 
Cuvintele cînd s-adună să fie 
Fulger alb de sinceritate.
Nu frînturi de șoapte la jumătate. 
Gînduri înalte trebuie să-mpletească 
Fiecare om și fiecare unduire a miinii 
Cu dăruirea supremă 
(deci cea mai firească).
Să nu lăsăm nici o năzuință minciunii 
Orîcît de mică ar părea.

Seara se-aprind mai multe 
focuri.

E ca un steag de prietenie — 
focul 

Oamenii il arborează lingă 
pietre, 

lingă unelte $i tăcere.

Munții își cresc umbrele _  adine
?i cerul e o hartă mare
— o-otinzi ți te uiți la e> 
?i nu ți mai e unt

Și mă inundă spațiile pure
Ca pe-o clădire intre viaturi stînd. 
Și ca-n oglindi, legănind con tu re 
Mă văd: venind, gindind, cin tind, 

ureînd.

9

s

Oamenii sini ca o fulgerare 
de stea
Ce luminează eerul întreg.

Alături ațleapiă brazii. 
Daborîți azi, 
miros încă, a soare, 
■ifina In aîngeră-n vine.

Uneltele ae zbat In jurul meu 
Și-n corpuri arde-o strălucire. 
Mareele ajung la apogeu. 
Se face arixosatal mai subțire.

visările firave, elanurile încre
zătoare, dezamăgirile tragice, 
suferințele resemnate, izvorînd 
ca din noaptea timpurilor, se 
adună pagină cu pagină într-o 
istorie vie a sufletului ome
nesc. într-un tablou a cărei 
măreție egalează parcă natura 
însăși".

După un exuberant Scherzo 
(partea II-a), urmează una din
tre cele mai profunde pagini 
ale creației Titanului — un A- 
dagio scris în formă de varia- 
țiuni cu două idei melodice — 
în care măsură cu măsură este 
vizibilă toată acea indescripti. 
bilă concentrare a gîndirii be- 
ethoveniene.

Finalul simfoniei debutează 
cu o violentă chemare a suflă
torilor („fanfara groazei", o 
numea Wagner). Curînd după 
ce violoncelele și contrabașii 
aduc o melodie recitatâvă ce 
anticipează vocea umană, ce
lebra temă a finalului — care 
va reveni de-a lungul tuturor 
acestor pagini în zeci de £n- 
veșmîntări diferite — răsună 
în orchestră.

Baritonul dă glas înaripantel 
chemări a odei; ..Prieteni...

Haideți 
plin de 
tor”.

Ceilalți soliști, corul, reiau 
chemarea în care răsună ve
chiul ris de libertate și frăție 
al popoarelor. „Cînd tema este 
reluată de voci, — scrie Ro
main Rolland — fiind intonată 
mai întîi de bas. caracterul ei 
devine arav. ba are chiar ceva 
apăsător. Putin cite puțin insă. 
Bucuria ajunge sa cuprindă 
întreaga ființă. E un asalt ț- 
o bătălie împotriva durerii. 
Iată cadența de marș, armatele 
în mișcare, cîntarea înfocată 
cu sufletul la aură a tenoru
lui atîtea pagini fermecătoare, 
în carp simți suflul lui Be
ethoven, ritmul respirației 
sale, auzi strigătele-i inspirate, 
în timp ce cutreiera cîmpiile 
zămislindu-și opera, minat de 
o frenezie demonică, aidoma 
bătrînului rege Lear în toiul 
vijeliei... O întreagă omenire 
ce înalță brațele într-o tălă- 
zuire de strigăte răsunătoare 
și aleargă în intimpinarea 
Bucuriei s-o siringă la piept”.

Din decembrie 1914, cînd la 
București răsună pentru prima 
oară audiția integrală a Sim
foniei a IX-a sub conducerea 
lui Enescu, marea creație be
ethoveniană a intrat în reper
toriul tuturor marilor formații 
orchestrale din țară.

In ultimii ani. Filarmonica 
bucuresteană, sub conducerea 
lui George Georgescu, încheie 
cu marea simfonie a lui Be
ethoven stagiunile anuale ă,e 
concerte. De astădată, orche
stra simfonică a Radiotelevi
ziunii, avînd concursul corului 
Radioteleviziunii și corului Fi
larmonicii „George Enescu”, 
deschide joi, 3 octombrie, sta
giunea 1963—1964 cu Simfo
nia a lX-a. Dirijor — tânărul 
șef de orchestră Iosif Conta. 
Soliști: Elisăbeta NeculCe-Car- 
țiș, Dorothea Palade Melinte, 
Cornel * Fănățeanu, Valentin 
Loghin.

Alături de această simfonie, 
în proaramul concertului au 
mai fost înserate două creații 
enesciene : Preludiu la unison 
din Suita l-a si Balada pentru 
pian și orchestră (lucrarea a 
fost scrisă de Enescu la 14 ani) 
avînd ca solist pe Mihai Con- 
stantinescu.

IOSIF SAVA
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Ecranizat după o 
piesă de Tennessee 
Williami pe baza sce
nariului lui James 
Pae și Meade Ro
berts, filmul „Vară și 
fum” redă drama 
Almei, dramă care se 
petrece 1> începutul 
secolului noitru, în
tr-un orășel ameri
can.

Ca și în alte crea

ții dramatice ale lui 
Williams, în filmul 
„Vară ți fum” — a- 
vînd la bază una din
tre piese — este su
gerată ideea imposi
bilității de a-ți reali
za idealurile în so
cietatea capitalista.

Regia filmului este 
semnata de Peter 
Glenville. Doctorul 
John Buchanan esK

interpretat de acto
rul Laurence Harvey, 
cunoscut din filmele 
„Romeo ți Juliet»” și 
„Drumul spre înalta 
societate”.

In distribuție îl 
întîlnim și pe EarI 
Holliman pe care 
l-am văzut de curînd 
în „Ultimul tren din 
Gun Hill”.

„ULTIMA ȘANSĂ“

Fotografii necunoscute ale lui

i
I

...Pentru orice năzuință aceasta c e,tl 
Spre realizarea înaltă și pură.
Sîntem esența omenirii țî știm
O singură dăruire :
fără jumătăți de măsură 1

Oamenii pădurii fumează, 
Stan la focuri, 
cu harta cerului pe genunchi 
ți vorbesc încet
St vremea începe, cu izvoarele, 

de zub frunțile lor

$1-1 clipa ciad acru tind atent prezentul 
5i dlads-mj iute zeama eă-1 ador.
In nataa vine iar adolescentul, 
$i-i brațele, pe trapul lui, fior.
Și-atunci «ai-e dor, mi-e dor de viitor.

'o

NICOLAS DRAGOȘ FLORENȚA ALBI' O

Cunoscutul pictor realist francez Frederic Longuet, stră
nepotul lui Karl Marx, care se afla într-o vizită în Uniunea 
Sovietică, a dăruit muzeului „K. Marx și F. Engels” din 
Moscova o prețioasă colecție de fotografii. Colecția cuprinde 
126 de fotografii originale ale lui Karl Marx, ale membrilor 
familiei acestuia, precum și ale multor fruntași de seamă al 
mișcării muncitorești din secolul al XIX-lea. O serie de foto
grafii nu erau cunoscute pînă acum.

Fotografiile oferite în dar muzeului se aflau în albumul 
care fusese dăruit familiei Lafargue de Jenny Marx, fiica 
cea mai mare a lui Karl Marx.VVoVoVvooVTTTTrrrrFTTTTVVVVVVTVVVTTTVTTTTTTTrTrs^VTTTrTTrrFTrrrrTTTZVrrnnnnnroTTeFTo.

Scenariul filmului 
are la bază romanul 
lui Herbert Ziergie- 
bel „Fala cu cica
tricea”. Filmul „Ulti
ma șansă” este o re- 
trospecție care se ba
zează pe amintirile 
pianistului Klaus Set
ter, amintiri provo

k
cata da întîlnirea lui, 
tn zilele noastre, cu 
fostul călău al Ge
stapoului.

Purtîndu-ne înapoi, 
în Germania lui Hit
ler, filmul deosebește 
în bezna acelei vremi 
pe oameni, de fiare.

Regia filmului este

ii

temnafă de
Joachim Hespri.zik. 
In rolul principal, al 
pianistului Klaus, în
tîlnim pe actorul Ar
min Muller -Siakl pe 
care l-am mai văzut 
pe ecranele noastre 
în filmul „Drumuri 
despărțite”.

„BALADA STEAGULUI RO$U“

O nouă producție 
a studiourilor din 
R. P. Chineză con
sacrată luptelor țără
nimii din deceniul al 
treilea al secolului 
nostru.

Crunta asuprire a

moșîerimii, luarea a- 
buzîvă a păinîniuri- 
lor, au determinat pe 
țărani, printre caro 
și eroul filmului, Ciu 
Lao-Ciun, să se ridi
ce ia luptă hotărîta 
împotriva asupririi și 
exploatării.

Filmul evoca acea
stă luptă eroică ți 
evidențiază procesul 
de creștere și matu
rizare revoluționara 
a țărănimii în peri
oada amintită.

Nu există munți 
pe planeta Marte ?

Prof. K. LiabarsJd, membru 
al Academiei da Știința din 
Turkmenia, consideri ci dacă, 
în prezent pe planeta Mana au 
mai există mri o mart, nsi- 
mcroata indicii fac să se pre
supusă că in treent » existat 
pe această planată si număr 
de mari barina de apă Faptul 
rezultă, după cnm declară el, 
din netezirea planetă, dificilă 
de conceput fără procesa de 
eroziune care implică un im
portant ciclu da apă. Mișcarea 
sateliților planetei Marte ar 
putea fi datorată, pa de altă 
parte, după cum apreciază a- 
cest astronom, mareelor înalte 
ale otchilor oceane ale piene- 
ms.

