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La G.A.S, Băicoi, raionul
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SUCEAVA (de Ia corespon
dentul nostru).

In unitățile agricole socia
liste din regiunea Suceava, 
paralel cu celelalte munci agri
cole se lucrează intens la însă- 
mîntatul griului. De pildă, pe 
ogoarele gospodăriilor colec
tive din raionul Săveni au fost 
însămîntate aproape 10 000 de 
hectare cu grîu, ce reprezintă 
peste 40 la sută din suprafața 
planificată. La Botoșani s-au 
însămînțat 11 507 de hectare, 
adică 36,8 la sută, iar la Fălti
ceni peste 35 la sută din su
prafața planificată. Pînă în 
seara zilei de 26 septembrie în 
regiunea Suceva se însămînța. 
seră 60 368 de hectare, adică 
45 Ia sută din suprafața pla
nificată.
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«tăzl, peste 01 000 
de studenti inau
gurează, împreună 
cu profesorii lor, 
anul universitar 
1963—1964. Locul 
celor peste 10 000

de absolvenți intrați în această 
toamnă în rîndurile specialiș
tilor. este ocupat de cei apro
ximativ 22 000 studenti. care 
intră astăzi în anul I. La a- 
ceștia se adaugă cei Dește 7 000 
de tineri admiși în acest an la 
cursurile serale si fără frec
ventă. Cifrele sînt grăitoare. 
Numai numărul celor admiși 
în anul I depășește cifra de a- 
proaoe 26 000 de studenti cîți 
număra învătămîntul superior 
în anul 1938/1939.

Această impresionantă dez
voltare a învățămîntului no
stru superior în anii puterii 
populare este o elocventă ex
presie a grijii partidului și gu
vernului pentru creșterea con
tinuă a nivelului de viață ma
terial si cultural al poporului 
și corespunde necesităților me
reu mai mari de specialiști cu 
înaltă calificare pentru con
strucția avîntată, în toate do
meniile, a socialismului. Prin 
creșterea progresivă a numă
rului studenților, pe baza in
dicațiilor Congresului al 
IlI-lea. începînd din 1964 uni-

versitătile si celelalte institute 
de învătămînt vor putea da 
un număr dublu de absolvenți 
— peste 20 000 — față de seria 
din acest an.

Pentru realizarea marilor 
sarcini ce-i revin, prin grija 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
învățămîntului superior îi este 
creată o puternică bază mate
rială. care asigură bune con
diții de viată și de învățătură, 
precum și desfășurarea proce-

pașnică, îndreptată spre ridi
carea bunăstării poporului 
poate aloca an de an fonduri 
sporite pentru dezvoltarea în- 
vătămîntului. Aceasta face po
sibil ca peste 63 la sută din 
numărul studenților de 
cursurile de zi să locuiască 
cămine, peste 62 la sută să 
masa la cantină, și peste 
la sută să primească burse.

In toate centrele universi
tare s-au înălțat frumoase și

la 
la 
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Prof. univ. dr. Jean livescu
adjunct al ministrului Învățămîntului

sului de învătămînt la un ni
vel științific ridicat.

Noua geografie universitară 
a patriei este edificatoare. Prin 
înființarea în acest an a insti
tutelor pedagogice din Ora
dea și Suceava, numărul cen
trelor universitare a crescut la 
15 fată de cele 4 din 1938. lăr- 
gindu-se astfel considerabil 
posibilitatea de atragere spre 
învătămîntul superior a ab
solvenților școlilor medii. A- 
vem astăzi 171 facultăți cu 
211 secții de specializare. Nu
mai un stat angrenat într-o 
vastă muncă de construcție

confortabile complexe sociale 
studențești; ele au început să 
fie denumite cu drept cuvînt 
„orășele studențești". Numai 
în 4 ani ai șesenalului, de 
exemplu, au fost date în folo
sință cămine cu o capacitate 
de peste 19 000 de locuri. In 
anul 1963 au fost prevăzute să 
fie date în folosință cămine 
pentru circa 2 300 de studenti 
și cantine cu peste 1500 de 
locuri. Numeroși oaspeți de 
peste hotare, care au vizi
tat noile construcții universi
tare, au vorbit elogios despre 
condițiile de viată create stu-

T L A Ă
Tovarășului MAO TZE-DUN 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIV ȘAO-ȚI 
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIV DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării 

Reprezentanților Populari din Întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Pekin

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
min, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine, al poporului romîn și al nostru perso
nal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Co
mitetului Central al Partidului Comunist Chinez, guvernului 
Republicii Populare Chineze și întregului popor chinez felicitări 
cordiale cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările im
portante obținute prin munca sa creatoare de poporul chinez, 
sub conducerea Partidului Comunist Chinez și a guvernului Re
publicii Populare Chineze, în opera de construire a socialismu
lui, de ridicare a nivelului său material și cultural.

Dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare, statornicite 
între Republica Populară Romînă și Republica Populară Chi
neză, este în interesul ambelor popoare, al întăririi unității și 
coeziunii marii comunități a țărilor socialiste ți al păcii în lu
mea întreagă.

In ziua acestei mari sărbători urăm poporului frate chinez noi 
succese în opera de făurire a vieții noi, socialiste.

Trăiască prietenia și colaborarea dintre poporul romîn și 
poporul chinez !

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

a! Republicii Populare Romine

Izotopii radioactivi în industrie

Paralel cu efectuarea recol
tării culturilor de toamnă, 
gospodăriile agricole colective 
din regiunea Argeș au început 
însămîntarea griului, secarei, 
orzului Si a sfeclei furajere. 
Pînă acum au fost însămînta- 
te 2 800 hectare.

dentilor noștri, au rămas plă
cut impresionați de frumuse
țea și confortul oferit de că
minele studențești.

Sub aceste minunate auspi
cii începem anul universitar 
1963—1964. Noi realizări se a- 
daugă celor precedente. Făcui, 
tătile de filologie și matema
tici din cadrul noilor institute 
pedagogice înființate la Ora
dea și Suceava, ca și secțiile 
noi fără frecventă de pe lingă 
institutele din Bacău, Brașov, 
Constanta, Craiova, Galați, vor 
asigura un număr sporit de 
profesori pentru clasele V-VIII 
ale școlii generale și obligato
rii de 8 ani. In învătămîntul 
artistic s-au creat, secții noi, 
cerute de dezvoltarea aplica
tivă și teoretică a teatrului și 
filmului romînesc. In vederea 
modernizării metodologiei de 
studiu si a accentuării cunoaș
terii aspectelor actuale ale lim
bilor, — în special a celor de 
largă circulație — s-a reorga
nizat învătămîntul filologic, 
prin unificarea planurilor de 
învătămînt de la toate secțiile 
de aceeași specialitate de la 
universități, prin înființarea 
unei facultăți de limbă și lite
ratură romînă a Universității 
din București și prin unifica-

(Continuare in vag. a 11-a)
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De cîtva timp, u.n grup de 
specialiști din cadrul între
prinderii de construcții hidro
tehnice și foraje-București cu 
sprijinul Institutului de fizică 
atomică au început să aplice 
cu bune rezultate izotopii ra
dioactivi la controlul structu
rii conductelor subterane pen
tru aductiuni de apă și aburi 
supraîncălziți. Pînă nu de 
mult, aceasta era o operațiune 
destul de dificilă. Pentru de-

pistarea fisurilor, constructorii 
trebuiau să execute săpături 
Pe întinderi mari. Noul proce
deu indică cu precizie locurile 
unde au apărut fisuri, ele pot 
fi înlăturate, astfel, în cel mai 
scurt timp.

Folosirea izotopilor radioac. 
tivi la aceste lucrări duce lu 
obținerea unor mari economii 
de muncă si

ndată ce lanurile 
de porumb au ajuns 
la maturitate, co
lectiviștii din Zebil 
au pornit cu toate 
forțele Ia recoltat. 
In primele zile însă

lucru! mergea cam anevoie, ne- 
rcalizîndu-se viteza de recoltare 
planifioată. La îndrumarea orga
nizației de partid, consiliul de 
conducere al gospodăriei, împre
ună cu brigadierii, cu șefii de 
echipă și numeroși colectiviști 
fruntași au analizat modul cum 
se desfășoară munca, pentru a 
înlătura cauzele ce împiedicau 
realizarea unui ritm mai intens 
la cules. Cu acest prilej au fost 
luate măsuri pentru o mai bună 
organizare a muncii în brigăzi și 
echipe, pentru îmbunătățirea 
transportului, stabilindu-se ca 
zilnic să se facă o repartizare 
precisa a sarcinilor ce revin fie
cărei echipe, fiecărui colectivist. 

Eficacitatea acestor măsuri 
s-a văzut chiar de a doua zi cînd 
recoltatul a început să se desfă
șoare mai bine. La culesul știu- 
leților lucrează zilnic peste 200 
de colectiviști. Autocamioanele 
și cele 21 de căruțe, trans
portă continuu făcînd cite 
3—4 drumuri. în fiecare 
echipă, grupe de 2—3 co
lectiviști pun știulcții în 
saci; aceasta ușurează în
cărcatul și descărcatul, 
permițând autocamioane
lor, remorcilor și căruțe
lor să facă mai multe dru
muri pe zi.

O dată cu culesul po
rumbului se efectuează 
și eliberarea terenului de 
coceni. Dimineața și seara, 
colectiviștii taie, leagă și 
clădesc cocenii în gbigi. 
l’cntru urgentarea trans
portului lor, pe lingă că
ruțele prevăzute cu loitre 
prelungite, a fost reparti
zată și o remorcă pe care 
s-a montat o platformă de 
mare capacitate.

Muncind în acest fel, colecti
viștii din Zebil recoltează mai 
mult de 54 de hectare porumb 
zilnic, depășind astfel ritmul pe 
care și l-au propus pentru ter
minarea cît mai grabnică a cu
lesului.

Și în alte gospodării colective 
din raionul Istria se lucrează cu 
spor și se obțin rezultate bune 
la culesul porumbului. La G.A.C. 
Beidaud, Enisala, Eschibaba, s-a 
terminat de cules floarea-soare- 
lui și au fost recoltate totodată 
mai mult de jumătate din supra
fețele cultivate cu porumb. Co
lectiviștii din Babadag, deși au 
început culesul în urma celor
lalte gospodării, au reușit pînă 
acum să strîngă porumbul de 
350 de hectare din cele 600 
care le au.

în aceste gospodării, ca și 
cele din Fîntînele, Tariverde
altele, porumbul recoltat este 
transportat de îndată în pătule, 
la bazele de recepție sau în gos
podărie, iar cocenii tăiați și le-

pot li mai 
bine folosite!

gați sînt duși |a gropile de siloz, 
Bau Ia depozitul de furaje. Me
canizatorii au și arat o bună 
parte din terenurile eliberate.

Dar nu la fel stau lucrurile în 
toate cele 41 de gospodării co
lective din raionul Istria. Pînă 
la 26 septembrie în raion se re
coltaseră doar 6 000 de hectare, 
adică

/
7

bănești.

(Agerpres)

Sărbătoarea culesului viilor
Duminică s-a desfășurat în 

orașul Odobești tradiționala 
sărbătoare a culesului viilor. 
Sute de tineri și vîrstnici, co
lectiviști și lucrători din gos
podăria de stat din localitate și 
din comunele din jurul orașu
lui, au participat în primele

ore ale dimineții la culesul 
strugurilor în viile gospodăriei 
agricole de stat Odobești. Au 
fost organizate apoi 
sportive, programe 
susținute de formații 
tori și profesioniste, 
curs „Cine știe, cîștigă" și alte 
manifestări care s-au încheiat 
cu o frumoasă seară distrac
tivă.

întreceri 
artistice 
de ama- 
un con-

i abia 25 ]a sută «lin supra- 
cultivată cu porumb. Viteza 

de recoltare zilnică este 
sub posibilitățile existen
te, mai mică decît 8-a pla
nificat. Aceasta din cauză 
că în multe gospodării, 
atît brațele de muncă cît 
și atelajele nu sînt folosite 
rațional, pe feluri de lu
crări. Așa, de pildă, la 
G.A.C. Nuntași, pînă Ia 
data amintită, din ceîe 800 
de hectare porumb se re
coltaseră doar 50, iar la 
Rîmnicu de Jos și Slava 
Ru să din cele 8-10 și res
pectiv 500 hectare 
coltaseră dear cite 
hectare. Rămase în 
sînt și gospodăriile 
tive din coipunele 
Viteaza, Istria, 
unde porumbul a fost re
coltat de pe o mică parte 
din suprafață. La G.A.C. 
culesul a început lunea tre-

8e re- 
30 tic
urma 

colec- 
Mihai 

Sinoie,

pe
|>e

în 
ți

Sinoie < 
cută. înlr-o săptămînă s-a Btrîns 
recolta de pe 400 dc hectare, rea- 
lizîndn-se mai mjilt de 60 de hec
tare zilnic. Pe urmă însă frontul 
de lucru a fost 
care am vizitat 
rie, în lanurile 
întind pe 1400 
lucrau decît vreo 30 de colecti
viști. Și această situație s-a re
petat și în zilele următoare. Deși 
în fiecare dimineață vin la mun
că aproape 1000 de colectiviști, 
la recoltatul porumbului sînt 
repartizați foarte puțini. Ritmul 
scăzut la recoltare este explicat 
aici prin lipsa mijloacelor de 
transport. Explicația este însă 
neîntemeiată. Gospodăria are

redus. In ziua în 
această gospodă- 
de porumb ce se 
de hectare, nu

«■

Gatițeanu Dumitru — oțelar șl Alexandru Mihai — prim-to pilor, de Ia Uzina „Vulcan" din 
Capitală pregătesc elaborarea unei noj șarje.

i
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(Agerpres)

N. ARSENIE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Dobrogea

(Continuare în pag. a IV-a)
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Colectivul Fabricii de blă
nuri din Oradea a pregătit 
pentru noul sezon o colecție de 
41 modele noi: haine de blană 
în diverse culori pentru femei 
și copii, haine lungi și scurte 
din piele velur pentru bărbați 
Si femei, precum și haine de 
textile îmblănite în interior. 
Datorită calității și aspectului 
lor frumos, articolele de blă
nuri confecționate aici sînt tot 
mai căutate îi apreciate de 
cumpărători.