La rindnl lor, cercăăiori a- 
merieani an profitat de perioa
da de opoziție pentru a stabili 
un contact prin radar cu pla
neta Marte. Experiența a avut 
loc la 21 ianuarie la Pasadena 
(California) cu un emțțător de 
100 KW. Analiza semnalelor 
efectuate a durat mai multe 
săptămini : ea a permis să se 
confirme ci soiul planetei 
Marte s-ar asemăna ca acela 
al Pdmlnfuhri, dar ca un re
lief mult mai puțin accidentat. 
Aceste eoncl&zii au fast discu
tate recent cu ocazia unui sim- 
pazion cere a erul loc în lo- 
caiîtKtea Denver (S-UJL) ți 
etmaucm planetei Marte.

StmiMKRE
VII

Pjctorul Salvador Dall a o- 
ferit „scrumiere vîi“ oaspeți
lor care au venit să-1 viziteze 
în vila sa din localitatea Ca- 
daquespe de pe coasta spanio
lă a Mediteranei. El a fixat
scrumiere pe spinarea unor 
mici broaște țestoase care cir
culă în libertate prin locuința

<•
s
:>>

Mina bioelectricâ

AUD OARE
Se știe de mult că albinele deosebeai eelanls 

galbenă, portocalie și verde ți «ă ochii lor le dan 
o imagine complexă a lunii îucoixjnrăteare. Dar, 
pot oare albinele să și audă ?

Bisatul liniftit al unei familii de albine care 
lucrează ae deosebește de zgomotul agitat al ace- 
Jeeași familii cînd ea este neliniștită diatr-un mo
mit motiv sau cînd lipsește din stup regina. O al
bină care duce o încărcătură grea de miere sin 
polen emite sunete mai joase decît o albină care 
zboară fără să transporte vreo povară.

S-ar putea trage concluzia că albinele poseda 
nn organ auditiv foarte fin și că emiterea ți per
ceperea lunetelor ar coBiliuî o metodă principală 
de legătură între membrii familiei. Cercetările 
științifice efectuate la început nu au confirmat 
aceste presupuneri.

ALBINELE ?
!□ ullimii tui iasă ea «jateral aa«r aparate 

perfecționate a-a dovedit în mod incontestabil 
contrariul. Prin intermedin] nuni generator de 
sunete sensibil s-an angajat -discuții” ca reginele 
albinelor din difariți stupi. S-a stabilit «ă h lu
netele emise reacționează au aaaai regina, ri 
toate albinele din apropierea eL

Omenii do ștîinȘă au ajuns la cssclnxia eă deși 
albinele nu peaedă organe auditiva apeeîale. el* 
slut în stare să perceapă unele nnate. Aceasta oe 
realiaeaii prin vibrarea pârtilor stupului sau fa
gurelui pe care stau îngrămădite albinele, lucru 
confirmat și de faplal eă alhinele care iboară 
prin ser no reacționează la excitații auditive.

Se crede ci cu ajuternl semnalelor sonore se 
pot chiar transmite albinelor diferite „ordine”.

In pavilionul prezentai de Uniu
nea Sovietică ia Expoziția interna
țională de la Bruxelles In 1951! s a 
putut urmări pentru prima Oară 
cum acționează „mina bioelec- 
trică", Pe scurt, procesul care s-a 
desfășurat jn lața sutelor de mii 
de spectatori de ia Bruxelles ar 
putea li redat In felul următor : o 
mină artificială montată pe un soclu 
esle legată prinlr-un iir de o „cu
tie neagră" și prin alt fir de o 
brățară. De Îndată ce un om îjl 
pune brățara în jurul brațului, 
mîna-roboi poate ii acționată. 
Esle suficient ca persoana respec
tivă sd se gindească că vrea să-și 
siringă pumnul ca In mod auto
mat, mina bioelectrică aă-și sirin
gă pumnul, dacă se glndeste sd 
desfacă palma — mina bioelectrică 
acționează desfăclndu-și palma.

Această importantă realizare 
științifică se dalorește profesori
lor A. E. Kobrinskl șl Anatolie 
Blagonravov, secretar al seefiei 
mecanice a Academiei de Științe 
a U.RS.S.

...O mină artificială purtjnd o 
mânușd de culoare galben des 
ch&s... Esle cam greoaie, detaliile 
nu alnt lucrate cu mulld linele... 
In interior, un motoraș electric, o 
pompd hidraulică un cilindru. Un 
mecanism destul de simplu... Dar 
mina bioelectrică nu urmărește sd 
rivalizeze nici cu automatele in

Ambele mîini ale acesta! tînăr 
an fost amputate In urma unul 
accident. Fotografiile demon
strează ce poate el face cu 
cele două mîini bioelectrică 
care i-au fost adaptate de an

tebrațe.

dustriale nici cu cele mai perfec
ționate proteze obișnuite. Ea nu 
este deci! un prototip, primul năs
cut dinlr-o familie de roboți cu 
talul noi, capabili să execute co
menzile transmise direct de gîndi- 
rea omului.

Adevărata originalitate a aces
tui instrument rezidă In brățara 
care înconjoară antebrațul opera
torului la locul pe unde trec muș
chii a căror contracție comandă 
diversele mișcări ale miinii și de
getelor. De asemenea, originalita
tea aparatului rezidă in electrozii 
ultrasensibili care adună aurenții 
electrici venind de la creier.

Sub efectul unei excitații exte
rioare, celula nervoasă dă naștere 
unui adevărat curent electric. Toc
mai sub această formă informația 
este dirijată spre sistemul nervos 
central. De asemenea, comenzile 
creierului sini transformate în im
pulsuri electrice, Înainte de a fi 
purtate de sistemul nervos spre 
fibrele musculare. Acești biocu
renți sini caplați de brățara fixată 
pe antebrațul operatorului.

Este suficient ca operatorii 
să dorească să siringă pum
nul pentru ca creierul să înceapă 
să transmită mușchilor corespun
zători impulsuri electrice. Cu cîl 
operatorul va dori sd strîngd pum
nul mai tare cu atil frecvența a- 
cestor impulsuri crește, ajungînd 
la zeci și chiar sute pe secundă.

Transformată in proteză mina 
bioelectrică permite astăzi persoa
nelor cu mîini amputate să ducă 
o existență aproape normală. 
Unele persoane, de ajuns de an
trenate au învățat chiar să scrie 
la tablă. Totuși, majoritatea ges
turilor realizate nu reclamă decîl 
mișcări destui de simple, conslînd 
din strlngere și desfacere. Pentru

a reproduce întreaga bogâlig a 
mișcărilor unui membru natural, 
ar trebui să fie pus la punct un 
sistem mecanic mai simplu (proi. 
Kobrinskl precizează că acesta ar 
trebui să beneficieze de clteva 
zeci de grade de libertate) și un 
„program" mull mai amănunțit. 
Posibil din punct de vedere teore
tic, un astfel de instrument ar 
ocupa mult prea mult loc.

Același principiu permite apli
cații și In alte domenii. Astfel, 
radiologii sovietici se servesc în 
ultimii ani de aparate comandata 
de mușchiul cardiac penlru obți
nerea unor clișee ale contracției 
inimii In orice stadiu.

La persoanele care au fost bol
nave de poliomielită se constată o 
slăbire considerabilă a biocurenți
lor care circulă prin mușchi. Or, 
specialiștii sovietici speră să poa
lă capta aceste impulsuri cu o 
putere Infinilesimală Denliu a 
face sd funcționeze amieze care 
să suplinească In anu iită măsură 
membrele atinse de boală. Unii fi- 
zioJogl consideră chiar că aceste 
aparate vor putea contribui la 
restabilirea activității normale a 
celulelor nervoase.

Dar marea problemă care îl 
preocupă pe prof. Kobrinskl este 
dacă sistemul actual va putea fi 
simplificat folosindu se direct im
pulsurile electrice ale creierului. 
Firește că ne putem gîndi și la 
problemele ridicate de ghidarea 
navelor cosmice. Niște electrozi 
fixați în casca pilotului a/ capta 
direct ordinele care ar fi trans
mise de îndată organelor de di
recție. Tinînd cont de vitezele 
vertiginoase caracteristice zboruri
lor cosmice s-ar puica astfel câș
tiga fracțiuni de secundă foarte 
prețioase.
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Invitație
la Palatul
pionierilor

stăzi la orele 9, 
trompetele vor da 
semnalul de înce
pere a noului an de 
activitate la Pala
tul pionierilor. A- 
cest început va fi

marcat de o mare serbare pregă
tită din vreme de formațiile ar
tistice ale palatului. Va fi un 
fel de spectacol-afiș care va 
oferi micilor participanți mo
mente de îneîntare și... un fel de 
invitație colectivă. O spune și 
titlul spectacolului: „Palatul pio
nierilor, palatul vostru drag, vă 
așteaptă 1”

Ce le va oferi celor peste 
13000 dintre cei mai buni pio
nieri și școlari din orașul nostru, 
care-l vor vizita săptămînal, în 
acest an Palatul pionierilor ?

Agenda manifestărilor se anun
ță deosebit de bogată și variată. 
S-o răsfoim puțin împreună. 
Pentru cunoașterea de către pio
nierii și școlarii care frecventează 
Palatul a drumului glorios de 
luptă a partidului nostru, se 
vor organiza numeroase întâlniri 
cu activiști de partid, vizite la 
monumentele istorice și la casele 
memoriale, la Muzeul de istorie 
a P.M.R., adunări pionierești și 
simpozioane în sala P.M.R. de la 
Palat. Palatul pionierilor va or
ganiza ample acțiuni în întâmpi
narea celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist. Pe această temă 
vor avea loc programe de filme 
documentare, scurt-metraje, jur
nale de actualități, simpozioane, 
întâlniri cu Eroi ai muncii so
cialiste, vizite în fabrici, pe șan
tiere, pe ogoare, concursuri gen 
„Cine știe, răspunde”, manifes
tări îndrăgite de pionieri și 
care-i vor ajuta să cunoască mă
rețele înfăptuiri ale poporului 
nostru condus de partid.