Creșterea capacității fabri
cii prin darea în producție a 
unor secții moderne dotate cu 
utilaje si mașini de mare ran
dament, precum și îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de 
lucru au ajutat colectivul ace
stei întreprinderi să realizeze 
planul primelor trei trimestre 
cu 8 zile mai devreme. Valoa
rea produselor de blană date 
peste prevederile planului de 
la începutul anului trece de 
1 600 000 lei.

ste de la sine în
țeles că săptămîna 
consacrată poeziei, 
între 1 și 7 oc
tombrie, nu este și 
nici nu poate fi 
altceva decît o pe

rioadă de vîrf a unui fenomen 
constant, continuu de-a lungul 
anului și de-a rîndul anilor. 
Viața minunată pe care o 
trăim în vremurile acestea o- 
feră și constituie o inepuiza
bilă sursa de poezie pentru 
creatori și pentru cititorii din 
ce în ce mai mulți și mai a- 
tașați de această formă a artei, 
sursa unor desfătări care nu 
așteaptă zile festive...

Totuși, ca moment de virf, 
săptămîna poeziei prilejuiește 
atit scriitorilor, cit șl cititori
lor, posibilitatea de a se întîlni

SÂPTÂMINÂ A POEZIEIA

și de a se cunoaște reciproc, 
mai îndeaproape, prin multi
plele și variatele forme de ma
nifestări înscrise în programul 
ei. Deși de tradiție foarte re
centă (ne aflăm de-abia în al 
doilea an de ci nd se desfă
șoară această săptămînă con
sacrată anume poeziei) avem 
tot dreptul să o socotim in
trată, și ancorată în conștiința 
maselor de cititori. în ceea ce 
ne privește pe noi, ea și în alte 
împrejurări, dar in mod spe
cial în aceste zile, plecăm eu 
bucurie spre diferitele centre 
ale țării pentru a contribui, 
fiecare cu puterile sale, la reu
șita acestor întîlniri. Firește, 
amploarea pe care o va lua 
desfășurarea săptămânii poe
ziei, est» pusă sub semnul noi
lor succes» înregistrate de li-

Marcel Breslașu

teratura noastră în general, de 
cele ale poeziei în mod parti
cular, de strădania poeților în
șiși, ca și sub acela al ajuto
rului larg, neprecupețit, pe 
care îl acordă toate forurile 
centrale și locale acestei săr
bători a culturii.

Caietul de poezie, care va 
cuprinde în sumarul său lu
crări ale tuturor poeților par- 
ticipanți la șezătorile literare, 
va fi difuzat intr-un mare nu
măr de exemplare ; presa cen
trală și cea din celelalte cen
tre, radioul șl televiziunea 
acordă o mare atenție acestui 
eveniment; Studioul de filme 
documentar» „Al. Sabia" va

realiza și el un scurt film ilus- 
trind aspecte de la festivalu
rile de poezie, șezătorile lite
rare, întîlnirile cu cititorii 
mari și mici: în anul acesta, 
una din zile, cea de 3 octom
brie, va fi consacrată în mod 
special poeziei pentru tineret 
și copii și vom avea bticuria 
să ne întîlnim cu aceste dragi 
categorii de cititori ai noștri, 
în școlile lor. In sfirșit, fără a 
epuiza prin aceasta turul de 
orizont, în acest an Săptămîna 
poeziei va fi marcată printr-un 
eveniment cultural pe care îl 
socotim de o deosebită însem
nătate : Electrecordul a însu
mat pe un disc lecturile făcute 
de către Mihail Sadoveanu din 
versurile lui Mihail Eminesm, 
ața cum, ni s-a păstrat pe 
beției de magnetofon, rară și

emoționantă întîlnire dintre 
sensibilitățile a doi dintre cei 
mai mari poeți care au ilustrat 
limba românească.

Dintre cei aproape 150 de 
poeți care vor face deplasări 
in zeci de localități, de la un 
capăt la celălalt al țării, mulți, 
foarte mulți sînt tineri și foar
te tineri, unii abia mijiți din 
anonimat, alții aflîndu-se după 
sau în preajma primei lor pla
chete. Experiența noastră, a 
celor care păstrăm contactul 
viu cu terenul, ne îndreptățe
ște să fim siguri că șl în fața 
noastră se va găsi, în covtrși- 
toare majoritate, publicul ti
neresc, acesta fiind prin ela
nurile vîrstei 
mai receptiv

(Continuare

mai înclinat ți 
pentru poezie.

fn pag. a IH-a) i

Pentru sezonul rece, Fabrica 
de piele și încălțăminte „Flacă
ra Roșie" din Capitală pregăteș
te tot mai mari cantități de pan- 
toii bărbătești de cea mai bună 
calitate. Tînăra Constanta Tuiu, 
croitoare în piele, este elevă în 
clasa a VIIl-a a Școlii medii 
„Matei Basarab", Ea realizează 
lună de lună Însemnate econo

mii de piele.



ypORT- VPORT
umimcă pentru prima oară in 
tualul campionat^ spectatorii 
zeuți la cuplajul de pe Stadionul 
Republicii nu s-au arătat nemulțu
miți de faptul că, uneori, jucătorii 
au alergat mai mult decit mingea. 
Frigul, terenul noroios $i ploaia de

loc romantică i-u silit alit pe atacanți cit și pe 
apărători să se deplaseze dintr-o parte în alta 
a terenului aproape tot timpul. Adevărat, însă, 
că bucur eș tenii s-au mișcat cu rost, pe ci ud ad
versarii lor din provincie, jucători cu un bagaj 
tehnic sub pragul categoriei A, s-au înghesuit cu 
toții, mai totdeauna, intr-acolo unde zbura sau, 
literalmente, plutea mingea. Căci 
între. Steaua și Crișul pe. de o 
parte și Dinamo și Siderurgistul 
pe de altă parte există o respec
tabilă diferență de valoare. Cu 
riscul de a ne atrage supărarea 
orădenilor și a gălățenilor (cei de 
pe urmă, duminică, au confirmat 
știrile despre jocul dur pe
care-l practică pe teren propriu), trebuie să spu
nem că ei sînt încă departe de cerințele fotba
lului modern.

Steaua, avînd în Constantin un coordonator 
excelent, inteligent și rapid, a surclasat Crișul. 
Subliniem că dacă ar fi vrut, militarii ar fi pu
tut înscrie încă pe atîtea goluri cite au realizat. 
Evident, echipa lui Constantin își merită pe de
plin locul din fruntea clasamentului. Spre deose
bire, să zicem de Rapid-București, înaintașii de 
la Steaua țin mingea doar cîteva clipe (și o țin 
Ungă picior), driblează scurt, în viteză și pa
sează totdeauna omului aflat liber și cel mai 
aproape de poarta adversă. Atletici și buni 
acroșeuri, militarii se repliază cu siguranță în 
apărare. De asemenea, atacurile lor, pornite din 
zona halfilor, se fac în fracțiuni de secundă. Du
minica, în minutul 81 al întâlnirii ei au realizat 
unul din cele mai frumoase goluri pe care le-am 
văzut mareîndu-se în ultimul an. Creirticeanu, 
primind o minge de la Koska, a demarat pe ex
tremă, a trimis la Constantin, încadrat de patru 
apărători de la Crișul, Constantin, cu capul, pe 
spate, la Pavlovici și Pavlovici, îngenunchind, a 
șutat, tot cu capul, peste portarul Weichelt, că
zut. Am relatat faza amintită (e păcat dacă ope
ratorii cinematografici n-au înregistrat-o) spre, a 
demonstra că unsprezecele militar poate, și oferă 
faze de mare spectacol miilor de spectatori.

in comparație cu Steaua, Crișul (se poate fe
licita cu scorul de 2—7) a axat jocul numai pe 
interul Donciu, silindu-l la eforturi peste puterile 
lui. în rest, orădenii au acționat obtuz. Sistemul 

ei îl aplică haotic, transformîndu-l, 
uneori, în l-f-9-f-l. Și, normal, astfel nu se poate 
progresa, antrenorii trebuie să 
bineînțeles ,nu se consideră decît

Consemnări pe marginea
cuplajului bucureștean

înfeleagri dacă, 
simpli turiști în

Pîrcălab șutează la poarta formației Siderurgistul.

categoria A, că jucînd numai in apărare n-ai 
cum cîștiga.

în cel de-al doilea meci, intrarea pe teren a 
dinamoviștilor bucureșteni în formația cu care au 
ciștigat partida retur cu Motor-Jena, a fost în
tâmpinată cu ropote de aplauze. în răstimp de 
douăsprezece zile (trecînd la socoteală și dumi
nica aceasta) băieții din Ștefan cel Mare au sus
ținut patru întîlniri și au ciștigat tot atîtea, 
marcînd douăsprezece goluri și primind unul sin
gur. E un record de invidiat, mai cu seamă dacă 
ne gîndim că au eliminat din cursa pentru Cupa 
campionilor europeni echipa din Jena, cuprinzînd 
jucători de renume pe continent.

Dinamo-București a jucat du
minică cu Siderurgistul-Galați 
foarte aproape de valoarea ei 
reală. E adevărat, s-a încălzit 

mai greu, terenul noroios, fră
mântat, cu bălți, pare-se, nu-i 
convine — adăugăm la aceasta și 
oboseala din dubla călătorie cu a- 
vionul efectuată în R.D. Germană 

— dar atunci cînd s-a încălzit a oferit tribunelor 
un fotbal spectaculos, rapid, cu multe șuturi pe 
poartă. Așa cum se prezintă astăzi, linia de atac 
a echipei Dinamo-București, poate să dea, cre
dem, maximum de randament. Ene II, înlocuito
rul lui Unguroiu, se mișcă mult mai decis pe cen
tru, pasează clar și șutează puternic. De asemenea, 
Frățilă pe postul lui Varga (Varga, de pe tușă, 
vede și, sperăm, înțelege că nu există jucător de 
neînlocuit ; aviz tuturor „vedetelor”).

Ca și altădată, punctul forte al dinamoviștilor 
l-a constituit linia de mijlocași și extremele. Cel 
mai bun jucător de pe teren, după părerea noas
tră, a fost Pîrcălab. Driblingul lui plin de fante
zie, cursele și centrările derutante au îneîntat 
tribunele și i-au speriat intr-atât pe adversari 
incit, la un moment dat, aceștia, dornici să res
pingă oriunde o fi mingile trimise de el, s-au 
pomenit șutind in direcția pe care-o ținteau și 
dinamoviștii. Dinamo a ciștigat cu 5—1, dar ca 
și Steaua, ar fi putut urca mult scorul. N-a 
izbutit, împiedicată de opririle neregulamentare 
ale gălățenilor. Siderurgistul la a doua apariție în 
București, a prezentat o formație greoaie, cu joc 
dur și pe alocuri periculos (indiferent că un fost 
portar declara că sportivitatea n-a fost aproape 
deloc lezată). La înaintare, ei au organizat jocul, 
întâi pe. David și apoi pe Zgardan, masiv ca un 
mamelon și tot atât de iute în mișcări. David, 
însă, îmbătrînit. rezistă doar o repriză. ~ 
tund cînd aruncă în luptă tot ce poate, 
lui, spectaculoase și 
coechipieri.

Un lucru bizar și complet lipsit de 
lățenii par că sint 
străine. Duminică, Voicu, fundașul stingă .......
cercat de cîteva ori să-l desbrace pe Pîrcălab. 
Pătimaș ca un colecționar (o fi citit pe. undeva 
că în America de. Sud, la sfîrșitul meciului, spec
tatorii își împart între ei tricoul celui mai bun 
dintre învingători) el s-a zbătut, mult, să obțină 
cel puțin o fîșie din echipamentul dinamovistu- 
lui. Zadarnic, pentru că Pîrcălab l-a ocolit de 
minune, luind cu el, totdeauna, și mingea.

FANUȘ NEAGU

Invățămîntul 
superior în cifre

In anul universitar 1963—1964 vor fi cuprinși 
în invățămîntul superior 115 000 studenți — 
la cursurile de zi, serale și fără frecvență. Nu
mai în anul I, la cursurile de zi, vor intra a- 
proape 22 000 de studenți. Statistica arată că în 
anul 1938—1939 erau cuprinși în facultăți nu
mai 26 000 de studenți.

La 1 octombrie își deschid porțile 171 de fa
cultăți repartizate în 15 centre universitare. De 
notat că în anul 1938—1939 existau doar 33 de 
facultăți, repartizate în patru centre universi
tare.

In anul universitar pe care-l inaugurăm se 
vor amenaja 40 laboratoare noi. Valoarea noi
lor aparate și materiale cu care vor fi dotate 
laboratoarele existente se ridică la aproape 6 
milioane de lei.

Succes in noul an universitar!

bine gînditc, sint

mari amatori de

Dar și a- 
centrările 
irosite de

ha:. gă- 
tricouri 

a in-

La startul concursului
insignei de polisportiv

(Urmare din pag. I)

rea tuturor secțiilor de limbi 
străine din Capitală în cadrul 
unui mare institut de pe lin
gă Universitatea din Bucu
rești. Dotat cu mijloacele pe 
care tehnica actuală le pune 
la dispoziție, acest institut de 
limbi străine îsi va putea con
centra eforturile pentru a ri
dica și mai mult nivelul viito
rilor profesori din școala de 
cultură generală, al cadrelor 
necesare sectorului cultural, al 
viitorilor cercetători științifici 
în domeniul filologiei. In sec
torul tehnic problemele ridi
cate de producție și dezvolta
rea unor noi procedee teh
nologice au determinat necesi
tatea înființării unei speciali
tăți separate de coroziune Și 
electrochimie.

In afara acestei dezvoltări a 
rețelei și profilului, care îm
bogățește invățămîntul supe
rior în noul an, atenția noastră 
s-a îndreptat spre perfecționa
rea conținutului pregătirii stu
denților, prin unele măsuri de 
îmbunătățire a planurilor de 
învățămînt si a programelor. 
S-a realizat o mai bună eșalo
nare. ce se va introduce trep
tat. a disciplinelor de științe 
sociale, fundamentale pentru 
formarea la studenți a capaci
tății de generalizare și de in
terpretare științifică a cuno

ștințelor- de specialitate, ca și 
pentru cunoașterea politicii 
partidului. pentru educarea 
studentului ca bun cetățean. 
Au fost îmbunătățite planu
rile de învățămînt ale 
specialităților biologice, ju
ridice. istorice și geogra
fice. In sectorul medical 
s-a realizat o mai bună pro
porționare între disciplinele 
morfologice și cele fiziologice 
si experimentale, o profilare 
adecvată scopului a stomatolo
giei, ca și legarea de practică 
a învătămîntului teoretic, prin 
generalizarea în anii IV—VI a 
stagiilor de clinică și lărgirea 
sistemului de internat Planu
rile de învățămînt ale facultă
ților tehnice au fost amelio
rate pentru a se evita unele 
încărcări de discipline, de nu
măr de ore, proiecte și exa
mene. care îngreunau pregăti
rea studenților, dîndu-se în a- 
celași timp importanta cuve
nită matematicii, fizicii și chi
miei, care, — cu ponderi dife
rite, după specialitate — con
diționează astăzi formarea unui 
bun inginer. Comisiile de spe
cialiști s-au preocupat totodată 
intens de revizuirea programe
lor. pentru a înlătura cuno
ștințele învechite și inutile, a 
moderniza conținutul cursuri
lor prin introducerea temelor 
noi. rezultate din progresele

științei și tehnicii, pentru a a- 
sigura o cît mai strînsă legă
tură cu problemele noi pe cate 
le pune dezvoltarea industriei, 
a agriculturii, a științei și cul
turii din tara noastră. Conco
mitent, analiza practicii în 
producție și a celor pedago
gice, laturi importante în buna 
pregătire a studentului, a con
dus la elaborarea unei noi re
glementări, care va contribui 
Ia o mai bună orientare a pro
cesului instructiv-educativ.

Formarea unor cadre de 
specialiști de valoare implică 
o muncă complexă, de mare 
răspundere, pe care este che
mată s-o îndeplinească, cu o 
deosebită exigență, școala su
perioară. Partidul și statul no
stru pun în fata învătămîntu
lui superior cerința de a asi
gura un conținut științific ri
guros și o înaltă ținută ideo
logică. un contact viu cu viața 
Si cu producția, o legătură 
permanentă a predării cu 
activitatea din industrie și a- 
gricultură, din domeniul cul
turii. Rămîne ca o sarcină per. 
manentă în fata învătămîntu
lui superior, consolidarea pro
filului realizat si studierea 
posibilităților de a îmbunătăți 
în continuare rețeaua și pro
filul institutelor în raport cu 
necesitățile dezvoltării econo
miei si culturii. Trebuie conti

nuată si dezvoltată practica 
bună de a atrage numeroși oa
meni de știință, specialiști în 
industrie Si agricultură și din 
învătămîntul universitar, pen
tru a rezolva unele probleme 
legate de mai buna pregătire 
teoretică și practică a studen
ților. de mai buna organizare 
a studiului în institutele de în- 
vătămînt superior.

In profilul intelectualului de 
tip nou. stăpînirea temeinică 
a domeniului său de activitate, 
pasiunea pentru profesiunea a- 
leasă sînt indisolubil legate de 
sentimentul unei înalte răs
punderi sociale. Ceea ce se 
cere în primul rînd studenți
lor este să învețe sîrguincios, 
cu perseverentă. Salutul adre
sat Conferinței a IV-a a 
U.A.S.R. de către Comitetul 
Central al P.M.R., Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri 
accentuează din nou ca o sar
cină pentru școala noastră su
perioară „sporirea răspunderii 
studenților fată de pregătirea 
profesională, însușirea cuceri
rilor științei si tehnicii con
temporane pentru a deveni 
buni specialiști răspînditori ai 
Stiintei în mase, cadre cu înal
tă • calificare, necesare patriei 
noastre aflate în plin avînt 
creator”. îndeplinirea la înalt 
nivel a acestei nobile chemări

„Cupa forestierul44
întrecerile din prima etapă

■
 upă concursurile 

din cadrul Spar- 
tachiadei de vară, 
tinerii muncitori 
din întreprinderile 
forestiere ale re
giunii Suceava au 

luat startul într-o nouă Și im
portantă competiție sportivă 
de masă. Este vorba de prima 
ediție a „Cupei Forestierul”, 

— competiție organizată de 
Consiliul regional U.C.F.S. Su
ceava. în colaborare cu Comi
tetul regional U.T.M., Consi
liul regional sindical și 
D.R.E.F. Această competiție 
cuprinde concursuri de atle
tism. volei, trîntă, haltere, șah, 
care se desfășoară în 4 etape. 
In prezent au loc întrecerile 
din prima etapă, pe grupe 
sportive, la care participă nu
meroși tineri muncitori și teh
nicieni, ca si elevi de la șco
lile profesionale de pe lingă 
întreprinderile forestiere. Iată 
cîteva amănunte din desfășu
rarea primelor întreceri în ra
ionul Gura Humorului.

La întrecerile organizate de 
asociația sportivă Avîntul- 
I. F. Frasin s-au înscris peste 
300 de concurenti. iar la aso
ciația sportivă Victoria- Solea 
numărul participanților este 
de aproape 600 de tineri.

Pentru buna desfășurare a 
competiției, asociațiile spor
tive, în colaborare cu organi
zațiile U.T.M., au luat o serie 
de măsuri corespunzătoare. 
Astfel, s-au alcătuit, mai întîi, 
programele de desfășurare a 
concursurilor, stabilite pe zile 
și ore care au fost populari
zate prin afișe, la gazetele de 
perete etc. De asemenea, s-au 
asigurat echipamentul și mate, 
rialele sportive necesare, s-au 
confecționat haltere, sal
tele pentru întrecerile de trîn
tă. s-au procurat noi jocuri de 
șah. au fost alcătuite comi

sii pentru fiecare ramură spor
tivă, care se ocupă de îndru
marea și organizarea întrece
rilor.

Desigur, aceste măsuri au 
făcut ca întrecerile din cadrul 
..Cupei Forestierul” să se 
bucure de un frumos succes. 
Bunăoară, se pot evidenția 
concursurile de atletism, volei, 
trîntă si șah, care se desfă
șoară pe grupe sportive, la 
Frasin.

★
O frumoasă activitate spor

tivă se desfășoară în aceste 
zile și la Vama, raionul Cîmpu- 
lung. Despre aceasta ne-a vor
bit tov. Mircea Frunză, instruc. 
torul asociației sportive „Bra
dul”. de pe lingă fabrica de 
cherestea din localitate.

— La noi. întrecerile din 
prima etapă a „Cupei Forestie
rul” se află acum într-un 
stadiu mai avansat. Mai întîi, 
s-au organizat întreceri pe cele 
trei grupe sportive, la care au 
participat peste 400 de tineri. 
Printre aceștia se numără : 
Gh. Baltag, gaterist, P. Daneș, 
gaterist, Gh. Sasu, electrician, 
I. Nicolae, muncitor la Banzig, 
S. Rudolf, sudor. C. Mihaehe, 
P. Deian, Fr. Halar, tehnicieni 
și alții. Aici au avut loc între
ceri pasionante de volei, atle
tism. trîntă — sporturi care 
se bucură de o mare popu
laritate în rîndurile tinerilor 
muncitori. Cu acest prilej s-au 
creat noi echipe de volei, care 
au participat la întrecerile 
cupei.

★
întrecerile din etapa a II-a 

inter-asociatii. vor avea loc 
între 1 și 15 octombrie, iar 
etapele raională și regională 
sînt programate între 15 și 30 
octombrie.

S SPIREA

Consiliu] U.C.F.S. Caran
sebeș, in colaborare cu Comi
tetul raional U.T.M. a inițiat 
în luna septembrie acțiuni 
eficace in scopul atragerii u- 
nui mare număr de tineri la 
startul concursului pentru cu
cerirea insignei de polisportiv, 
în asociațiile sportive din în
treprinderile, fabricile și șco
lile raionului Caransebeș au 
fost prezenți în această vreme 
antrenori, profesori de educa
ție fizică, instructori sportivi 
voluntari care au îndrumat 
pregătirea tinerilor dornici de 
a cuceri insigna de polispor
tiv. La startul întrecerilor s-au 
aflat în această vreme aproape 
1 000 de tineri, majoritatea din 
asociațiile sportive : Locomo
tiva Caransebeș, Tînărul 6ide- 
rurgist, Metalul din Oțelul 
Roșu ca și din comunele și sa
tele Zăvoi, Balta Sărată.

Vă prezentăm în fotografiile 
noastre imagini de la întrece
rile tinerilor din Caransebeș 
pentru trecerea normelor de 
atletism.
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Fototext: S. SPIREA

presupune eforturi sporite din 
partea studentului precum și 
din partea profesorilor.

Sarcinile educării comuniste 
a studenților sînt foarte com
plexe. iar realizarea lor cere 
din partea cadrelor didactice și 
a organizațiilor de tineret efor
turi sporite. In procesul in
structiv-educativ, buna pregă. 
tire profesională și cultivarea 
profundă a principiilor și mo
ralei comuniste trebuie să for
meze un sistem unitar. Stu
dentul are nevoie de sfatul 
nostru pentru a-și dezvolta 
multilateral personalitatea, 
pentru a deveni un om nou, 
în deplinul înțeles al cuvîntu- 
lui.

Socialismul cere omului nou 
să-și formeze o bogată cultură 
— să cunoască artele, litera
tura, muzica. Cu atît mai mult 
i Se cere aceasta tînărului in
telectual. încă de la cursuri 
profesorii îi stimulează stu
dentului pasiunea pentru for
marea sa culturală multila
terală. interesul pentru stu
diu individual de calitate, 
dar această activitate trebuie 
continuată si în afara orelor 
de curs. în colaborare strînsă 
cu organizațiile de tineret. 
Educația cuprinde deopotrivă 
timpul petrecut în amfitea
tre. laboratoare și la practică, 
dar si activitatea studenților 
din cămine, organizarea si pe
trecerea timpului lor liber, im. 
portant este, deci, să se asi

gure o bună coordonare a ac
tivității cultural-artistice. să se 
întărească preocuparea cadre
lor didactice și a organizațiilor 
de tineret fată de activitatea 
zilnică a studenților, fată de 
munca lor profesională și ob
ștească. Viata grupei studen
țești trebuie mai bine conso
lidată, pentru ca aici, în acest 
mic colectiv universitar, stu
denții să desfășoare o bogată 
activitate de studiu și cultu- 
ral-artistică. să se facă simțită 
opinia colectivului față de a- 
cei care nu-și îndeplinesc obli
gațiile de studenti.

începe astăzi un nou an de 
învățătură. Vă urez, cu acest 
prilej, dragi studenți, să dove
diți pasiune si perseverență în 
studiu, acea emulație sănă
toasă. tinerească, de a obține 
numai rezultate bune și foarte 
bune la studiu. Mult succes și 
sănătate !

•fPORT ypORT-ypORT•
Europenele de volei Intense pregătiri 

in orașele gazdă 
a întrecerilor...

m intrat în... febra campionatelor europene de volei. 
Intr-adevăr, pină Ia 22 octombrie, ziua cînd cele 
30 de formații participante vor lua startul în cea 
de-a VI-a ediție a acestei întreceri continentale, 
mai sint puține file în calendar. La comisia de or
ganizare este o activitate intensă : se fac ultimele

pregătiri pentru ca reușita competiției să fie asigurată pînă în 
cele mai mici amănunte.