La Palatul pionierilor, copiii 
tor învăța cele mai frumoase 
cîntece și poezii patriotice, 
jocuri, pregătindu-se în vederea 
obținerii distincțiilor pionierești. 
Cercul de teatru și teatrul de pă
puși ii invită la noile spectacole 
pe care le pregătesc.

Cabinetul muncii cu pionierii 
va organiza numeroase manifes
tări pentru activele pionierești 
din Capitală, sprijinindu-le con
cret în vederea dt * fă; u rin: 
unei munci interesante in unită
țile de pionieri.

Pînă la 30 septembrie a.c.. utu- 
tățile de pionieri din Capitală au 
fost invitate să viziteze Palatul 
pionierilor, pentru a-și alege ac
tivitățile dorite, pentru a cu
noaște condițiile ce le sini create 
aici, prin grija partidului, pentru 
oetrecerea unor zile frumoase, 

inl^anle.
. pionierilor își așteaptă
oaspeții.

S. IONESCU

în prag de an 
universitar

de k: I o-: 
oproximetrv 1/5 sl-udeRii

Ia cu.’S’.Tb’e de n, sera
le și .'ârd Hecvcn/d vor urma 
Ln nou an de invd'dmint in 111 
lacul lăți existente în cele 15 
centre universitare din fard

Ca și în anii .precedent, con
dițiile de trai și studiu ale stu
denților se îmbunătățesc prin 
construirea de noi cămine si 
cantine, noi laboratoare și bib
lioteci, prin acordarea de bur
se și indemnizații de merit. In 
acest an universitar se dau în 
folosință în centrele universi
tare lași și Brașov noi construc
ții de cămine cu o capacitate 
de 1 200 locuri, pe lingă care 
vor funcționa cantine moderne. 
De asemenea, în orașele Ba
cău și Tg. Mureș sînt în curs de 
amenajare noi cantine, unde 
vor lua masa un mare număr 
de studenți.

In noul an universitar 1963— 
1964, studenții au la dispoziție 
257 noi titluri de cursuri și ma
nuale editate într-un tiraj de 
peste 300 000 exemplare.

(Agerpres)

Timplăria pentru

la I. F,
Piatra Neamț

De multe ori însă, pentru

VP ORT
In curînd: Campionatele 
internaționale de atletism 

ale R. P. R.

Stadionul Republicii se pre
gătește în aceste zile să pri
mească oaspeți, atleți invitați 
la cea de-a XV-a ediție a 
Camoionatelor internaționale. 
Zilnic, forul nostru de specia
litate, primește noi înscrieri, 
confirmarea prezenței unor 
formații redutabile, în care vor 
evolua atleți deosebit de va
loroși. în dorința de a face o 
primă cunoștință cu 
„internaționalelari* am 
tat o convorbire 
Constantin Dumitru, 
general al Federației 
de atletism.

— Utimele noutăți 
genda ediției a XV-a. ?

— Cele mai recente răspun
suri la invitația noastră, apar
țin atleților cubanezi și en
glezi.

Agenda ediției 1963 cuprinde 
confirmarea participării atleți- 
lor din 21 de țări printre care : 
U.R.S.S. R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană (cu un lot de 
40 atleți), Belgia, Italia, Gre
cia, Franța, Finlanda, Senegal 
și altele. Așteptăm cu bucurie 
noi confirmări.

— Cărți de vizită mai... so
nore ?

— Dintr-un început o preci
zare : programarea internațio
nalilor în luna octombrie a 
avut în vedere ca întrecerea să

atleții 
solici- 

tovarășului 
secretar 
romîne

din

PE SCURT
* Primul maci paatru 

„Cupa campionilor eu
ropeni" la tenis de masă 
(feminin) s-d disputat la 
Sofia intre echipa hui- 
gară Slavia 5. formala 
maghiară 
Budap&^a.

oarele 
5—2.

Voros
An c;»?-.7?t 

! mîjb’ar- ca

Ib BBBBrtft OTBBteVB 
tara ta f. re~?r-
zeabuă d* ectwa Vo*r_- 
ta Bscrrejt- ca?« joaci 
direct : _>-iî dai ca 
lin.VȚ ••-'-rf-ea âîzj’je 
Soaxtak Priga Ukolova 
Si La Palette Bruxelles.
• .Aj.'di pe tacul Sncr 

are loc ultimul con
curs international al se
zonului : . Regata Sna- 
gov“ la canotaj acade
mic. La startul tradițio
nalei competiții vor fi 
prexenți unii dintre cei 
mai valoroși vlslași din 
R. S. Cehoslovacă, R.D.

VPORT-VPORT
La start sportivi din 21 țări

constituie — la proporțiile 
sale — o repetiție pentru O- 
limpiada de la Tokio. Această 
repetiție se va desfășura con
comitent cu întrecerile ^ăptă- 
mînii olimpice" care a chemat 
la start 
mondial. 
București, 
face o primă constatare asu
pra modului în care au reușit 
să atingă în octombrie cea mal 
bună formă. Vom a&tfta deci 
ia un examen care «e iamsmas 
foarte sever pentru acest an 
preolimpic. Apar firesc in 
competiția noastră, cărți dt 
zită consacrate pe arena sîc- 
tismuiui international : Da- 
nefc. Thomoșek. SattnflK 
(R.S.C.) apreciat i pentru va
loarea performantelor In pro
bele de disc, prăjină și respec
tiv 1 500 m. Oîeinrich 
(Austria) cu excepționalele 
performanțe la aruncarea cio
canului ca și săritorul cu pră
jina Preussger (R.D.G.). ștafeta 
de 4x100 a Senegalului care este 
alcătuită din sprinteri de 10,4 
sec- demifondisti de clasă cum 
sînt Matusevschi și Valentin 
Ziegfrid ca și italienii L revere 
Carlo (recurdmen mondial la 
suliță). Silvano Mecone (18 50 
Ia greutate) Donota Goroni 
(11’5 ne 100 m). Aceeași per
formanța (11,5) deține cuba-

elita atletismului 
La Tokio ca și la 
atleții vor putea

mixte guvernamentale de colaborare
economică romino-ungară

a analizat diverse

Bîrlădeanu. vicepreședinte aT 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, iar din partea ungară 
de Antal Apro, vicepreședinta 
al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar.

La semnare au fost de față 
din partea romînă Constantin 
Tuzu, ministrul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini, Gheor
ghe Cioară, secretarul Comisiei 
guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te al Comitetului de Stat ai 
Planificării, și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față, de asemenea, 
din partea unqară, Gyula Hor- 
gos. ministrul siderurgiei și 
construcției de mașini, Peier 
Valyi, prim-vicepreședinte al 

Comitetului de Stat al Planifi
cării, Gyula Karadi, prim locți
itor al ministrului Comerțului 
Exterior. Jeno Kuti, ambasado
rul R. P. Ungare la București, 
precum și membrii și experții 
celor doua delegații.

Lucrările sesiunii au decurs 
într-o atmosferă de prieteni* 
și înțelegere reciprocă.

în zilele de 26—27 septem
brie 1963 a avut loc la Bucu
rești cea de-a V-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică romîno- 
ungară.

Comisia
aspecte ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
cele două țări, precum și rezul
tatele îndeplinirii prevederilor 
protocoalelor ultimelor sesiuni, 
stabilind sarcini noi de colabo
rare pentru perioada urmă
toare.

Comisia a constatat cu satis
facție că volumul schimburilor 
comerciale din 1962 a depășit 
de cca. 2,5 ori volumul anului 
din 1958.

Comisia a luat cunoștința 
și de rezultatele obținute pînă 
în prezent în cadrul consultări
lor dintre organele de planifi
care ale celor două țări cu pri
vire la coordonarea planurilor 
de perspectivă.

De asemenea, s-a constatat 
că se dezvoltă cu succes și co
laborarea tehnico-științifică.

Protocolul încheiat la sfîr- 
situl sesiunii a fost semnat din 
partea romînă de Alexandru

noi Instalații : un nou sistem 
de măsurare — printr-un prag 
electric — a săriturilor în lun
gime. iar sosirile in alergările 
de viteză vor fi înregistrate 
electronic cu aparatul romî- 
nesc „ Teles id". La groapa de 
săritură cu prăjina unde vor 
evolua atleți ce folosesc pră
jini suDraelastice din fibre de 
sticlă (și-i firesc sa sperăm la 
rezultate în jur de 5 m.) tere
nul de aterizare va fi amena
jat cu bureți din material 
Diastic dotos.

-Există așadar toate condi
țiile să asistăm la o compe
tiție de zile mari".

V. RANGA

tev pnlrj

unor decorații

ca

c< JcOuU metLî di" Cimpia Turzii intr-o pasionantă 
partidă de volei.

Foto: O. PLECAN

Atirru *oftn w —

— L» Sana

• PE SCURT • PE
Gemaad. R. P Polonă, 
ÎUQOaJavia «i R P Ro- 
.ilri Echipa ccics.’ovc- 
ca aia in ccmponeniă 
pe caaapionul european 
la schi: s:mptu V. Kcr 
rzk. pe camoionii eurrr 
pezi: de chibiu Andrs și 

LoruJ tării 
pcas-'re u-a Încheiat 
p.’ecdL.-jre Dot rJncxJ 
sciectczzbiiiior se ze- 

Apoale-nu, Pe
trov. tbiet. Păuaescn. 
La.-ioa și alțri-

:r. procraansl .Jtegafei 
Sr.Gffc-w- liauieaid arad- 
toaiefe probe 4 prus î. 
2 fără cir maci sfmplv , 
2 plas i ; 4 /ard c<nnccr, 
duWu si < plus 1.

noiembrie ta localitatea 
Vrnjacka Bar.ja (iugo
slavia). thrpâ cnm se 
»i:e la campionatul nan- 
dial dnsftonrat siptAm:- 
nile trecut** in oceaiiA 
localitate. Fkinn Ghe^-r 
ghiu si J«aata s-au c’.a- 
sat !a eg a brațe pr>-
mul loc. Meciul de ba
ra; va ruprmde 4 par
tide- Dac5 din c?i 
doi țaciteri vor terxina 
la egalitate, atunc.
kil de ci® di ou al i 

lise va decerna 
Qieorghiu care jr 
Beal final a avu 
coefi-ie::! ma1 bun
cit al sahîstului ceho
slovac.