In dorința de a prezenta cititorilor ziarului nostru proble
mele care stau în clipa de față în atenția organizatorilor, ne-am 
adresat cu o serie de întrebări tov. prof. M. BÎRJEGA, pre
ședintele comisiei de organizare a campionatelor.

„Mai întîi de toate, ne-a spus 
tov. Bîrjega, ne bucurăm că 
Federația internațională de vo
lei ne-a acordat pentru a doua 
oară posibilitatea de a organi
za campionatele europene de 
volei. Sarcina nu este ușoară, 
pentru că la actuala ediție se 
înregistrează un număr record 
de participanți: 17 echipe
masculine și 13 feminine. De la 
bun început, deci, un succes. 
Apoi, întrecerile vor avea loc 
in nu mai puțin de 7 orașe, 
unele dintre ele, cum sint Cra
iova, Brașov, Tg. Mureș și 
Cîmpia Turzii avînd mai pu
țină experiență in organizarea 
marilor competiții internațio
nale de volei. Pentru prima 
dată de cind campionatele eu
ropene masculine și feminine 
se desfășoară împreună, între
cerile finale nu vor avea loc 
în același oraș: băieții vor 
juca la București, iar fetele la 
Constanta. In sfîrșit, actuala

ediție are o importanță consi
derabil mai mare decit celelal
te, deoarece clasamentele ei fi
nale vor fi hotărîtoare în ceea 
ce privește completarea locu
rilor la primul turneu olimpic 
de volei, cel din 1964 de la 
Tokio. Iată dar cite aspecte noi 
ridică organizarea celei de-a 
VI-a ediții a campionatelor 
europene de volei"

rențelor, difuzarea biletelor și 
a programelor etc. La Brașov 
și Cîmpia Turzii au fost ame
najate săli noi de sport. Cea 
de la Brașov are 2 000 de 
locuri, iar cealaltă aproape 
1 000. La Cîmpia Turzii există 
em public entuziast, mare a- 
mator de volei, și de aceea 
ne-am gîndit ca o serie de 
meciuri, care se vor desfășura 
in turneul final masculin pen
tru locurile 9—17, să se dispute 
nu numai la Cluj, ci și la Cim- 
pia Turzii.

— Ce ne puteți spune 
despre pregătirile echipelor

trenorilor Nicolae Sotir și prof. 
Ștefan Roman are de apărat 
locul 2 ocupat la ultimele două 
ediții ale europenelor (Bucu
rești — 1955 și Praga — 1958). 
Din echipă nu vor lipsi spor
tivi bine eunoscuți cum sînt 
Horațiu Nicolau, Eduard Der- 
zei, Davila Plocon, Aurel Dra
gan, Gheorghe Fieraru etc. Un 
examen greu va da la aceste 
campionate echipa noastră fe
minină care nu va precupeți 
nici un efort pentru a se pre
zenta cît mai bine. Este posi
bil acest lucru pentru că în
treaga noastră formație mun
cește cu multă sîrguință.

— Ce s-a făcut, în Bucu
rești și în provincie, pen
tru buna organizare a în
trecerilor ?

— în toate localitățile în 
care vor avea loc jocuri s-au 
constituit comisii de organiza
re. comisii care în aceste zile 
lucrează din plin pentru ca 
totul să fie pus la punct la 
ziua stabilită. Astfel, s-au luat 
măsuri de popularizare a com
petiției, de amenajare a sălilor 
de joc, pentru cazarea concu

De vorbă cu iov. prof. 
M. Bîrjega, președintele 
comisiei de organizare

— Pe cititorii noștri i-ar 
interesa dacă s-au pus în 
vinzare bilete sau abona
mente pentru aceste cam
pionate.

oare ne vor reprezenta la 
campionatele europene de 
volei ?

— Ambele noastre formații 
sînt hotărlte să se prezinte la 
această competiție la înălți
mea reputației de care se 
bucură voleiul românesc în lu
mea întreagă. Reprezentativele 
noastre se pregătesc cu sîrgu- 
ință. Cea masculină, care se 
antrenează sub conducerea an

— Amatorii de volei iși pot 
procura biletele dorite pentru 
că ele s-au pus în vinzare 
încă de joi 26 septembrie. Se 
găsesc nu numai la București, 
ci și în celelalte orașe și re
giuni în care vor avea loc me
ciuri din cadrul seriilor preli
minare și turneelor finale, ln- 
trucît cererile sînt foarte mari, 
dat fiind valoarea ridicată a 
echipelor, asociațiile și clubu
rile sportive sint datoare să se

îngrijească din timp pentru 
obținerea biletelor necesare. 
Există atît bilete pentru cite 
o reuniune, cît și abonament 
la toate reuniunile.

Iată, pe scurt, care sînt pro
blemele ce stau în clipa de 
față în vederile comisiei de 
organizare a campionatelor. 
Am mai putea adăuga că joi 
26 septembrie s-au tras la 
sorți seriile. Imediat s-a alcă
tuit programul meciurilor pe 
zile. Sperăm, avînd în vedere 
munca intensă care se depune, 
că aceste campionate vor scoa
te în evidență încă o dată fru
musețea jocului cu mingea 
peste plasă, joc care își merită 
cu prisosință locul in progra
mul olimpic.

M. ALEXANDRU

PE SCURT
• Azi s-a redeschis la bazi

nul acoperit Floreasca centrul 
de inițiere la înot pentru copii. 
In tot timpul iernii vor func
ționa aici antrenori și instruc
tori calificați. Cursurile se des. 
fășoară de două ori pe săptă- 
mină în serii conform progra
mului stabilit de complexul 
Floreasca.

• Sîmbătă. și duminică s-<* 
desfășurat pe Stadionul Tine
retului un concurs de atletism 
organizat de clubul sportiv, 
„Steaua” rezervat în special a- 
tleților fruntași.

Timpul ploios și pista grea 
au influențat negativ obținerea 
unor performanțe mai valo
roase. S-au remarcat totuși: 
Lia Manoliu 53,83 la disc, Oc
tavian Viscopoleanu 15,48 m, 
la triplusalt. Alexandru Tudo- 
rașcu 10,7 sec pe 100 m plat. 
Viorica Viscopoleanu, 5,98 m 
la lungime, Constantin Drăgu- 
lescu 60,24 m la ciocan.

• Campionatul republican 
de ruabi a programat în Ca
pitală trei întîlniri. Campioana 
tării, Grivița Roșie, a învins 
cu 3—0 pe Știința Cluj, prin 
punctele realizate de Teodo- 
rescu în urma unei spectacu
loase încercări. Dinamo a în
trecut cu IS—9 pe Unirea, iar 
Gloria a dispus de 9—0 de 
Rulmentul Bîrlad.

• Duminică la Sofia, în
tr-un meci contind pentru op
timile de finală ale „Cupa Eu
ropei” inter-țări, selecționata 
de fotbal a R. P. Bulgaria a 
învins cu 1—0 (1—0) echipa 
Franței. Returul va avea loc 
în toamna aceasta la Paris.
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Tinerilor de pe șantiere 
o temeinică pregătire

profesională!
Din activitatea unor organizații U.T.M. 

de pe șantierele de construcții maramureșene

Recent, pe șantierele mara
mureșene de construcții, s-a 
petrecut un eveniment impor
tant : 355 de tineri au primit 
„Carnet de muncitor calificat" 
în meseria de zidar, fierar be- 
tonist, electrician, instalator, 
sanitar, mozaicar, zugrav și 
vopsitor, parchetar etc.

înmînarea festivă a camne- 
telor de muncitori calificați a 
constituit un puternic stimu
lent în munca de recrutare a 
noi tineri pentru cursurile de 
calificare la locul de muncă. 
Membrii comitetelor organiza
țiilor de bază U.T.M. de pe 
șantierele din Baia Mare, Sa
tu Mare, Baia Borșa. Cehu 
Silvaniei, Oaș, Cărei și Băiuț 
au stat de vorbă cu cei mai 
buni tineri Recalificați cane au 
o vechime de cel puțin un an 
și jumătate pe șantier și sînt 
din localitățile respective sau 
din comunele și satele apro
piate. Din aceste discuții tine
rii au aflat că durata cursu
rilor de calificare la locul de 
muncă este de 8—10 luni — în 
raport cu meseria aleasă. în 
200 de ore, din acest răstimp, 
ei audiază lecții teoretice ți
nute de către cei mai buni in
gineri și maiștri. Tot în pe
rioada școlarizării, cursanții 
efectuează peste 2 000 de ore 
de muncă patriotică în care 
aplică cele învățate teoretic.

Bazate pe experiența căpă
tată, organizațiile U.T.M. de 
pe șantierele maramureșene 
s-au angajat să ajute viitorii 
cursant! în aprofundarea stu
diului de specialitate prin or
ganizarea periodică de con
cursuri „Cine știe meserie, cîș- 
tigă" pe teme de zidărie, be
toane, instalații electrice și 
șantiere etc. Nu vor lipsi nici 
serile tematice în care cadre 
tehnice — inginerești, bine 
pregătite, vor explica meto
dele noi de lucru, în construc
ții cum ar fi, de exemplu, fo
losirea cofrajelor glisante și 
a panourilor mari prefabrica
te în execuția construcțiilor; 
utilizarea de materii prime și 
materiale noi în finisaje și lu
crări de instalație etc. Fiecare 
din serile tematice care 
vor organiza, va fi urmată 
filme documentare despre 
ceste metode aplicate pe 
verse șantiere din țară.

Muncind în acest fel, orga
nizațiile de bază U.T.M. au 
acordat conducerii șantierelor 
un ajutor substanțial în recru
tarea a 310 viitori cursanți 
din care marea majoritate 
sînt tineri. De asemenea, alți 
120 de tineri au fost îndru
mați spre școala de mecanici 
constructori

se 
de 
a- 

di-

de la Satu Mare.
*

și o inițiativă ca- 
sprijinul ridicării 
calificare al ingi- 

maiș-

Iată acum 
re vine în 
nivelului de 
nerilor, tehnicienilor și 
trilor constructori. Acestora li
s-a indicat — pentru studiu 
individual — literatura de 
specialitate privind normati
vele de execuție pe diferite 
faze de lucrări; relațiile din
tre constructor, beneficiar și 
proiectant; probleme de legis
lație și protecție a muncii in 
construcții etc.

Organizațiile de bază U.T.M. , 
de pe șantierele de construcții 5 
au dat ajutor în procurarea . 
acestui material bibliografic în j 
cantitățile necesare și s-au l 
îngrijit ca el să fie studiat te- '• 
meinic de către fiecare din ( 
cei 125 de tineri din corpul < 
tehnico-ingineresc.

Această grijă s-a manifestat 
în prezent, cînd pe baza mate
rialului bibliografic indicat 
s-au ținut examene. Au dat 
răspunsuri bune și foarte 
bune majoritatea celor exami
nați, nemarcindu-se îndeosebi 
tinerii Ion Silaș, inginer la 
grupul II de șantiere Baia 
Mare, loan Bărbuș, inginer la 
grupul de șantiere tnr. 6 Satu 
Mare, Victor Marghit, tehni
cian constructor la Băiuț, Ga
briel Sipoș, maistru principal 
la Borșa și mulți alții.

Nu tot așa stau însă lucru
rile privind ridicarea califi
cării muncitorilor construc
tori. Unii tovarăși ingineri cu 
munci de răspundere în ca
drul T.R.C. Maramureș, prin
tre care și tov. Nicolae Kilin, 
inginer șef, fiind de părere că 
cei 800 de tineri calificați la 
locurile de muncă în ultimii 
3 ani sînt ei înșiși cointere
sați în ridicarea nivelului lor 
profesional pentru a putea 
susține examenele periodice 
necesare trecerii dintr-o cate
gorie de salarizare în alta 
mai înaltă — susțin că nu 
mai e nevoie de preocupare 
pentru mobilizarea tinerilor 
la cursuri. A te baza nu
mai pe acest fapt, a lăsa lu
crurile să meargă de la sine, 
a nu-i ajuta pe tinerii cons
tructori decît prin 2—3 confe
rințe pe an, ni se pare cu totul 
și cu totul insuficient.

★
Pe o ușă din cadrul T.R.C. 

Maramureș a apăruit o inscrip
ție nouă și interesantă : „Școa
la tehnică de construcții. Di-; 
recțiunea și secretariatul". 
Este nucleul viitoarei școli; 
tehnice de construcții care va I 
funcționa — începînd din a- ' 
oest an școlar — în orașul 
Baia Mare. Ea va avea patru 
secții: construcții civile și in
dustriale, arhitectură și siste
matizare, topografie pentru 
construcții și sistematizare 
desen tehnic.

Organizațiile U.T.M. de 
toate șantierele din regiune 
cordă un ajutor substanțial ' 
noii școli în recrutarea viito- ; 
rilor candidați la examenele , 
de admitere. Cine sînt acești 5 
candidați ?

Iată cîțiva : Carol Matei. A • 
venit pe șantier în 1956 din- < 
tr-un sat din jurul Zailăului. 1 
Avea patru clase elementare, ? 
Aici s-a calificat ca zidar. în- 
drumat de organizația U.T.M. 1 
a continuat să studieze mai < 
departe. în vara aceasta și-a > 
luat cu bine maturitatea. Ace- ? 
lași drum l-au parcurs și Si- X 
mon Cniș din Sighet, Tiberiu :- 
Sradi, loan Țărarvu, Maria ■ 
Butuza, Francisc Balaj și încă > 
109 tineri ca ei. Noi le dorim ( 
succes la examene.