Solemnitatea inmîndrii

• S-a stahilit c* me
ciul de baraj dintre Flo
rin Gheorghiu și ceho
slovacul Janata pentru 
stabilirea cîștigătorului 
campionatului mondial 
de șah (juniori) să se 
desfășoare între 17 și 23

• Etapa a 6-a a cam
pionatului cal. A de fot
bal programează astăzi 
o serie de întliniri care 
se anunță atractive. In 
Capitală, pe stadionul 
Republicii vor avea loc 
In cuplaj Jocurile • Stea-

S tații le noastre de 
radio vor transmite 
alternativ de la Con
stanța. Arad și Bucu
rești repriza a dona 
a meciurilor Farul — 
Rapid ; U T.A. Pro
gresul ; Dinamo — 
Siderurgislul. Tran
smisia se va face pe 
programul I în jurul 
orei 16,45.

La Palatul R.P. Romine a 
avut loc sîmbătă la amiază 
solemnitatea înmînării unor 
ordine si medalii.

Au Darticipat tovarășii Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu. secretarul Consiliu
lui de Stat, Ștefan Voicu, re
dactor sef al revistei „Lupta 
de clasă". Alexandru Boabă”, 
adjunct al ministrului indus
triei Detrolului și chimiei.

Pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite in do
meniul învățamîntului supe
rior a fost conferit „Ordinul 
Muncii' clasa I. profesorilor 
universitari Vasile Radu, de ]a 
Universitatea ..Babeș-Bolyai* 
din Clui cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani de la naștere și 
Comeliu Constantinescu de la

IKFORHATII
(Agerpres)

Brigada lui Ferencz Arpad de la Uzinele „Unirea" Cluj este vestită pentru rezultatele pe 
care le obține în întrecere (Ea își depășește sarcinile de plan cu 20 la sută).

Iată-1 pe responsabilul de brigadă discutând cu tinerii Ion Lupaș și Ștefan Szecei despre 
calitatea pieselor executate.

• Ministrul învățamîntului, 
Stefan Bălan și 
Comitetului 
Cultură si 
Crăciun, au 
sîmbătă ne 
director general al relațiilor 
culturale și tehnice din Mini
sterul Afacerilor Externe, con
ducătorul delegației 
care se află în țara noastră 
pentru tratative în 
elaborării noului Protocol de 
schimburi culturale, științifice 
Si tehnice între R.P. Romînă, 
Si Franța. Oaspetele a fost în
soțit de membri ai delegației.

A fost de fată Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței 
la București.

• Sîmbătă seara 
poiat In Capitală 
lekaș. ministrul industriei ali
mentare, împreună cu soția.

președintele 
de Stat pentru 
Artă, Constanța 
primit vineri și 

Jean Basdevant,

franceze

vederea

s-a îna- 
Janos Fa-

Sesiune a Sfatului
Sîmbătă au avut loc în sala 

de marmură a Combinatului 
Casei Sein teii lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni a Sfatului 
Popular al Capitalei.

La ordinea de zi a sesiunii a 
figurat raportul Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei cu privire la schița 
planului general de sistemati
zare a orașului București. La 
acest punct, comisia perma
nentă de deputați pentru pro
blemele de construcții și arhi
tectură a S.P.C. a prezentat un 
coraport.

Pe marginea raportului ex
pus de Horia Maieu arhitectul

URMĂRI DIN PAG. I

care, la invitația ministrului 
danez al pescuitului, A. C. 
Normann, a făcut o vizită de 
două săptămîni în Danemarca.

• Sîmbătă dimineața a sosit 
frr Capitală o delegație a Aso
ciației industriilor chimice ja
poneze condusă de Masao Fu
kushima, vicepreședintele aso
ciației. Din delegație fac parte 
conducători ai unor importante 
întreprinderi chimice din Ja
ponia.

Delegația va vizita unități 
ale industriei chimice și con
structoare de mașini din țara 
noastră și va purta discuții a- 
supra posibilităților de lărgire 
a colaborării în ' 
dustriei chimice 
ți R.P. Romînă.

• Sîmbătă în 
tului central din București a 
avut loc o seară culturală japo-

domeniul in- 
între Japonia

sala Lectora-

Popular al Capitalei
șef al Capitalei și a coraportu- 
lui prezentat de Ion Manoliu 
președintele Comisiei perma
nente de deputați pentru pro
blemele de construcții și arhi
tectură a S.P.C., au luat cuvîn
tul numeroși participanți

In cursul aceleiași zile, par- 
ticipanții la sesiune au vizitat 
expoziția documentară deschi
să recent în holul sălii de 
marmură a Combinatului Ca
sei Scînteii care cuprinde nu
meroase planșe și o serie de 
machete cu detaliile de siste
matizare prevăzute în schița 
generală a planului.

(Agerpres)

neză organizată de Institutul 
romîn nentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
delegației de prietenie japon0- 
romînă.

Au fost de fată reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Ministerului 
Comerțului Exterior, oameni 
de artă Si cultură.

Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., a rostit cuvîntul 
de deschidere după care Tos- 
hiaki Wada. vicepreședinte al 
asociației de prietenie Japonia^ 
Romînia, a înfățișat unele 
pecte din viața poporului 
Donez.

Institutul de medicină șî far
macie din București cu ocazia 
împlinirii a 65 de ani de viață.

Cu ocazia împlinirii a 15 ani 
de la reapariția revistei 
„Lupta de clasă", organ teore
tic si Politic al C.C. al P.M.R., 
au fost decorați cu ordine și 
medalii un număr de 15 lucră
tori ai revistei. Cu prilejul ce
lei de-a 10-a aniversări a zia
rului „Informația Bucureștiu. 
lui", organ al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R. și 
a] Sfatului Popular al orașu
lui București, au fost distinși 
cu ordine și medalii un nu
măr de 12 lucrători ai ziaru
lui.

Cu ocazia „Zilei petrolistu
lui’ nentru merite deosebite 
în activitatea desfășurată în 
sectoarelp foraj-extracție țiței 
Si gaze și prelucrarea țițeiu
lui, s-a înmînat „Ordinul 
Muncii" clasa IlI-a unui nu
măr de 110 tovarăși .

Cu prilejul împlinirii a 15 
aru de la înființarea Băncii de 
Investiții, pentru merite deo
sebite în munca de finanțare 
si control al lucrărilor de in
vestiții, a fost conferit 
nul Muncii’ 
număr de 
băncii.

Tovarășul 
numele C.C. ______ , _____
liului de Stat și al guvernului, 
în numele tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dei personal, a 
felicitat călduros ne cei di
stinși. urîndu-Ie noi succese în 
activitatea viitoare.

,Ordi-
clasa IlI-a unui
15 lucrători ai

Stefan Voitec. în 
al P.M.R., ConsL

(Agerpres)

6S- 
ja-

Premieră

• Sîmbătă seara a sosit
Capitală Emile Langui, direc
tor genera] al artelor șî litere
lor din Ministerul Educației 
Naționale și .........................
gieî, care va 
țara noastră 
mitetului de 
tură și Artă.

• Sîmbătă, 
turilor și Difuzării Cărții, a 
avut loc o ședință lărgită a 
secției de literatură științifică 
și tehnică, care a analizat 
munca de pînă acum și a dez
bătut sarcinile de perspectivă 
în domeniul literaturii agricole 
și silvice.

în

Culturii al Bel- 
face o vizită în 

la invitația Co
stat pentru Co

la Consiliul Edi-

(Agerpres)

la Teatrul satiric
muzical

Teatrul satiric muzical 
„Constantin Tănase“ a prezen
tat sîmbătă seara întiia pre
mieră a stagiunii, concertul 
revistă „Palatul melodiilor"', 
cu texte de Mircea Crișan, Al. 
Andy și Radu Stănescu și mu
zica de Radu Șerban, Vasils 
Veselovschi, Gelu Solomone- 
scu.

in distribuția spectacolului 
figurează Mircea Crișan, Gicd 
Petrescu, Zizi Șerban, Nicolae 
Nițescu, Roxana Matei, Sandu 
Feyer, Lavinia Slăveanu și al
ții. Regia aparține lui Nicolae 
Frunzetti.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER DIN ORAȘUL PETRU GROZA 
str. Fruntașilor nr. 19, raionul Beiuș, regiunea Crișana,

ANUNȚĂ:

a 
nu se întîrzia termenele de 
dare în folosință a blocurilor, 
le-au reparat tîmplariî șantie
relor (I.C.M.-Onești, întreprin
derii nr. 1 Construcții Bucu
rești etc.).

De Ia lipsa unui stoc per
manent de cherestea, pînă la 
lucrul în salturi n-a fost de- 
cît un pas. In secția tîmplărie 
se întîmplă nu o dată șî ase
menea lucruri. Se lansează o 
comandă. Se trimit spre pre
lucrare o parte din piese și 
cînd trebuie să fie ansam- 
blate, lipsesc celelalte. Moti
vul ? Tîmplariî nu mai au... 
cherestea. Cînd apare cheres
teaua, începe și munca „în 
iureș". Așa s-a întîmplat, de 
pildă, în luna august. Pînă în 
ziua de 20 sarcinile de plan 
fuseseră îndeplinite numai 
proporție de 50 la sută, 
sfîrșitul lunii — cu prețul 
nor eforturi mari, condiții 
care calitatea n-a mai stat 
primul plan — secția a înde
plinit și depășit planul. Con
ducerea fabricii, a întreprin-

în 
La 
u- 
în 
pe

deriî forestiere Piatra Neamț, 
a fost mulțumită.