Printre muncitorii evidettțiațj în Întrecerea socialistă, de Ia întreprinderea de reparat uti
laje si mecanisme din Reghin, se află și tînărul Zoltan Lorin tzy, lăcătuș montor. Iată-1 lu- 

crînd la montarea unei mașini da montat furnir.
Foto : O. PLECAN

DIN POSTA IE IERI
O bibliotecă

CU 
vizitatori

si 
da 
pe 
să

Și

pe 
a-

<
l

Nu există zi, în care zeci 
■ecî de tineri de la Fabrica 
țevi din Roman aă nu treacă 
la bibliotecă. S-au obișnuit
găsească aici tot ceea ce îi in
teresează. Adeseori participă cn 
multă plăcere la ieri de poezie, 
recenzii ți multe asemenea ac
țiuni interesante ți educative. 
Cele 14.000 de volume, sînt ci
tite de peste 2450 de muncitori.

în lunile de vara biblioteca a 
funcționat în parcul orașului. 
Aici a fost amenajat un adevă
rat club în aer liber. Acțiunile 
interesante ce s-au organizat au 
făcut ca cei 2450 de cititori să 
împrumute de la bibliotecă pes
te 13.000 de volume.

Tînărul Botez Radu de Ia sec
torul energetic șef, a citit în 
anii] acesta 29 de cărți printre 
care operele lui Gorki, Zaharia 
Stancu, Hugo etc.

Laminoristul Lupu 
e ți elev la școala 
petrecut ore întregi 

biblioteciilectură 
operele

Ștefan care 
serală, ți-a 
în sala de 

a bibliotecii studiind 
clasicilor literaturii noa- 
universale.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE

DE CĂTRE NOUL AMBASADOR AL INDIEI

ÎAI R. P. ROMÎNĂ
La 30 septembrie 1963, pre

ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii India în 
R.P. Romînă, K. R. F. Khil
nani, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

în cuvîntul său, ambasado
rul K. R. F. Khilnani a de
clarat : „Cu această fericită 
ocazie, am onoarea de a vă a- 
duce, Excelență, salutul preșe
dintelui nostru și al primului 
ministru.

Noi. în India, avem dragoste 
și admirație pentru guvernul 
și poporul romîn și pentru fe
lul în care au abordat marile 
lor probleme. Sîntem, de ase
menea, fericiți că relațiile 
dintre cele două țări ale 
noastre stau pe baza solidă și 
trainică a prieteniei și înțele
gerii. Colaborarea noastră pe 
tărîm economic se află pe o 
bază echilibrată și reciproc a- 
vantajoasă. Sîntem fericiți că 
acum am încheiat între noi un 
acord cultural și un plan de 
colaborare culturală. în alte 
domenii, înțelegerea dintre noi 
este, de asemenea, deplină".

In încheiere, ambasadorul 
K. R. F. Khilnani și-a expri
mat convingerea că legăturile 
de prietenie atît de puternice, 
existente între cele două țări, 
se vor întări și mai mult.

Ia răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al R. P- 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a spus : „Exprim sincere 
mulțumiri pentru salutul adus 
din partea Excelenței Sale 
președintele Republicii India și 
a primului ministru. Vă rog să 
transmiteți, din partea po
porului romîn și a mea perso
nal, cele mai bune urări de să
nătate și fericire președintelui 
dv. și primului ministru, pre
cum și de prosperitate mare
lui popor indian.

Este un prilej de satisfacție 
să relevăm că legăturile din
tre Republica Populară Ro
mînă și India se dezvoltă și se 
adîncesc cu fiecare an, spre 
folosul ambelor noastre po
poare. Relațiile comerciale și 
de colaborare economică din
tre țările noastre, bazate pe 
principiul egalității și avanta
jului reciproc, se dovedesc 
rodnice și se află în continuă 
dezvoltare. împărtășim apre
cierea dv. că numirea unui 
ambasador al Republicii India 
cu reședința permanentă la 
București constituie un ele
ment deosebit în relațiile 
romîno-indiene. Dezvoltarea 
multilaterală a economiilor ță-

rllor noastre creează posibili
tăți tot mai largi pentru extin
derea relațiilor în domeniul 
economic, tehnico-științific și 
cultural".

Președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a urat noului ambasador in
dian succes deplin în activi
tatea sa consacrată adîncirii 
prieteniei și dezvoltării rela
țiilor multilaterale dintre cele 
două țări și l-a asigurat că se 
va bucura de sprijin deplin 
din partea Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, a guvernului 
romîn și a sa personal.

între președintele Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, și ambasadorul 
K. R. F. Khilnani a avut loc 
apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și George 
Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii In
dia a fost însoțit de R. D. 
Chakravarty, 
basadei.

Semnarea Programului de
». ■ l.A. •

secretar al am-

(Agerpres)

schimburi

Pregătesc viitorii • 
îngrijitori de animale

De la an la an, nu
mărul animalelor gos
podăriei agricole din 
comuna Cordăieni, ra
ionul Dorohol a cres
cut simțitor. Astfel, în 
momentul de față gos
podăria are 613 cape
te taurine, 348 porci, 
072 oi etc.

Majoritatea Îngriji
torilor de aici 
tineri. B deosebit 
interesant felul 
se ocupă organizația 
U.T.M. nu numai ds 
ridicarea calificării ti- 
nerilor din sectorul

sînt 
de 

cum

zootehnic el 
pregătește pe 
Îngrijitori de animale. 
Astfel, pentru aceștia 
sînt organizate tntil- 
nirl cu tovarăși 
conducerea 
riei care 
despre 

creșterii animalelor, cu 
Îngrijitori de animale 
fruntași care vorbesc 
despre frumusețea a- 
cestef meserii. De ase
menea, cu el slnt or
ganizate vizite la gos
podăriile colective din

si cum 
viitorii

din 
gospodă- 

I» vorbesc 
importanța

raion unde tinerii fac 
cunoștință cu metode
le cele mal avansate 
da creștere și Îngrijire 
a animalelor.

Toate acestea iac ca 
atunci clnd tinerii sînt 
recomandați să lucreze 
ca îngrijitori de ani
male să cunoască de
ja multe probleme le
gate de activitatea lor 
viitoare.

TEODOR 
țJNGUREANU 

profesor

5 p or tivii satului
Intru» vară, mai precis în 

anul 1949. un grup de studențî 
veniți în vacanță în comuna 
natală, Bonțești, raionul Chi- 
șineu-Cris, împreună cu tine
rii de aici au pus bazele aso
ciației sportive : „Recolta”. La 
început singurul sport ce se 
practica era fotbalul, mai bine 
zis, comuna avea o echipă care 
organiza diverse întîlniri cu ti
nerii din satele vecine.

An de an, numărul sportivi
lor și al disciplinelor sportive 
a crescut simțitor, rod al mun. 
cii desfășurate de organizația 
U.T.M. si cadrele didactice

AL. HATMANU 
funcționar

I. BUDA

Noi construcții de locuințe la Tuicea, văzute din port.

1 MSV"’ .V.JwSf—-----—____

pentru atragerea tinerilor pe 
terenul de sport. Acum asocia
ția numără 120 de membri, 
majoritatea lor tineri.

învățătorul Toader Hubăr 
cunoștea bine jocul de oină. A 
început să antreneze o echipă 
de tineri. Lotul jucătorilor de 
oină numără acum 15 persoane 
și numărul celor care au în
drăgit acest sport crește me
reu. Voleiul, fotbalul, oină, șa. 
hui. trînta și altele sînt acum 
discipline sportive practicate 
de tot mai multi tineri colec
tiviști

Pentru sportivii comunei se 
organizează deseori duminici 
sportive și alte competiții lo
cale deosebit de interesante.

ION COȚOI
activist cultural

La recoltatul 
porumbului
Tot mai mulți sînt tinerii 

din raionul Slobozia care ajută 
pe muncitorii din G.A.S. și pa 
colectiviști, la recoltatul po
rumbului.

Pînă. în prezent, tinerii din 
raionul Slobozia au recoltat 
prin muncă patriotică 625 hec
tare porumb și 39 hectare de 
floarea-soarelui. Numai în 
ziua de 22 septembrie 1120 de 
tineri din întreprinderile, in
stituțiile si școlile orașului Slo
bozia, au recoltat porumbul da 
pe o suprafață de 122 hectare. 
Ei au ajutat deasemenea la în
cărcatul și transportatul po
rumbului în hambare și la ba
zele de recepție.

ION GOGULESCU 
instructor a Comitetului 

regional U.T.M. București

Noi blocuri 
pentru

••
oamenii muncii

Orașul Piatra Neamț, ca de 
altfel toate orașele patriei, sînt 
adevărate șantiere de con
strucție.

Anul acesta, de pildă, con
structorii din Piatra Neamț 
vor realiza cu 600 aparta
mente mai mult ca în anul 
trecut. Numai în ultimele două 
luni, alte 85 de apartamente 
și-au primit noii locatari, iar 
152 vor fi terminate în această 
lună.

Recent, s-a terminat glisarea 
blocului C-5 a cărui construc
ție a durat numai 12 zile. A- 
cum au început lucrările pen
tru glisarea blocurilor D 1 și 
C 1, oe care constructorii s-au 
angajat să le termine într-un 
timp cît mai scurt.

TEODOR STAVĂR
mecanic

O săptămină a poeziei
(Urmare din vag. I)

(Aceasta, firește, în măsura în 
care un om al vremii noastre 
îmbătrînește vreodată fată de 
marile coordonate permanente 
ale poeziei, frumosului, ferici
rii, față de măreția construc
ției socialiste, față de dragoste 
și de prietenie). Cu acest pri
lej de autoverificare, de con
fruntare directă cu destinata
rul operei noastre, ne-am pre
gătit să ne înfățișăm înaintea 
lui cu lucrurile cele mai bune 
tcrise în ultima vreme și, așa 
cum spune poporul, să ne nu
mărăm și noi, în toamnă, bo- 
bociL-

In anul ce vine vom sărbă
tori cea de a 20-a aniversare 
a eliberării Patriei. Și dacă ro
manele sau poemele de mare 
amploare sînt mai de mult pe 
șantier, pentru a cinsti sărbă
toarea aceasta, desigur că pen
tru poeții care în cîteva strofe 
își pot aduce prinosul lor de 
dragoste, admirație și recunoș
tință Partidului ți minunatei 
noastre clase muncitoare, a- 
ceste întîlniri vor însemna nu 
numai un popas, ci un prag și 
o treaptă în creația lor, închi
nată cintării atitor lucrări 
vrednice de a fi cîntate — a- 
titea, cite n-au avut nicicînd 
poeții acestor meleaguri.

tehnice

și Republica Franceză
Intre 27 și 30 septembrie au 

avut loc ]a București lucrările 
Comisiei mixte romîno-franceze 
pentru elaborarea Programului 
de schimburi culturale, științifice 
și tehnice, pe perioada 26 octom
brie 1963 — 31 decembrie 1965, 
intre Republica Populară Ro
mînă și Republica Franoeză.

In cadruj lucrărilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Comisia mixtă a constatat 
cn multă satisfacție că schimbu
rile și acțiunile realizato în pe
rioada 1962—1963 pe baza Pro
tocolului au contribuit la dez
voltarea pozitivă a relațiilor cul
turale romîno-franceze și au 
creat noi posibilități pentru con
tinua lor lărgire.

Programul elaborat pentru ur
mătorii doi ani prevede, printre 
altele, creșterea schimburilor de 
cadre didactice și a numărului 
de lectori de limba romînă, re
spectiv franceză, a schimburilor 
de oameni de știință, specialiști 
și cercetători științifici, acorda
rea reciprocă de burse de studii 
și specializare, participarea reci
procă la manifestări științifice și 
cultural-artistico.

Programul prevede, de aseme
nea, vizite reciproce ale oame
nilor de cultură și artă din cele 
două țări, organizarea „Zilelor 
culturii romîne" în Franța și a 
„Zilelor culturii franceze" în R.P. 
Romînă, schimb do formații ar
tistice și soliști, organizarea de

expoziții |i galo de filme o to, Se 
prevede, de asemenea, trimiterea 
în Franța ■ unei formații romî- 
ne de balet și primirea în Romî- 
nia a teatrului „Comedia fran
ceză".

Programul a fost semnat din 
partea guvernului Republicii 
Populare Romîne de Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, iar din par
tea guvernului Republicii Fran
ceze de Jean BaBdevant, minis
tru plenipotențiar, director ge
neral al afacerilor culturale ți 
tehnice din Ministerul Afacerilor 
Externe.

La semnare au asistat Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului In- 
vațămîntului, Virgij Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, acad. 
Dumitru Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei R. P. Romî
ne, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, acad» Gheorghe Mihoc, 
rectorul universității București, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe ți din 
alte instituții, precum ți membrii 
celor două delegații.

Au fost de față Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței la 
București, ți membri ai Legației.

După semnare, Pompiliu Ma- 
covei ți Jean Basdevant au rostit 
cuvîntări.

(Agerpres)

Cocteil oferit de ministrul Franței 
la București

Cu ocazia semnării noului 
Program de schimburi cultura
le, științifice și tehnice între 
R. P. Romînă și Republica 
Franceză. Pierre Paul Bouffa
nais, ministrul Franței la 
București, a oferit în saloane
le legației un cocteil in cins
tea delegației culturale fran
ceze condusă de Jean Basde- 
vânt, ministru Plenipotențiar, 
director general al afacerilor 
culturale si tehnice din Minis
terul Afacerilor Externe al Re
publicii Franceze.

La cocteil, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială 
au participat Pompiliu Maco
vei, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Jean Lives-

cu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură si Artă, 
acad, lorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Ro
mîne. Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, 
și alți oameni 
artă, ziariști.

Au participat, . . 
membrii celor două delegații.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

academicieni 
de cultură fi

de asemenea,

Sosirea la București a noului ambasador
al R. P. Mongole

■
 ețele caselor pri

vesc spre cîmpie. 
în spate poalele 
munților se pre
lungesc parcă pînă 
aproape de stre
șini. Aceasta ar 

fi fotografia comunei Lelești 
din raionul Tg. Jiu care a trăit 
sîmbătă și duminică o fru
moasă sărbătoare : aniversarea 
a 50 de ani de la înființarea 
corului.

De fapt, timp de două zile, 
aici la Lelești, a fost o trecere 
In revistă a cîntecului și jocu
lui oltenesc. Să depanăm îm
preună cîteva imagini de la 
această sărbătoare.

...Din fața căminului cultural 
zeci de formații artistice din 
regiune, de la călușarii din 
Balș și pînă la vestiții fluie
rași din Polovragi ,se îndreap
tă spre sala teatrului de vară. 
Locul unde se află teatrul se 
numea altă dată „la curte". 
Aici, în vîrful unui deal își 
înălțase boierul conacul. De la 
fereastra lui își privea toată

moșia. Acum colectiviștii din 
Lelești au înălțat aici un tea
tru de vară.

Clipele festivității sînt clipe 
de mari emoții. Corului înfiin
țat de învățătorul Grigore Hui- 
culescu, pentru activitate neîn
treruptă timp de 50 de ani i se 
laminează „Ordinul Muncii cla
sa a IIl-a“. Un bătrîn, Ion Ata-

repetițiile Ia cor. Dar o fac cu 
plăcere și dragoste pentru că 
„vedeți, corul este o parte din 
viața noastră. Munca în colec
tivă ne-a adus bucurii mari șl 
bucuriile astea noi simțim ne
voia să le cintăm".

...Celor 100 de membri ai 
corului li se laminează apoi 
de către tovarășul Nicolae Mo-

din Lelești s-au Întors acasă 
abia au loc pe un perete.

Emoționante sînt și cuvin
tele de salut adresate corului 
cu ocazia semicentenarului ac
tivității sale. Rodica V. Giorgi, 
in numele celei mai tinere ge
nerații a comunei, asigură, pe 
colectiviști că ei, pionierii, vor 
duce mai departe ștafeta, vor

Corul de la Lelești la 50 de ani
nașe Popeangă, în etate de 73 
de ani, interpretează unul din 
primele cîntece ale corului.

Privim coriștii. Cine sînt ei ? 
Dumitru Mîrșanu, înainte de a 
urca pe scenă a mai dat o 
fugă pînă la silozuri. Este bri
gadier zootehnic și răspunde 
de calitatea furajelor. De fapt 
toți coriștii sînt colectiviști. Și 
nu o dată sînt nevoiți să îm
partă timpul de odihnă după ce 
vin de la munca clmpului cu

raru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
șl Artă, insigna de evidențiat 
In munca culturală de masă. 
Pe 100 de piepturi strălucesc 
acum tot atîtea insigne. Ele 
răsplătesc eforturile unor oa
meni perseverenți șl entuziaști 
din care peste 60 sînt tineri. 
Din 1949 și pînă acum corul a 
participat la toate concursurile 
artistice organizate. Premiile 
și diplomele cu care artiștii

dezvolta tradițiile culturale ale 
comunei. Artistul emerit Dimi- 
trie Stan aduce corului din Le
lești salutul corurilor cente
nare din regiunea Banat. Dele
gații altor formații artistice din 
(ară și regiune îi felicită pe 
colectiviștii din Lelești, le 
urează noi succese.

Pe scenă se declanșează apoi 
o adevărată paradă a tinereții 
șl cîntecului. Zeci de formații 
artistice prezintă programe.

Gazdele sînt „concurate' de 
corurile Uzinei mecanice Tr. 
Severin și Casei de cultură Ca
racal. De după faldurile corti
nei se aude o doină ciobăneas
că cînlată din iluier. Se des
chide cortina și apar pe scenă 
corul de fluierași pe patru voci 
al căminului cultural din Stă- 
neșli. E rîndul tarafului Doina 
Gorjuiui să-și arate măiestria. 
Formația corală de fluierași cu 
băcițe, a Căminului cultural din 
Polovragi, aduce pe scenă fru
musețea folclorului de la între
tăierea Oltului cu Ardealul. 
Ansamblul de 100 de persoane 
ale comunelor Osica și Dobrun 
face să se cutremure scena 
sub dansurile iuți ale călușa
rilor.

...Pe nesimțite soarele se as
cunde după deal. Locul scenei 
îl ia acum cîmpul verde. Se 
Încinge o horă mare la care 
iau parte toate formațiile artis
tice.

O. PRIESCU 
V. BABAC

Lunî, 30 septembrie, a sosit 
la București Togoociin Ghen- 
den. noul ambasador extraor
dinar si plenipotențiar al Re
publicii Populare Mongole în 
Republica Populară Romînă.

La sosirea în Gara de Nord, 
Togoociin Ghenden a fost sa-

lutat de Gheorghe Luca, direc. 
torul Protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe, de șefii 
unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R. P. Romînă șl 
de membrii ambasadei R. P. 
Mongole.

(Agerpres)

Din balastiera Bragadiru pleacă zilnic zeci și zeci de basculante (circa 2 500 m cj încărcate cu 
pietriș, nisip șl balast necesar șantierelor de construcții din Capitală
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Delegația guvernamentală 

a R. P. Ungare a părăsit Capitala
Luni seara delegația guver

namentală economică a R. P- 
Ungare, condusă de tovarășul 
Anro Antal, vicepreședinte al 
guvernului Revoluționar Mun. 
citoresc-Tărănesc Ungar, care 
a participat la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de co
laborare economică romîno- 
ungară, a părăsit Capitala.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Horgos Gyula, minis
trul siderurgiei și construcției 
de mașini. Valyi Peter, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Karadi 
Gyula. prim-locțiitor al mi
nistrului comerțului exterior 
și alte persoane oficiale.

Oaspeții au fost salutați la

plecare. în Gara de Nord, de 
tovarășii Alexandru Bîrlădea- 
nu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Constantin 
Tuzu. ministrul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini. Gh. 
Cioară, secretarul Comisiei gu
vernamentale de colaborare e- 
conomică si tehnico-științifică, 
Gh. Pele. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mauri- 
ciu Novac, vicepreședinte al 
C.S.P.. Ion Craiu, adjunct al 
ministrului finanțelor, de 
membri și experți ai delegației 
romîne.

Au fost de față Kuti Jeno, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

In cadrul Planului de cola
borare culturală și științifică 
între R. P. Romînă și U.R.S.S., 
duminică a plecat în Uniunea 
Sovietică Teatrul de comedie 
din București, condus de arti
stul ponorului Radu Beligan.

Pe scenele Teatrului din 
Kremlin si Teatrului de come
die din Leningrad, artiștii ro- 
mîni vor prezenta spectacole 
cu piesele : „Prietena mea Pix" 
de V. Em. Galan. „Svejk în al 
doilea război mondial" de 
Brecht și „Umbra” de Evghe
nii Șvarț.-

\ In aceeași zi. artiștii romîni 
au sosit la Moscova.

★

Comitetul de conducere al 
Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Romînia- 
Anglia a primit luni la amia
ză pe Marcus Lipton, membru 
al parlamentului englez care 
face o vizită în țara noastră.

întrevederea a decurs în- 
tr-o atmosferă prietenească.

★
Luni după-omiază a sosit în 

Capitală cunoscuta trupă de 
balet „London’s Festival Bal
let", care va prezenta în sala

Palatului R.P. Romîne, ince- 
pînd de la 1 octombrie, mai 
multe spectacole.

★
In sala Lectoratului central 

din Capitală, luni seara a a- 
out loc, în cadrul ciclului „Pa
gini din istoria literaturii ro
mîne". o expunere consacrată 
scriitorului Alexandru Vlahu- 
tă, de la nașterea căruia s-au 
împlinit 105 ani.

★
Luni seara, Jaroslav Sykora, 

ambasadorul R. S. Cehoslovace 
în R. P. Romînă a oterit un coc
teil în cinstea delegației de 
cineaști condusă de Alois Po- 
ledneak, directorul general al 
Cinematografiei cehoslovace, 
care ne-a vizitat tara în cadrul 
planului de colaborare cultura
lă între R. P. Romînă și R. S. 
Cehoslovacă.

★
Grupul de ipecialiști americani 

din domeniu] petrolului in frun
te cu Cram H. Ira, vicepreședin
te executiv al Societății „Conti
nental Oi] Co“ din New York, 
care ie află in tara noaatră, a fă
cut o călătorie în unele regiuni 
petroliere ale țării.

In sala in cate Iși desfășoară Iu erorile Adunarea Generală a O.N.U.

Evenimentele
din Algeria

Cu prilejul aniversării R. P. Chineze

Mijloacele de transport pot fi
mai bine

(Urmare din pag- I)

patru autocamioane și 80 de ate
laje. Cele 4 autocamioane reali
zează însă doar cite 2, cel mult 
3 transporturi pe zi, deoarece 
multe ceaiuri lint foloiite la că
ratul unor butoaie și lăzi prin 
vie, lucru pe caro l-ar putea face 
tot atit de bine și două-trei 
cărufe.

Și atelajele aînt foloiite iub 
poiibilități. Din cauză că nu iînt 
repartizați deoît 2 colectiviști la 
Încărcat, cele 15 căruțe care 
transportă porumbul, efectuează 
doar cîto 2 drumuri pe zi, deși 
distanța pînă la pătule eate do 
numai 1,5—2 km. Alte cărufe 
lucrează numai o jumătate de zi 
din cauză că după ce lînt încăr
cate destul do devreme (Ia ora 
15) cu iaci cu știuleți, itau în 
curtea goipodăriei pînă a doua 
zi dimineață cînd încep lă plece 
la baza de recepție. Și cele 20 
de căruțe repartizate la lectorul 
zootehnic, oare stau multe ore 
nefolosite, conitituio o rezervă 
de mijloace de transport pe care 
gospodăria o poate valorifica.

Situații aiemănătoare am In- 
tîlnit și în gospodăriile colective 
din Baia, Slava Cercheză, Cea- 
murlia de Jos, Mihai Viteazu și 
altele. Aceasta din cauză că mij
loacele de transport (autoca
mioanele și atelajele proprietate 
obștească) lînt utilizate in mică 
măsură, fac puține transporturi, 
iar uncie din acestea stau chiar 
zile întregi nefoloiite. Apoi, 12

folosite !
din cele 15 remorci repartizate 
gospodăriilor colective din raza 
S.M.T. Mihai Viteazu nu sînt 
utilizate Ia transportul recoltei, 
ci a altor materiale.

Există, așa cum am amintit, o 
experiență bună în multe gospo
dării colective din raion în ceea 
ce privește organizarea trans
portului porumbului Ia bazele de 
recepție și la pătnlele G.A.C. și 
al cocenilor la locurile de depo
zitare. în fiecare goipodărie 
autocamioanele, remorcile, căru
țele pot efectua un volum mai 
mare de lucrări, printr-o mai 
justă repartizare a lor și prin 
scurtarea timpului de staționare. 
La rezolvarea acestei probleme o 
contribuție importantă o pot a- 
duce organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. prin mobilizarea unui nu
măr mare de tineri la încărcatul 
știuleților și cocenilor de pe 
cîmp și la descărcarea operativă 
a acestora. Organizațiile U.T.M. 
din G.A.C. pot iniția, cu aproba
rea consiliilor de conducere ale 
G.A.C., organizarea transportu
rilor și în schimburi de noapte 
(mai ales ia coceni), acțiune la 
care să fie mobilizați cit mai 
multi tineri. Este o cale prin 
care poate spori simțitor contri
buția tineretului Ia rezolvarea u- 
nei importante probleme actuale 
în ceea ce privește înmagazina- 
rea la timp a recoltei și elibera
rea terenurilor în vederea efec
tuării arăturilor pentru însămîn- 
țări.

ALGER 30 (Agerpres). —
La 29 septembrie au avut loc 

In centrul administrativ a! regiu
nii algeriene Kabilia, Tizi Ouzou, 
o demonstrație antiguvernamenta
lă, organizată de așa-numi tul 
„Front al forțelor socialiste?, or
ganizație clandestină. Înființată de 
o serie de foști membri a! Frontu
lui de eliberare națională care au 
intrat In conflict cu actuala con
ducere a Frontului și a guvernu
lui algerian. Acestor elemente 11 
s-a alăturat sl comandantul regiu
nii a 7-a militare, colonelul Mo- 
hand Ou El Hadf.