Lucrul in salt nu se poate 
împăca în<să cu munca de ca
litate. Atelierul de croit este so
cotit punctul-cheie al calității. 
Și, într-adevăr, așa este. Aici 
trebuie să se asigure tuturor 
binalelor dimensiunile prevă
zute de STAS. Ha ral a mb ie 
Fermeșeanu este unul din cei 
cîțiva muncitori care lucrează 
aici. Cînd are materia primă 
asigurată și nu se grăbește, 
lucrează după șablon, respectă 
dimensiunile cerute. Dar tot el 
a croit tocuri și căptușeli pen
tru ușî subdimensionate sau 
mai mari. Explicația o aflăm 
chiar de la el : „N-am avut 
cherestea cîteva zile și, după 
aceea, am „tras tare" să recu
perez rămînerea în urmă. 
N-am mai măsurat, am lucrat 
mai mult după ochi“.

Binalele sînt părți indispen
sabile construcției. Ele trebuie 
deci lucrate cu multă grijă. 
Acest lucru n-a fost pus la 
inimă aici de toți muncitorii. 
Unii tîmplari trec profilele 
prin freze în grabă, neatenți. 
Apar astfel piese cu ondulații 
și neregularîtăți care strică 
aspectul lor estetic. Alți 
muncitori, printre care și ti
nerii Vasile Popa, Elisabeta 
Niță, Vasile Irimia, nu dau a- 
tenție operațiilor pe care Ie 
execută. Piesele lucrate de ei 
nu sînt bine șlefuite, cele cu 
defecte nu slnt atent reparate.

Aplicarea feroneriei (broaște, 
șilduri, cremoane etc.) este

una din operațiile pretențioa
se. Muncitorul trebuie să fixe
ze fiecare piesă la locul po
trivit, să fie atent pentru a nu 
cauza defecte produsului finit 
— într-un cuvînt să aibă o 
„mînă de aur". Dar tocmai a- 
ceastă operație este socotită 
de unii ca ceva „auxiliar". Nu 
întîmplător, în jurul feroneriei 
binalele prezintă de multe ori 
crăpături. Alteori se montează 
echipamentul metalic greșit 
sau nu se montează deloc. 
Pînă nu de mult, aici se lucra 
în brigadă și se obțineau re
zultate mai bune. Muncitorii, 
avînd de aplicat numai anu
mite piese, se specializaseră în 
executarea operației respec
tive. Conducerea secției a des
ființat brigada considerînd că 
așa s-ar obține rezultate mai 
bune. Experiența practică s- 
rată că nu a avut dreptate.

Am vorbit mai sus de multe 
neajunsuri. Unele țin, după 
cum am văzut, de modul de 
organizare a muncii. Altele își 
au obîrșia și în nivelul de 
calificare a muncitorilor. A- 
ceastă fabrică a produs, pînă 
nu de mult, lăzi. Atunci nu se 
cerea muncitorilor să aibă □ 
pregătire profesională prea 
înaltă. Altfel stau lucrurile 
acum. E adevărat că conduce
rea fabricii a luat măsuri 
pentru organizarea unui curs 
de ridicare a calificării. El este 
frecventat de peste 130 de 
muncitori — majoritatea ti
neri. Modul de organizare a 
cursului i-a sortit acestuia

însă, din capul locului, o ne
reușită. In fabrică sînt două 
ateliere — tîmplărie mecanică 
și tîmplărie manuală. 50 la 
sută din muncitorii de aici 
sînt calificați în școli. Alții 
n-au nici o calificare. Cursul 
îl frecventează toți la un loe 
— fără a se ține seama de 
gradul de calificare, de speci
ficul meseriei. Organizația 
U.T.M. pe fabrică, după cum 
ne mărturisea tov. Gheorghe 
Moraru, secretarul comitetului 
U.T.M., a sesizat la timp a- 
ceastă organizare defectuoasă. 
N-a propus însă conducerii 
masuri pentru reorganizarea 
cursului pe principii temeini
ce. Abia zilele acestea s-a 
făcut o asemenea propunere, 
care a fost însușită de condu
cerea fabricii pentru cursurile 
ce vor fi în curînd organizate.

Munca politică desfășurată 
de organizația U.T.M, n-a a- 
vut nici ea în centrul preocu
părilor lupta pentru realizarea 
unor produse de bună calitate, 
în nici una din cele 8 adunări 
generale U.T.M. ținute pînă 
acum n-a fost analizată con
tribuția tinerilor la îmbunătă
țirea calității. Și o astfel de 
analiză se impunea. Colecti
vele posturilor utemiste de 
control din secție sînt de mai 
mult timp descompletate. 
Practic, ele nici nu mai acti
vează. Iată deci că acest im
portant mijloc prin care orga
nizația U.T.M. putea interveni 
operativ în mobilizarea tineri
lor la realizarea unor produse

n-a fost bine 
dacă comite- 
I. F. Piatra 
toate acestea.

de bună calitate 
folosit. Nu știm 
tul U.T.M. al 
Neamț cunoaște 
Poate că acum, cînd le știe, se
va strădui să ajute și să în
drume mai mult activitatea 
acestei organizații.

„Indiferent ce... 
se obține ușor

ti

perseverase, ajunsese la ea. Și 
important ni sg pare a fi tocmai 
momentul, azi îndepărtat, cînd au 
început, de fapt, acest drum și, 
în esență, seriozitatea pregătirii 
și urmăririi unor intenții în timp. 
Poate fi faptul că acești tineri 
știau ce voiau... și știau ce șliau. 
Și mi-am amintit fără să vreau de 
un respins recent la Politehnică 
care se grăbea să-și scoată actele 
și să mai încerce, încă zilele a- 
cestea, la regie de film iar dacă 
nici acolo, îmi spunea, omoară el 
un an la vreun alt institut. Indi
ferent deci „unde* și indiferent 
„cum”. Și dacă așa-numita probă 
de metal a hun ed ore anului, ex
trasă la fiecare șarjă cît și tur
nesolul chimistului ar fi putut fi 
folosite la radioscapia interioară 
a felului de a fi și de a înțelege 
viața a unui astfel de tînăr, ra- 
dioscopia și concluziile, pentru 
moment, ar fi fost tragice. Pentru 
că cel respins — și de fapt respins 
spre norocul lui — nu urmărea 
nimic sau urmarea să ajungă stu
dent așa cum a fost și elev... Con
cluziile aproape că nu mai sînt

necesare. Nu-ți trebuie o tărie 
prea mare și prea multă persona
litate pentru ca să alegi drumul 
de mijloc, mediocritatea și dru
mul tentațiilor ușoare. „Indife
rent ce...”—se obține ușor. Iți 
trebuie însă o forță deosebită fi 
o cinste deosebită pentru a te cu
noaște, a-ți descoperi posibilită
țile reale și a încerca zi de zi 
efortul ridicării celei mai dificile 
ștachete — și poate cea mai im
portantă — ștacheta autoexigen- 
ței. Și n-ar fi o ștachetă — per
formanță unică — ci o perfor
manță obișnuită azi și cu atît 
mai mult deosebită — aceea de 
a fi la înălțimea așteptărilor. 
Problema însă rămîne dacă ur
mărești în realitate un banal și 
atît de lesne de obținut „indi
ferent ce”. Dar dacă în sinea ra 
îți propui în realitate mai mult 
și tinzi spre mat mult și încerci 
doar vă bravezi cu acest „indi
ferent ce” s-ar putea sa inter
vină mai tîrziu și regretele. Ero
rile grave ascunse in spatele unui 
„indiferent ce” se răzbună.

Prima invitație, deci, de a re
flecta la aceste cîteva gînduri 
care n-au reușit poate să se în
cadreze unor intenții deloc mo
ralizatoare. Și a dona — în mă
sura în 
licita o 
gală și 
solicită 
dialog. Dar un dialog autentic fi 
pentru aceasta, oricît de concis 
și de puțin caligrafic ar fi, vă 
așteptăm răspunsul.

care cele discutate ar so- 
comunicare mai îndelun- 
sincerități reciproce și 
— de a începe totuși un

în ziua de 2 octombrie 1963 se va ține un nou concurs de 
admitere Ia Școala tehnică de geologi, unde se primesc ab
solvenți ai școlii medii sau ai unei școli echivalente, cu și 
fără diploma de maturitate. Școala are o durată de trei ani. 
iar absolvenții primesc diploma imediat și sînt repartizați 
în producție. Pentru înscriere, candidații vor prezenta urmă
toarele acte : cerere de înscriere, certificat de naștere (co
pie), certificat medical, acte de studii în original.

STATIUNtA tlAHRICA
GAff/ZVA'

•ALTITUDINE* 1000 m.
•RESTAURANTUL

la. ^ețu^i cax^tualil;
• GARA C.F.R-âlatiua. 7iiK.isului

TRANSPORTUL AUTO Îk hlațitiKe se asi^un. 
luni, iniercwi și

INFORMAȚII -Cscyuffaliia Slafi*a.-'7i-»tîsulul
• TELEFON -5



Plecarea delegației unite a Adunării
Consultative Provizorii 

și a Parlamentului Republicii Indonezia
Sîmbată dimineața a părăsit 

Capitala, olecînd la Sofia, de
legația unită a Adunării Con
sultative Populare Provizorii 
și a Parlamentului Republicii 
Indonezia, care la invitația 
Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romine a făcut o vizită 
în tara noastră.

Din delegație au făcut par
te : generalul Wilujo Puspo- 
judo, vicepreședinte al Adună
rii Consultative Populare Pro
vizorii. ministru de stat, con
ducătorul delegației, I. G. G- 
Subamia, vicepreședinte al 
Parlamentului. ministru de 
stat; deputății : Harsono Tjo- 
kroaminoto. Clemens Kiriwaib, 
Sutoko Djojosubroto, Saka 
Vincentius Bacenti, Dahlan 
Kahar; membrii Adunării 
Consultative Populare Provi
zorii : Mohamed Hasad Gayo, 
Mirza Mustakin. Sams ir și de
putatul Kasim.

Delegația a fost însoțită de 
înalti funcționari ai Adunării 
Consultative Populare Provi
zorii si ai Parlamentului Re
publicii Indonezia.