In seara aceleiași zile, președin
tele Republicii Algeria, Ben Bella, 
a adresat poporului algerian un 
mesaj radiotelevizat, In care este 
condamnat actul de nesupunere al 
elementelor care au pus la cale 
această demonstrație. Ben Bella a 
anunțat totodată demiterea colone
lului El Hadf din iunc)ia de co
mandant al regiunii a 7-a militare 
și trecerea unităților acestei re
giuni In subordinea directă a Mi
nisterului Apărării Naționale.

Numeroși otițerl ai regiunii a 
7-a militare, Inclusiv comandantul 
adjunct al regiunii, și-au manifes
tat sprijinul lajă de măsurile gu
vernului șl au condamnat cu hotă- 
rire poziția testului comandant al 
regiunii.

La Tizi Ouzou domnește In pre
zent calmul,

Demonstrație a tineretu
lui belgian

r a inițiativa organizației 
/ , de tineret „Tînăra Gar- 
' ‘ dă Socialistă", la Bruxel

les a avut loc la 29 septembrie 
o demonstrație de solidaritate 
cu poporul spaniol.

Cei peste 2 000 de demons
tranți au străbătut străzile cen
trale ale capitalei Belgiei, pur- 
tlnd pancarte pe care erau în
scrise lozinci de solidaritate cu 
muncitorii greviști din Asturia, 
cu lupta democraților spanioli 
Împotriva represiunilor organi
zate de regimul franchist.

declarație în care anunță că va 
întreprinde acțiuni împotriva or
ganizației Uniunea națională a 
studenților din Republica Sud- 
Africană (N.U.S.A.S.), din care 
fac parte 18 000 de studenți, pe 
motiv că 
munistă". N.U.S.A.S. este o or
ganizație reprezentînd circa 40 
Ia sută din totalul studenților 
din R.S.A., membri săi studiind 
în universitățile și liceele cn 
limba de predare engleză. Ea s-a 
pronunțat în mai multe ocazii 
împotriva politicii de apartheid.

„este de orientare co-

Voi fi mamă: Republica 
(bd. Magheru 2),- Capitol (bd. 
6 Martie 16)., Excelsior (bd. 
1 Mai 322). Ultima șansă: Car- 
pați (bd. Magheru 29), Festival 
(bd. 6 Martie 14), Feroviar (Ca
lea Griviței 80), Modem (piața 
G. Coșbuc nr. 1). Godin: Bucu
rești (bd. 6 Martie 6)., Grivița 
(Calea Griviței — lîngă Podul 
Basarab). Babette pleacă la 
război — cinemascop : Tinere
tului (Calea Victoriei 48),. Bu- 
cegi (bd. 1 Mai 57), Miorița 
(Calea Moșilor 127), Moartea în 
insula de zahăr — cinemascop: 
Victoria (bd. 6 Martie 7). Lupii 
la sțînă: Central (bd. 6 Martie

2). Căpitanul Fracasse: Lumina 
(bd. 6 Martie 12). Luna de 
miere fără bărbat: Union (str. 
13 Decembrie 5—7), Colentina 
(șos. Colentina 84). Program 
special pentru copii — dimi
neața la cinematograful Doina 
(str. Doamnei 9). între două iu
biri — după amiază la cine
matograful Doina (str. Doam
nei 9). Festivalul Chaplin — 
In lumea temperaturilor înal
te: Timpuri Noi (bd. 6 Martie 
18). E permis să calci pe iarbă: 
Giulești (șos. Giulești 56), 
înfrățirea Intre popoare (bd. 
București-Noi), Tomis (Calea 
Văcărești 21), Lira (Calea 13 
Septembrie 196). Moby Dick: 
Cultural (piața Ilie Pintilie 2). 
Escondida: Dacia (Calea Gri
viței 137), Arta (Calea Călărași

153). Tu ești minunată: Bu- 
zesști (str. Buzești 9—11). Ma
rele drum: Crîngași (str. Orîn- 
gași 42), Ferentari (Calea Fe
rentari 86). Doi din alte lumi: 
Unirea (bd. 1 Mai 143). Cain al 
XVIlI-lea: Flacăra (Calea Du- 
dești 22), Aurora (bd. Dimitrov 
118). Tutunul: Vitian (Calea 
Dudești 97). Dintele de aur : 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Cel mai mare spectacol: Popu
lar (str. Mătăsari 31). Numai 
statuile tac: Moșilor (Calea 
Moșilor 221). Generalul: Cos
mos (bd. 30 Decembrie 89). Po
vestea unei veri: Viitorul (str. 
M. Eminescu 127). Ultimul tren 
din Gun H1I1: Volga (șos. Ilie 
Pintilie 61), Floreasca (str. I. S. 
Bach 2), Placea (bd. Libertății 
70—72). Icarie X. B. 1, — cine
mascop): Libertății (str. 11 Iu
nie 75). Nori albi: Luceafărul 
(Calea Rahovei 118). Misterele 
Parisului — cinemascop: Pro
gresul (șos. Giurgiului 3), Clu
bul cavalerilor — cinemascop: 
Drumul Serii (str. Drumul Se
rii 30). Veniți mîine: Cotroceni 
(șos. Cotroceni 9).

Televiziune
Marti 1 octombrie 1963

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru copii : Cine a cîȘ- 
tigat cupa. 19,50 Noul an de 
învătămînt universitar. 20,15 
Transmisiune de la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra”: .„O 
singură viață" de Ionel Hri- 
stea. In încheiere : buletin de 
știri, buletin meteorologic

Persecuții 
Împotriva Uniunii Națio
nale a Studenților din 
Republica Sud-Airicană 

G uvernul rasist sud-africsn 
cotinuă să ia măsuri îm
potriva persoanelor și or

ganizațiilor oare îndrăznesc să-și 
exprime opoziția față de poli
tica de discriminare rasială din 
Republica Sud-Africană. Baltha
zar Verster, ministrul de justiție 
sud-african, a dat publicității o

I
I

o surpriza...

Proteste contra arestării 
unor studenfl 
din Singapore

asociația sindicatelor din 
Singapore a dat publicită
ții o declarație în care 

protestează împotriva arestării 
unui grup de studenți de la Uni
versitatea Nanyang din Singa
pore pentru vina de a fi con
damnat crearea Federației Mala- 
yexe, și împotriva reprimării 
mișcării anticolonialiste din a- 
cest teritoriu. Asemenea acțiuni, 
se subliniază în declarația Aso
ciației sindicatelor din Singa
pore, „sînt numai începutul unui 
șir de acțiuni represive dezlăn
țuite de autoritățile noii Fede
rații Malayeze" împotriva forțe
lor progresiste din Singapore.

Ședința Prezidiului 
Consiliului Mondial

al Păcii
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doar în 
militară
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n primele ore, cind știrile erau puține și lipsite 
de precizie, s-a afirmat că lovitura de stat din 
Republica Dominicană însemna o certă surpriză. 
Ulterior, afirmația a fost întrudtva dezmințită. 
„LE MONDE" (și nu numai acest cotidian pari
zian) era de părere că schimbarea de guvern de 
la Santo Domingo „nu constituie pe de-a între

gul o surpriză”. Surpriză sau nu, evenimentele din Republica 
Dominicană dezvăluie instabilitatea politică moștenită da suc
cesorii lui Trujillo.

Prăbușirea dictaturii pe care Trujillo a reușit s-o mențină 
30 de ani n-a marcat o schimbare radicală tn viața țării. In
stalat în Palatul Național acum șapte luni, Juan Bosch n uti
lizat din belșug — in numeroasele-i manifestări oratorice 
termenul de democrație dar pe planul măsurilor practice a 
dovedit timiditate, o lipsă de hotărire violent criticată de jor- 
țele populare. In fond, curînd a reieșit că noul regim repre
zenta un trujillism fără Trujillo. Bilanțul îl întocmește 
„LE MONDE" : „șomajul în ascensiune, dificultățile econo
mice, conflictul cu Haiti”. Forțele de dreapta îl învinuiau pe 
Bosch de moliciune, de slăbiciune, îi atribuiau chiar pretinse 
tendințe de „stingă". „LE MONDE" afirmă că Washingtonul 
care l-a sprijinit la începui pe Bosch, a marcat, la un mo
ment dat, o anumită neîncredere față de regimul de la Santo 
Domingo. Șubrezenia lui nu putea oferi celor interesați — 
mai ales din interior — garanții de viitor. Printre cei puțini 
dar înavuțiți peste măsură teama de o izbucnire a nemulțu
mirii populare devenise obsedantă. Unor ofițeri reacționari 
le-a revenit misiunea de a înlătura presupusa primejdie. Bine
înțeles, cu metode forte. Poate de aceea lovitura de stat n-a 
fost „pe de-a întregul o surpriză”...

Existența acestui regim care practica democrația 
discursuri a fost extrem de scurtă. O' lovitură de stat
a înlăturat pe Bosch. Fostul președinte al Republicii Domi
nicane, Juan Bosch, a fost îmbarcat duminică noaptea pe bor
dul unei fregate împreună cu familia sa ca urmare a unui 
ordin de exilare al juntei dominicane. Agențiile occidentale de 
presă relatează că, deși nu a fost precizată destinația fregatei, 
se part că Bosch va fi exilat în Martinica sau Guadelupa. 
Pe întregul teritoriu s-a declanșat un val de teroare. După 
date care s-ar putea să nu fie complete, 3 000 de persoane 
au fost arestate. Casele particulare sini percheziționate ziua 
și noaptea. S-a declanșat o veritabilă vinătoare a elemente
lor de stingă. Pe străzi patrulează unități militare.

Fizionomia politică a noilor diriguitori s-a reliefat lesne. 
Programul lor este renunțarea la cele mai elementare procedee 
democratice pe plan intern și aventurismul belicos pe plan 
extern. Noua juntă aste compusă și din ofițeri care ândva 
s-uu găsit în dezacord cu Trujillo. Doi din supraviețuitorii 
grupului care l-au asasinat pe Trujillo slut acum socotiți oa
menii de „mină forte" ai noului regim. Dar, cum remarca 
„NEW YORK TIMES", ei „chiar dacă s-au revoltat vreodată 
împotriva lui Trujillo au făcut-o fără cea mai mică inteuție 
de a-l înlocui printr-un regim democrat și de progres locial”. 
Este interesant că după părerea lui „LE MONDE”, elementul 
care n declanșat lovitura de stat „l-au couitituit masurile do 
confiscare ordonata la adreaa beneficiarilor direcți iau itidi- 
recți ai generozității lui Trujillo”.

Evenimentele din Republica Dominicană n-au rămas fără 
ecou. „NEW YORK TIMES" pomenea de decepția și amără
ciunea celor care speraseră într-o viitoare evoluție democrată 
a Republicii Dominicane. In categorii largi ale opiniei publice 
s-a apreciat noua juntă drept o variantă de trujillism singeros, 
lipsit de aparențe democratice care să-l înfrumusețeze. Cercuri 
oficiale din Washington și-au exprimat „nemulțumirea" față de 
brutala înlăturare a lui Bosch. Ambasadorul S.U.A. a fost re
chemat de la Santo Domingo. Agenția „ASSOCIATED PRESS" 
referindu-se la cercuri diplomatice din Washington consideră 
totuși că „relațiile normale dintre S.U.A. și Republica Domi
nicană vor fi reluate după cîteva aăptămîni”. Probabil practi
cile trecutului justifică profeția...

Deocamdată, din Santo Domingo parvin vești despre acte de 
teroare. Trujillo îi inspiră pe succesorii săi.

EUGENIU OBREA
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VIENA 30 (Agerpres). — La 
Vietia tî-a încheiat lucrările 
ședința Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii în cadrul că
reia s-a dat citire raportului 
lui John Bernal, președintele 
executiv al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, cu pri
vire la sarcinile mișcării parti
zanilor păcii în condițiile cre
ate după încheierea Tratatului 
cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în cele 
trei medii.

După discuțiile generale, 
prezidiul Consiliului Mondial 
al păcii a aprobat, cu majori
tate de voturi, raportul 
John Bernal.

Prezidiul Consiliului a 
tărît să convoace sesiunea
dinară a Consiliului Mondial 
al Păcii la Varșovia între 28 
noiembrie — 2 decembrie 1963.

Din partea Consiliului Na
țional pentru apărarea păcii 
la lucrările ședinței a partici
pat acad. Horia Hulubei.

lui

bo
or-

PEKIN 30 (Agerpres). —
Hidrocentrala de pe rîul Si- 

nan, din provincia Cijețzian, a 
fost dată în folosință în anul 
1960. Capacitatea generatoare
lor sale este de 652 500 kW.

Darea în folosință a centra
lei electrice de pe fluviul Sinan 
a creat premisele pentru dez
voltarea construcției în această 
regiune. Au fost construite o 
serie de întreprinderi, printre 
care o fabrică de îngrășăminte 
chimice cu o capacitate anua
lă de cîteva sute de mii de 
tone. Cea mai mare parte a în
tinsei cîmpij din partea de nord 
a provinciei Cijețzian și a del
tei fluviului Ianțzî beneficia
ză de sistemele de irigație și 
drenaj puse în funcțiune dato
rită acestei hidrocentrale. Prin 
reglementarea debitului apelor 
fluviului Sinan, rezervorul cen
tralei va proteja împotriva 
inundațiilor o suprafață de cir
ca 20 000 ha de pămînt.

★
La Șenian. unul din centrele 

industriei constructoare de ma
șini s-au produs anul acesta o 
serie de modele noi de utilaj 
energetic și aparate electrice 
pentru sate.

Noile produse sînt menite să 
ajute Ia dezvoltarea rețele; e- 
nergetice la sate. Ele vor fi fo
losite la lucrările de irigație, la 
prelucrarea produselor agrico
le sau pentru iluminat.

Unul dintre noile succese îl 
constituie o instalație întreagă 
de utilaj pentru stațiile de 
transformatoare din regiunile 
rurale, fabricată de cea mai 
mare uzină de transformatoare 
din China. Utilajul este mobil, 
poate fi asamblat în citeva zile 
și este ușor de reparat.

★
In provincia Șandun — unul 

dintre cele mai mari centre pro
ducătoare de fructe de pe li
toralul R. P. Chineze — anul 
acesta se obțin mari recolte de 
mere, pere, piersici și struguri. 
Se apreciază că producția glo
bală de pere a acestei provin
cii va fi de 75 000 tone, cu 10 
la sută mai mare decît cea ob
ținută anul trecut. In principa
lele regiuni producătoare de 
fructe — Iantae, Țindao și 
Cioanvă — vor fi recoltate cu 
20 la sută mai multe mere, pe
re, piersici și struguri decît în 
anul 1962.

★
Provincia Cijețzian este cen

trul sericiculturii în China.

După agricultură, sericicultura 
constituie aici principala ocu
pație a populației de la sate.

In districtul Decin, unde se
ricicultura se practică intens, 
au fost obținute în ultimii ani 
progrese în această direcție. 
Din 1958 au fost construite aici 
peste 100 de camere speciale 
pentru creșterea viermilor 
mătase, înzestrate cu cele 
moderne utilaje.

S-au luat, de asemenea, 
suri în vederea extinderii 
vezilor de duzi.

★
Lucrările de terasare consti

tuie In China una dintre mă

de 
mai

mă-
li-

Manifestări

TELEGRAMA
Cu prilejul celei de-a XlV-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, tova
rășul Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Romîne, a 
transmis felicitări și urări de 
noi succese în activitate to
varășului Cen I, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Populare Chineze.

Interviul lui
NEW YORK 30 (Agerpres). 

— Reprezentantul permanent 
al Statelor Unite la O.N.U., 
Adlai Stevenson, a acordat du
minică un interviu posturilor 
de radiotele viziune americane, 
în care s-au. referit la perspec
tivele acordului internațional 
în problema interzicerii arme
lor nucleare. Vorbind la scurtă 
vreme după întrevederea care 
a avut loc la New York între 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, A. A. Gro- 
mîko, secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.Ă., D. 
Rusk, și ministrul de externe 
britanic, lordul Home, Steven
son și-<a exprimat părerea că 
există posibilitatea unui acord 
între Est și Vest pentru a opri 
răspîndirea armelor nucleare 
și pentru a stabili un sistem 
de prevenire a atacurilor prin 
surprindere. In ce privește 
problema dezarmării generale 
și totale. Stevenson a lăsat să 
se înțeleagă că puterile occi
dentale vor continua să con
diționeze semnarea unui acord 
în această problemă de accep
tarea pretențiilor lor cu pri

surile cele mai importante pen
tru fixarea pămîntuluj și reți
nerea apei pe terenurile în 
pantă, pentru menținerea ferti
lității solului și pentru crește
rea productivității în regiunile 
deluroase și muntoase. Au fost 
înființate o serie de stații ex
perimentale pentru a întreprin
de cercetări în această direcție 
în diferite regiuni ale țării. 
Potrivit cercetărilor făcute în 
valea cursului mijlociu al flu
viului Iantzî, în urma lucrări
lor de terasare a pămîntului 
s-ar putea obține aici o creș
tere a productivității solului de 
50 pînă la 100 la sută.

consacrate

ani versa riî
Cu prilejul celei de-a 14-a 

aniversări a proclamării R. P. 
Chineze, luni Ia amiază a a- 
vut loc în Parcul de cultură 
și odihnă „Herăstrău” deschi
derea Expoziției de fotografii 
„Munca și viața populației din 
orașul Hofei“, trimisă de Co
mitetul de relații culturale cu 
străinătatea din R. P. Chineză.

La deschiderea expoziției au 
participat Alexandru Buican, 
vicepreședinte al Institutului 
î’omîn pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Șiu Gien- 
guo, ambasadorul R. P. Chi
neze în R. P. Romînă, membri 
ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

Duminică seara, Ansamblul 
central de cîntece ți dansuri 
populare al R. P. Chineze, care 
întreprinde un turneu în țara 
noastră, a prezentat în sala 
Palatului R. P. Romîne din 
Capitală un spectacol de gală.

La spectacol au luat parte 
Constanța Crăciun, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R.P. 
Mezincescu, 
irului afacerilor externe, Ale
xandru Buican, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii romîne de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai unor

instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de artă și 
cultură.

Au participat Șiu Gien-guo, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, șefii altor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Programul, care a cuprins 
dansuri populare chineze și 
cîntece pentru diferite instru
mente de muzică folclorică și 
formații corale, s-a I 
un frumos succes.

După spectacol, 
le-au fost oferite 
partea Comitetului 
pentru Cultură și Artă.

9t

bucurat de

artiștilor 
flori din 

de Stat

Artă, acad. Ilie

Romîne, Eduard 
adjunct al minis-

Cu Drilejul celei de-a 14-a a- 
niversări a proclamării R. P. 
Chineze, luni seara a avut loc 
la cinematograful „Republica" 
din Capitală un spectacol de 
gală cu filmul artistic chinez 
„Balada steagului roșu".

Au asistat Virgil Florea. vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat centru Cultură și Artă, 
Al. Buican, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea. funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au luat parte Șiu Gien-guo, 
ambasadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă, membri ai am
basadei. șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. 
Romînă 
corpului

Si alți membri ai 
diplomatic.

(Agerpres)

Recepția de la Pekin
PEKIN. — După cum anunță 

agenția China Nouă, cu prile
jul sărbătorii naționale, împli
nirea a 14 ani de la formarea 
Republicii Populare Chineze, în 
seara zilei de 30 septembrie a 
avut loc la Pekin o recepție la 
care a rostit o cuvîntare Ciu

En-lai, premierul Consiliului de 
Stat. La recepție au participat 
Mao Tze-dun. președintele C.C. 
al P.C. Chinez, Liu Șao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze, vice
președinte al C.C. al P. C. Chi. 
nez, și alți conducători ai R.P. 
Chineze, oaspeți străini.

A. Stevenson
vire la instituirea unui control 
care să preceadă măsuri efec
tive de dezarmare.

Reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U. s-a referit, de aseme
nea, la poziția guvernului 
francez care, prin recentele 
declarații ale președintelui de 
Gaulle, și-a exprimat intenția 
de a continua experiențele 
nucleare și aplicarea progra
mului de creare 
nucleare de șoc 
ceasta poziție, a 
son, „ar putea 
serioase".

Referindu-se 
discurs al ministrului de ex
terne sovietic A. Gromîko, care 
a propus o conferință la nivel 
înalt a celor 18 țări repre
zentate la conferința pentru 
dezarmare de la Geneva, Ste
venson a declarat că S.U.A. 
consideră că o asemenea con
ferință „ar putea da rezultate 
favorabile și s-ar putea dovedi 
un lucru pozitiv". El a condi
ționat însă convocarea unei 
asemenea conferințe de even
tuale progrese realizate la 
conferința de la Geneva.

Reuniunea mondială 
a ziariștilor

a unei „forte 
franceze". A- 
spus S'teven- 
avea urmări

la recentul

ALEXANDRIA. — Motona
va „Litva" a ancorat azi di
mineață în portul Alexandria 
(R. A. Unită).

In cursul călătoriei pe bor
dul motonavei, participanții 
la cea de-a treia Reuniune 
Mondială a Ziariștilor și-au 
continuat lucrările. în cadrul 
comisiilor, care au dezbătut 
rapoartele prezentate, s-au în
cheiat discuțiile.

- - - - •- - - -
lin sondaj semnificativ
LONDRA. — Ziarul „Daily Te

legraph" publică datele furni
zate de Institutul pentru son
darea opiniei publice din Anglia 
în legătură cu șansele de victorie 
în alegeri ale partidelor laburist, 
conservator și libera). 47,15 din 
numărul cetățenilor întrebați au 
răspuns că în cazul cînd ar avea 
loc alegeri, ei vor vota pentr» 
laburiști, 34 la sută au răspuns 
că vor vota pentru couservatori, 
iar 17,5 pentru liberali.
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VARȘOVIA. — La 30 sep

tembrie, delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P- Romîne, 
condusă de Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, a făcut o vi
zită lui Konstantyn Dombrow- 
sky, președinte al Camerei Su
preme de control. După aceea, 
delegația Marii Adunări Na
ționale s-a întilnit în clădirea 
Seimului R.P. Polone cu mare
șalul Seimului, Czeslaw VVy- 
cech, și cu vicemarețalul J. K. 
Wende.

Seara 
reșal al 
a oferit 
delegației Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne. Recep
ția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

hitecților Robert Matthews a ară
tat în cuvîntarea sa că tema prin
cipală a congresului este arhi
tectura in țările in curs de dez
voltare.

Czeslaw Wyecch, ma- 
Seimului R.P. Polone, 
o recepție în cinstea

HAVANA.— La 29 septembrie.. 
In Palatul Sporturilor din Ha
vana s-a deschis cel de-al17-lea 
Congres internațional al arhit.ee- 
iilor. La congres participă o de
legație de arhitecți romini, con
dusă de prof. arh. Gustav Guști, 
vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare. Președin
tele Uniunii internaționale a ar-

BONN. — Duminică au avut 
loc in landul Bremen, cel mai mic 
land al Republicii Federale Ger
mane, cuprinzînd orașul și portul 
Bremen, alegeri pentru Adunarea 
legislativă locală. Rezultatele au 
indicat, după cum subliniază co
respondentul agenției Associated 
Press, ,,o victorie răsunătoare" 
pentru Partidul social-democrat 
din Germania occidentală. Acert 
partid, care definea sj înainte de 
alegeri’ puterea în guvernul lan
dului, a obținut 54,6 la sută din 
voturile exprimate. Candidații 
■Partidului creștin-democrat au ob
ținut 28,9 la sută, iar partidele de 
dreapta, printre care „Partidul 
german", au înregistrat pierderi 
substanțiale. In prezent, în landta- 
gul Bremexiului, Partidul social-de
mocrat deține 57 de mandate, Par
tidul creștin-democrat 31, Partidul 
liber democrat 8 și „Partidul ger
man" — 4.

Agenfia U.P.I., transmite că in 
cursul Întrevederii atenția princi
pală a fost acordată adoptării unei 
pozifii comune la O.N.U. în pro
blemele Africii, unde „se intensi
fică presiunile In favoarea acor
dării independentei coloniilor por
tugheze și a altor teritorii care nu 
și-au cucerit Încă libertatea.". De 
asemenea, au fost discutate alte 
probleme ale situației interna
ționale.

CONAKRY. — La Conakry 
au fost date publicității rezulta
tele alegerilor generale pentru 
Adunarea Națională a Republicii 
Guineea, care au avut Ioc Ia 28 
septembrie.

99,5 la sută din totalul alegă
torilor au aprobat lista caudi- 
daților Partidului democrat din 
Guineea.

lor s-a ridicat deja la peste 
300 000.

COCHABAMBA.— La 29 septem
brie la Cochabamba a avut loc o 
primă Întrevedere între președin
tele R. S, P. Iugoslavia, /. B. Tito, 
care întreprinde în prezent o vizi
tă oficială în Bolivia și Victor 
Paz Estensoro, președintele Boli’ 
viei.

VARȘOVIA. — La 30 septem
brie a avut loc tn Sala Congrese
lor din Palatul Științei și Culturii 
din Varșovia un miting consacrat 
prieteniei dintre popoarele Polo» 
niei și R. D. Germane. La miting 
au rostit cuvîntări Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Walter UIbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.

NEW YORK. — La 30 septem
brie, la New York a avut Ioc o În
tâlnire Intre secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, și ministrul englez al afa
cerilor externe, lordul Home.

LAGOS. — Greva generală a 
muncitorilor din Nigeria a intrat 
in cea de-a treia zi. Comitetul 
unit de acțiune al grevei, cuprin
zînd reprezentanți ai tuturor 
sindicatelor, continuă negocie
rile cu ministrul muncii în legă
tură cu revizuirea salariilor pro
porțional cu creșterea prețurilor. 
De la 200 000, numărul greviști-

CAPE FERRET. — Cu men
țiunea „o coincidentă rară" — 
agenția France Presse anunță 
că ziua de 28 septembrie a în
semnat pentru o familie din 
localitatea Cape Ferret (Fran
ța) sărbătorirea centenarului 
srăbunei familiei, născută în 
1864 și încă în viață, nunta de 
aur a fiicei acesteia, nunta de 
argint a uneia dintre nepoa
tele ei ca și căsătoria alteia.
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