La nlecare. De aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de acad. St. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Grigore Gea- 
mănu. secretarul Consiliului 
de Stat. Ludovic Takacs și ge
neral de armată Iacob Teclu, 
membri ai Consiliului de Stat, 
Eduard Mezincescu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
deputat! ai Marii Adunări Na
ționale. funcționar! superiori 
ai M.A.N. și Ministerului Afa
cerilor Externe.

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

Au rostit cuvîntări acad. St.
S. Nicolau și generalul Wilujo 
Puspojudo.

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

★

Înaintea plecării din țara 
noastră. oaspeții au avut o 
convorbire cu reprezentanți ai 
Agenției Romine de Presă 
„Agerpres" și ai Radiotelevi- 
ziunii romîne.

Am venit in Romînia — a 
declarat generalul Wilujo Pus- 
pojudo, conducătorul delega
ției — cu scopul de a exprima 
sentimentele de prietenie ale

poporului indonezian față de 
poporul romin. Aici am avut 
prilejul să vedem multe din 
realizările dv-, am avut posi
bilitatea ia învățăm din expe
riența dv., lucru foarte impor
tant pentru poporul nostru 
care, duod cucerirea indepen
denței. a început să muncească 
din areu pentru prosperitatea 
țării.

în continuare vorbitorul a 
spus: Poporul nostru dorește 
si trăiască in pace fi in nelațti 
de prietenie cu toate națiunile 
din lume, convins fiind că de 
aceasta depinde ridicarea bu- 

lui. In această direc
ție noi am înțelegere lo 
conducătorii de stat romîni, cu 
care atn avut de -f-
dere cov»9»c. Sintem convinși 
că r. ~:țră pentru dez
voltarea eco~~—?a Indone
ziei rom oăii deplina înțele
gere fî sprijb; d:n partea țări
lor prietene, poporul romin 
numărindu-se printre marii 
noștri prieteni.

Referindu-'e la colaborarea 
ec3^**r.ică dintre cele două 
țări. o’. prtile a spus printre 
altele : După cum știm. indui- 
tris dv. s-a dezvoltat foarte 
mult în ultimul timp. Și noi 
dorim să punem In valoare bo
gățiile tării noastre, materiile 
prime, care acum nu sînt bine 
valorificate. In această direc
ție. Romînia ne poate ajuta cu 
utilaj pentru exploatarea pe
trolului de care tara noastră 
dispune fn cantități mari, pen
tru prelucrarea minereurilor 
etc. Sint convins că în acest 
domeniu înțelegerea și coope
rarea dintre Indonezia și Ro
mania vot fi mult îmbunătățite. 
O asemenea colaborare se 
poate stabili și în domeniul 
cultural.

In încheierea întâlnirii cu 
ziariștii romîni.. dl. Vilujo Pus. 
pojudo a împărtășit unele im
presii din timpul vizitei in 
țara noastră. Vizitez Rominia 
pentru a doua oară — a spus 
el — astfel că pot să fac o 
comparație între ceea ce am 
văzut în anul 1961 și ceea ce 
văd acum. In acești ani ați 
construit foarte mult fn dome
niul industrial și social-cultu
ral, realizări pentru care do
resc să felicit poporul si guver
nul romin. Personalitățile de 
stat cu care ne-am înlilnit, ca 
fi cetățenii simpli, au expri
mat -iT.tirr.er.fr prietene, 
de r.nnw.l - c
ne-a bucurat toarte -aiz.

Cad in i Patria — bd. Maghe
ru 12—14 (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15), București — 
bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15;
17; 19; 21), Excelsior — bd. 1 
Mai 322 (10; 12; 14,15; lo.'ij; 
18,45; 21), Grădina cinemaU- 
grafului Doina — str. Doam
nei 9 (19,45). Voi fi mamă : Re
publica — bd. Magheru 2 (lu; 
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 : Carpaîi — bl
Magheru 29 (10; 12; 15: 17;
19; 21). Tineretului — Calea 
Victoriei 48 (10; 12; 14; 16;
18,15; 20.30), Grădina Progresul
— str. Ion Vidu nr. 5 (20), în
frățirea între popoare — bcL 
Bucureștii-Noi (14; 16; 18,15; 
20.30). E permis să calci pe 
iarbă : Melodia — șos. Ștefan 
cel Mare — colț cu str. Lît®-j- 
nu (10; 12; 15; 17; 19; 21). Vic
toria — bd. 6 Martie 7 (10; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Grivița —

Calea Griviței lingă podul Ba- 
sarab (10; 12,15; 16: 18.15;
20.30) , 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; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Giulești — Calea Giu- 
lești 56 (10,30; 12.30; 14,30;
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 Bgch 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- 
teulni : Union — str. 13 De
cembrie 5—7 (11; 16; 18,15;
20,30). Program special pentru 
copii : Doina — str. Doamnei 
9 (orele 10). Doctor în filozofie: 
Doina — str. Doamnei 9 (11,30; 
13,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ma
rea bătălie de pe Volga — 
Jocuri periculoase — sport 
nr. 4/1963 : Timpuri noi — bd. 
6 Martie 18 (rulează în conti
nuare de Ia orele 9 pînă la 
orele 21). Misterele Parisului — 
cinemascop : Buzești — str. 
Buzești 9—11 (11: 15; 17; 19;
21 — gradină 19,30). Tutunul : 
Feroviar — Calea Griviței 80 
(9.30; 12,30; 17; 20). Cain al 
XVIII-lea : Modern — Piața 
G. Coșbuc 1 (9; 11; 15; 13,30; 
16; 18,45; 20,30). Mongolii — 
cinemascop : Crîngași — str. 
Crîngași 42 (15; 17; 19; 21).

Lupii Ib stînă : 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 19.30J. Escondida : Dacia
— Calea Griviței 137 (9,30;
11.45; 14; 16: 18.15; 20,30). Fla- 
ci-« — Calea Dudești 22 (16;

15; 20.auj, Cotroceni — șos. 
Cotroceni 9 (15; 17; 19; 21). 
Dintele de aur : Vitan — Ca
lea Dudedi 97 (16; 18; 20).
Dracul și cele zece porunci — 
cir.?—? Miorița — Calea 

127 (9.30: 12; 14.30;
Iâ.4-5; 19; 21.15). Cel mai mare 
spectacol : Munca — șos. Mihai 
Eiwvu 221 r»; 12: 15; 18; 21). 
Doi din alte lumi: Pooular 
-•.7 31 (16: Î8.15;
29 10: O perlă de mamă : Mo- 
Șiior — Căit: Moșilor 221 (16; 
18.15: 2’30; L'ltinoul tren din 
Gun Hill : Aurora — bd. Di
mitrov 118 (10; 12; 14: 16;
ie.,15; 2J.33 — grădină 18.45), 
Toq.îs — caL Văcărești 21 (10; 
12; 14; 16. 18.15. 20.30 — gră
dină 19). Pompierul atomic : 
Cosmos — bd. 30 Decembrie 
80 (16; 18: 20l. Generala! :
Viitorul — str. M. Eminescu 
127 (16; 18.15; 20.30). Cmhre 
albe — cinemascop : Calm ti
na — șos. Colentina (16; 11,15; 
20,30). Călătorie in halea — 
cinemascop : Volga — șoc Die 
Pintili? 61 (10; 12: 15; 17; 19; 
21). Balada husarilor : Lucea
fărul — Calea Rahovei 118 (15; 
17; 19). Aventurile lui HncUe- 
hery Finn — cinemascop : 
Progresul — șos. Giurgiului 3 
(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 — rulează la cinema
tograful Pacea — bd. Libertă
ții 70—72 (16; 18; 20). Divorț 
italian : Grădina cinematogra
fului Libertății — str. 11 Iunie 
75 (19,30).

Televiziune
Duminică 29 septembrie 1963

8.50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9.00 Emisiune 
pentru copii și tineretul șco
lar : 10.30 Rețeta gospodinei. 
11.00 Emisiunea pentru sate, 
în jurul orei 14.15 Transmisie 
de la stadionul Republicii a 
meciului de fotbal dintre 
Steaua—Crîșul. 19.00 Jurnalul 
televiziunii. 19.10 Telemagazin. 
20.00 Transmisie de la Circul 
de Stat : Circul bielorus, în 
pauză filmul „Cheia". în în
cheiere buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. U.

NEW YORK. în continuarea 
dezbaterilor generale în Adu
narea Generală a O.N.U.. în 
ședința din după-amîaza zilei 
de 27 septembrie a luat cuvîn- 
tul ministrul afacerilor exter
ne al Ghanei, Koio Botsio. A- 
cesta s-a referit. în primul 
rind. Ia urgența rezolvării 
problemei dezarmării, subli
niind că tara sa se pronunță 
împotriva răspîndirii armei 
nucleare, pentru lichidarea 
bazelor militare P® teritoriile 
străine, precum și in favoarea 
propunerilor privind distruge
rea armei nucleare și reduce
rea substanțiali a forțelor ar
mate si armamentelor clasice.

Ministrul de externe gha- 
nez a vorbit în continuare 
despre necesitatea lichidării 
nelntirziate a sistemului colo
nial. ccDQamnind încercările 
Puterilor colonialiste de a-Și 
menține dominația pe îento-

Bossai. care a salutat Tratatul 
de la Moscova ca un prim pas 
pe cale spre lichidarea primej
diei războiului. Reprezentantul 
chilian a propus ca Adunarea 
Generală să adreseze tuturor 
țărilor chemarea de a semna 
Tratatul. El a subliniat că o- 
Dînia publică mondială consi
deră cuvîntările rostite de 
A. A Gromiko si John Ken
nedy. la sesiunea Adunării Ge
nerale. ca fiind „de bun au
gur*.

Bossai a amintit că Chile 
este una dintre cele cinci țări 
latino-americane care au sem
nat Declarația privitoare la 
transformarea Americii Latine 
intr-o zonă denuclearizată și 
că președintele Republicii 
Chile. Alessandri. a adresat un 
apel țărilor din această regi
une să ia măsuri pentru lichi
darea înarmărilor.

R.P. Romînă la Muzeu] 
national de artă modernă 

din Paris
PARIS. — La 27 septembrie, 

la Muzeul național de artă mo
dernă din Paris a fost inaugu
rată de către Andre Malraux, 
ministrul de stat însărcinat cu 
afacerile culturale, cea de-a 
IlI-a bienală a tinerilor artiști 
— la care participă și R.P. Ro
mi nă.

Oprindu-se în fața lucrărilor 
expuse de artiștii romîni, unde 
a fost întîmpinat de dr. Victor 
Dimitriu, ministrul R. P. Ro
mîne în Franța, Andre Mal
raux a făcut aprecieri elogioa
se asupra lucrărilor ^Natură 
moartă* de Ion Gheorghiu și 
..Cap de tînâră fată** de Ioana 
Casergian.

nul Africii.
A vorbit, de asemenea, re

prezentantul Indoneziei. L N. 
Pa Iar. care a subliniat impor
tanta Tratatului de la Mos
cova centru interzicere® expe
riențelor nucleare. El a spriji
nit. de asemenea, propunerea 
ministrului afacerilor externe 
al UR.S.S-. A. Gromîko. pri
vind convocarea unei confe
rințe la cel mai înalt nivel a 
statelor reprezentate In comi
tetul celor 18 state pentru de-
zarmare.

în cu vin ta rea sa. reprezen
tantul Indoneziei a subliniat 
importanta problemei lichidă
rii sistemului colonial, arătind 
printre altele că este condam
nabilă politica colonială a 
Marii Britanii, care caută 
să-si mențină dominația și in
fluența în fostele sale colonii, 
în acest sens, a spus el. mane
vrele în vederea creării Fede
rației Malayeze sinț conside
rate în Indonezia ca urmărind 
menținerea sferei de influență 
engleză în regiunea Asiei de 
sud-est.

Ministrul afacerilor externe 
al Angliei, lordul Home, a luat 
cuvîntul prevaiîndu-se de 
„dreptul de răspuns' și a în
cercat să răspundă criticilor 
reprezentantului indonezian.

A vorbit în continuare dele
gatul Republicii Chile. Luiz

UE PESTE HOTARE
Vizita delegației C. C. S.

din R. P. Romi na

in R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD. — După viziti fă
cuta iu mai mnlte republici ale 
K.S.F. lugoilavia, delegația Con- 
ailiului Central al Sindicalelor 
din R. P. Romînă, condusă de 
Martin Isac, președintele C-C.S., 
■-a înapoiat la Belgrad. La 27 
■eptembrie, însărcinatul cu afa
ceri ad-inlerim al R. I*. Romin»! 
la Belgrad, VaBÎle Șandru, a ofe
rit un cocteil în cinslea delega
ției sindicale romîne. La cocteil 
au participat Ssrtozar Vukma- 
novici, președintele Consiliului 
Central al Uniunii sindicatelor

din Iugoslavia, Mirko Tepavat, 
adjunct al secretarului de stat 
pentru afaceri externe, activiști 
sindicali și funcționari superiori 
din Secretariatul de Stat pentru 
afaceri externe.

Simhată dimineața, Aleksander 
Rankovici, vicepreședinte ii 
R.S.F. Iugoslavia, a primit dele
gația Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Romînă, con
dusa de Martin Isac, președinte
le C.C.S. Au fost de față Sveto- 
zar Vukmanovici, președintele 
C.C. a] U.S.I. |i alte personali
tăți iugoslave.

• »

R. P. Ungară : Vedere din 
orașul SOLGOTARJAN.

Inter foto : M-T.1.-Budapesta

Ședință a unei Comisii
permanente a C.A.E.R.
MOSCOVA. jDi Moscoca « 

ot«t loc cea de-a treia șeiinți 
a Comisiri Dermanentt a Can- 
sii:.=î^: de Ajutor Economic 
Reciproc pentru problemele 
ralutore-financtare.

La lucrările comisiei a» per- 
ticiDa: delegațiile R-P- Bulga
ria. R.S. Cehoslovace. R-D- 
Germane. R.P. Mongole, R P. 
Polone. R.P. Romine, R_P. 
Ungare, U.RS.S.

La ședința comisiei au luat, 
de asemenea, parte în calitate 
de observatori reprezentanții 
R.P.D. Coreene, Republicii 
Cuba. R.D. Vietnam.

Comisia a examinat proble
ma sarcinilor ce-i revin din 
recomandările Consfătuirii din 
iulie (1963) a primilor secretari 
ai comitetelor centrale ole 
partidelor comuniste și mun
citorești și a șefilor de guver
ne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., din recomandările 
celei de-a XVlII-a Sesiuni a 
Consiliului și a adoptat hotă- 
rîri corespunzătoare.

La ședința comisiei au fost 
examinate, de asemenea, pro
bleme legate de organizarea 
Băncii internaționale de coo
perare economică.

Comisia a aprobat planul de 
activitate pe anul 1964.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de prie
tenie frățească și înțelegere 
reciprocă deplină.

Cuba: Recent a avut loc la 
Hotel Libre din FI avana o 
adunare a studenților cu- 
bani care beneficiază de 
burse de studii în țările so
cialiste. în fotografie: O 
parte din participanții la 

adunare.
Poto: PRENSA LATINA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
SOFIA — La Sofia a avut 

loc simpozionul internațional 
în problema bolilor renale en
demice. Din R.P. Romină a 
participat o delegație condusă 
de E. I. Brukner, prorector la 
I.M.F.-Bucureștî'

LONDRA. — Dmpă cum rela
tează ziaru) -Daily Worker**, in 
Anglia ia amploare campania în 
vederea convocării la Manchester 
a unei conferințe a reprezentan
ților mișcării de tineret pentru 
pace. La această conferință, în 
■ fără de reprezentanți ai tinere
tului. vor participa și reprezen
tanți ai organizațiilor muncito
rești din numeroase orașe.

NEW 70RK — La 28 sep
tembrie a avut loc la New 
York o zntîlnire între, mini
strul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. A. A. Gromîko, scre- 
tarul Departamentului de Stat 
al S.U.A.. Dean Rusk, și mi
nistrul afacerilor externe al 
Angliei, lordul Home.

întâlnirea a durat două ore 
și jumătate.

Miniștrii de externe ai celor 
trei țări își vor continua con- 
sultărilc.

fost discutate prooieme legau 
de pregătirea și desfășurarea 
Conferinței O.N.U. pentru co
merț șl dezvoltare ce va avea 
loc la Geneva în perioada 23 
martie—23 iunie 1964.

SOFIA — La 28 septembrie 
Adunarea generală a Acade
miei de Științe a R. P. Bulga
ria a ales ca membri ai Aca
demiei de Științe o serie de 
oameni de știință — slaviști de 
peste hotare. Din R. P. Romînă 
a fost al&s academicianul Emil 
Petrovici.

ATENA. — La 28 septembrie 
noul guvern grec, condus de Sty- 
lianas Mavromichalis, fostul pre
ședinte al Curții Supreme a Gre
ciei, a depus jurămlntul in fața 
regelui Paul.

ge că In stare de sclavie se mai găsesc încă 
zeci de mii de oameni și că dacă eliberarea lor 
se face îfi același ritm, atunci nici peste o sută 
de ani sclavia nu va ii lichidată complet în 
Arabia Saudită. Aceleași ziare au omis să ara
te că in această țară continuă să existe nu
meroase piețe de vînzare și cumpărare a scla
vilor, lucru confirmat oficia] și de un funcțio
nar suspus din administrația saudită într-un in
terviu acordat cu cîtva timp în urmă cores
pondentului revistei „NEWSWEEK". De altfel, 
același funcționar arăta că proprietarii de 
sclavi saudiți eliberează cu plăcere pe sclavii 
core îi au. Nu, să nu credeți cumva că o fac 
din sentimente umaniste sau altruiste, ci din 
cu totul alte motive. Iată care sînt acestea : 
„Suma pe care o obține proprietarul pentru 
eliberarea unui sclav este de două ori mai mare 
decit cea pe care ar pulea-o obține vînzîndu-1 
pe acesta la piață" — declara textual funcțio
narul saudit.

Este semnificativ faptul că majoritatea scla
vilor eliberați în contul celor 5 milioane de 
dolari aparțin familiei regale, care a găsit în 

afacere 
mijloc 

I rotunji 
cu o 

frumuși-

orespondentul săptămînalului 
„BLITZ" din Bombay, F. Kolaba- 
vala, a făcut recent o călătorie în 
șeicatele din Peninsula Arabă și 
în Arabia Saudită. Întors acasă, 
ziaristul indian a relatat într-urt 
articol amănunte zguduitoare des

pre negoțul de sclavi practicat încă în aceste 
țări. „Deși pa>-e de necrezut, scrie ziaristul, 
itirâ și aslAzi oamenii se vind și se cumpără. 
Mulți dinlie . ceștia rămin in proprietatea stu- 
p in ului lor pînă la moarte'.

Deși se practică pe o scară foarte largă, în 
jurul afacerilor cu narfa vie* se păstrează o 
tăcere desdvîrsită. Cei inițiafi in tainele aces
tui negoț :.-r ■ dezvăluind secretele lui. 
risc? pti^e^că un pumnal de beduin in spa
te. To'.^i. T- .:tslul indian a reușit sZ .-.'.ea de 
vorbă cu :«m negustor de sclavi după multe 
insistențe ;i daruri, l-a făcut să vorbească. Iată 
ce dezvăluie acesta: lrAgenții mei aduc -mar
fa» de peste tot : din Bairam, din Aden, și din 
alte locuri. Vind un sclav cu circa 10 mii de 
rupii. Uneori 
sclavii trăiesc 
alături de mine 
mai multe luni, 
pînă cînd adun 
un număr sufi
cient pentru a-i 
expedia în Ara
bia Saudită prin 
caravane. Cara
vanele sînt în
soțite de beduini sălbatici care cunosc bine 
țara. Uneori grănicerii din Oman încearcă să 
pună mina pe caravană. Dacă nu putem salva 
nimic prin fuga alunei sclavi» sînt omorîți.

Bursele de sclavi se țin neregulat. Numai Ia 
Dakkat-El-Abid, nu departe de Mecca, se în
tâlnesc regulat negustorii de sclavi și cliențîi 
lor. Altfel sclavii sînt vînduți cu ajutorul unor 
mijlocitori".

în toamna anului trecut, in urma protestelor 
opiniei publice, guvernul Arabiei Saudite s-a 
văzut nevoit să dea un decret care prevedea 
lichidarea sclaviei. De la intrarea în vigoare 
a acestui decret a trecut un an de zile, dar 
după cum reiese din cele relatate de revista 
„BLITZ", lucrurile aici nu s-au schimbat. Este 
adevărat că guvernul saudit a făcut recent o 
declarație olicială in care se arată că de ia 
intrarea în vigoare a decretului amintit au 
lost eliberați 1 682 de sclavi, pentru care gu
vernul ar fi plătit peste 5 milioane de dolari.

O serie de ziare occidentale, s-au grăbit să 
ridice în slăvi „umanismul și dragostea de oa
meni" de care a dat dovadă guvernul saudit 
plătind o asemenea sumă proprietarilor de 
sclavi. Dar ziarele respective au uitat să adau

această 
un nou 
de a-și 
visteria 
sumă 
că provenită din 
impozitele fură 
număr și taxe
le plătite de 
populație.

In sfîrșit, 
a vedea care este 
de ce fel de liber-

I 
a 
•I !• 
I 
I

nu
eslc lipsit de interes de 
soarta sclavilor eliberați, 
late se bucură accșlrij.

Feisal. premierul guvernului saudit, ne aju
tă să găsim răspuns la aceasJa întrebare. Aces
ta declara recent că robii, în special cei ai ia- 
indiei regale, ar li, vedeți dumneavoastră, 
„adevărați membri ai familiei stăpînilor ioru si 
aiiînd vestea eliberării lor „s-au bucurat ații 
de mult" incit „au hotărit, în semn de recu
noștință. să nu-si părăsească familia (ciliti stă
pânii ) de care îi leagă sentimente aproape fi
liale".

Apare deci limpede de ce fel de .,eliberare' 
este vorba.

lată deci că în zilele noastre cînd omul înar
mat cu știința și tehnica modernă a pus stă- 
pînire pe energia atomului, cucerește pas cu 
pas spațiul cosmic și se pregătește să zboare 
spre alte planete, in Arabia Saudită se mai gă
sesc încă zeci de mii de sclavi 
duți și cumpărați ca o marfă 
căror viată nu se deosebește cu 
strămoșilor lor core au trăit cu 
urmă.

care sînt vin- | 
oarecare și a | 
mult de cea a • 
un mileniu în J

I
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După cum transmite agenția 
France Prease, nici unul din mem
brii noului guvern nu aparține 
cercurilor politice, cu toții fiind 
înalți funcționari. Se știe că acest 
guvern de tranziție, a cărui dura
tă va fi limitată pe perioada elec
torală. va avea drept sarcină 
principală organizarea și desfășu
rarea alegerilor da la 3 noiembrie.

NEW YORK. — Ziarul „Jour
nal of Commerce ', organ al bur- 
aei din S.U.A.. publică un articol 
redacțional intitulat nA cosit 
timpul unei noi orientări11, în 
care cere guvernului S.U.A. aă 
revizuiască în întregime politica 
de limitare a comerțului cu ță
rile socialiste. Ziaruj arată ca 
in prezent este evident pentru 
oricine că trebuie să se arunce 
o privire critică" asupra politicii 
S.U.A. față de comerțul dintre 
Est ți Vest. „Slăbirea barierelor 
comerciale dintre Est ri Vest, 
scrie un alt ziar ■! cercurilor de 
afaceri din S.U.A,, „Wal| Street 
Journal**, poate oferi Statelor 
Unite o serie de avantaje". Tot
odată. ziarul arata că asemenea 
măiuri ar contrihui la alabîrea 
continuă a încordării interna
ționale.
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fata sediului partidului solt- 
dzzritdții africane a lui Gi- 
zenfla. Ei au scandat lozinci 
antiguvernamentale și au ce
rut eliberarea patriotului c&n- 
golez și anularea interzicerii 
de către guvern a activității 
celor două principale partide 
de opoziție — Mișcarea națio
nala congoleză, întemeiat de 
Patrice Lumumba, partidul 
solidarității africane.

Politia a atacat pe demon
stranți. arestînd peste 300 per
soane.

LAGOS. — La 28 septembrie 
în Nigeria a fost declarată o 
grevă generala. La grevă parti
cipa pînă în prezent, potrivit i- 
genției Reuter, peste 200 000 de 
muncitori din diferite localități 
ale țării —■ docheri din portul 
Lagos, muucitori ai căilor ferate, 
lucratori municipali ți alte cate
gorii de oameni ai muncii. Greva 
a fost declarată în aprijinul re
vendicărilor de mărire a salarii
lor muncitorilor din întreprin
derile guvernamentale, precum și 
din urjele întreprinderi particu
lare.

Se așteaptă ca greva »ă se ex
tindă »i iă cuprindă un număr de 
800 000 de membri ai sindicatelor 
nigeriene’.

. baze au /ost . .... ...........
acordului franco-amerkan dm L‘7 
ianuarie 1950.

în conformitate cu holă‘irea gu
vernului american, bazele logistic» 
din vestul Franței, cu excepția ba
rei de la Rochefort, rezervată ma-. 
rinei americane și a bazei Chlnon, 
care servește drept centru de ln- 
tîinire. urmează sd iie suprimate, 
reduse In mod considerabil sou 
deplasate spre Germania occiden
tală sau S.U.A.

SAIGON. — La Saigon au fost 
dale publicității rezultatele defini
tive ale alegerilor legislative din 
Vietnamul de sud — cu excepția 
unei singure circumscripții electo
rale, unde — transmit agențiile da 
presă — activitatea forțelor pa
triotice de rezistență este deosebit 
de puternicii. Din cele 122 de man
date atribuite, 54 au revenit ușa- 
numitei „mișcări a revoluției na
ționale", partidul de guvernămînl. 
6S candida tilor „independenți11 și 
2 c.andidațllor prezentați de parti
dul socialist din Vietnamul de 
sud. După cum remarcă agențiile 
de presă occidentale, în realitate 
toți candidații prezentați la ale
geri sînt de iendinfă guvernamen
tală.

LEOPOLDVILLE. La Leo
poldville a avut loc vineri sea
ră o nouă demonstrație de 
mare amploare împotriva de
ținerii ilegale a lui Antoine 
Giz&iga ve insula pustie Bo- 
labemba. Potrivit agențiilor oc. 
cidentale de presă, 2 000 de 
demonstranți s-au adunat in

xita in R. P. Poland.
După călătoria pe care au 

făcut-o in țpcalitățile Cracovia, 
Osicieclm. Katowice. Wroclaw, 
la 28 septembrie delegația de 
partid si guvernamentală a 
R. D. Germane s-a înapoiat la 
Varșovia.

BEIRUT. — Partidul Baas din 
Siria și Irak a anunțat în mod 
oficial că cele două țări ae vor 
uni într-un singur s-lat. intr-o 
declarație dată publicității la 
Damasc, conducătorii acestui par
tid, care, după cum. se știe, se 
află la putere în Siria și Irak, 
afirmă că noul stat „va fi des
chis altor țări arabe care ar dori 
sa adere la eV’. Declarația cu
prinde un atac vehement la a- 
dresa președintelui R. A. Lf., 
Nasser.

Declarația partidului Bans a 
fost dată publicității cu prilejul 
împlinirii a doi ani de la ieșirea 
Siriei din Republica Arabă 
Unită.

Cu același prilej a fost dată 
publicității și la Cairo a declara
ție a Mișcării naționaliste arabe 
din Siria, in care este condam
nat partidul Baas pentru „poli
tica sa neoteparatislă”. Declara
ția. rcspingînd demagogia socia
listă și revoluționară a baasifti- 
lor, subliniază că „împotriva par
tidului Baas, nerevoluționar și 
ne socialist, trebuie să se unească 
toate elementele revoluționare 
arabe".
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ranadienii, scrie ziarul 
, „Globe arid Mail". 'tînl 
îngrijorați de faptul că 

sistemul de învățămial nu co^ 
respunde necesităților veacu
lui nostru, veacul sateliților 
artificiali si rachetelor cos
mice. Principalul front al a~ 
cestui veac este frontul știin
ței. iar noi sintem departe de 
a fi convinși că copiii noștri 
învață la școli tocmai ceea ce 
trebuie".

După cum a declarat direc
torul secției de învățămînt din 
Toronto. Z. Finister. „în vea
cul avioanelor supersonice, 
învățămîntul din Canada este 
orinduit duoă metodele timpu
rilor cînd se circula cu dili
genta". El a subliniat că nu 
exista o concordanță între 
ceea ce studiază în instituțiile 
de învățămint și cunoștințele 
pa care ar trebui să le pri
mească studenții pentru a-și

aduce contribuția la dezvolta
rea economiei.

Aceeași idee despre ruperea 
școlii de viață a subliniat re
cent și profesorul V. Foii din 
Montreal. Potrivit părerii sale, 
școlile medii sini absolvite 
doar de aproximativ o cincime 
din elevi. Ceilalți, după ce 
ating vîrsta de 15—16 ani. pă
răsesc învățămîntul. Prin a- 
ceasta ei sînt sortiți unor pe
regrinări permanente în cău
tare de lucru. Statisticile ates
tă că majoritatea șomerilor 
sînt oameni care au maximum 
7 clase.

După cum subliniază ziarul 
„Globe and Mail", încă un 
mare neajuns al sistemului de 
învățămint canadian este a- 
cela că sînt puține cadre di
dactice calificate și insuficien
te față de nevoile țării.
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