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Raidul nostru in raionul Drăgănești-Olt

cum, după ce iu 
strins cu grijă po
rumbul de pe în
treaga suprafață de 
20 000 de hectare, 
colectiviștii din ra
ionul Drăganești-

Olt continuă să se pregătească 
intens pentru asigurarea recoltei 
anului viitor.

Prima condiție

un pat

germinativ bun

In toamna aceasta în raionul 
Drăgănești-Olt vor fi inBămînțate 
cu grîu 28 500 de hectare, din 
care 14 000 sînt gata să primească 
aămînța. In numeroase gospodării 
colective lucrările de pregătire a 
solului s-au făcut pe mai mult 
de jumătate din suprafețele pla
nificate. La Stoicănești, din cele 
1 610 hectar care vor fi însămîn-

țațe cu grîu, piuă acum au fost 
arate, tăvălugite și discuite a- 
proape 1 200 de hectare. Aceste 
lucrări sint într-un stadiu avansat 
și în gospodăriile colective din 
Bălănești, Sprincenata, Seaca și 
Radomirești. Din 700 de hectare, 
colectiviștii din Bălănești mai au 
de pregătit numai 300.

De remarcat este faptul că pe 
lingă asigurarea unui ritm «usți- 
nut la executarea lucrărilor de 
pregătire a solului, o preocupare 
principală a colectiviștilor și me
canizatorilor din acest raion este 
asigurarea calității corespunză
toare fiecărei lucrări. Pe 90 la 
sută din suprafața destinată griu
lui, ca plantă premergătoare este 
porumbul. Din cauza secetei po- 
rumbiștile se lucrează mai greu 
ca în alți ani. După arături sînt 
necesare lucrări repetate de dis- 
cuire și grăpare. In această pri
vință se poate spune că majorita
tea mecanizatorilor care lucrează 
pe terenurile gospodăriilor colec
tive de aici manifestă un interes 
deosebit pentru a asigura semin
ței un pat germinativ bun. Ei au 
început arăturile imediat ce s-au

eliberat terenurile de coceni, 
pentru a nu pierde rezervele de 
umezeală ramase. Pe tarlalele 
arate și pregătite ale G.A.C. din 
Mărunței, Crîngeni, Bălănești, 
Radomirești și ale altor gospo
dării colective, tractoriștii au în
cercat toate 
au reușit să 
afineze bine

Pregătirea 
însă același loc in preocuparea 
tuturor gospodăriilor colective 
din raionul Drăgănești-Olt. In 
G.A.C. din comunele Titulești, 
Balta Sărată, Tufeni și Dăneasa. 
suprafețele pregătite sînt foarte 
mici, iar calitatea lucrărilor este 
nesatisfăcătoare. O cauză a aces
tei situații este și slaba preocu
pare a conducerilor S.M.T. pen
tru aprovizionarea cu piese și 
pentru repartrea operativă a 
tractoarelor; din cele 370 de 
tractoare existente în raion 40 nu 
lucrează. Sînt cazuri cînd trac
toriștii pierd cîte 2—3 zile pen
tru a merge la S.M.T. pentru 
unele piese și chiar pentru o su
dură, așa cum se intîmplă la cele 
două brigăzi de la Șerbănești ale 
S.M.T. Movileni. Pe de altă parte, 
unele tractoare nu realizează vi
teza zilnică planificată din cauza 
neglijenței de care dau dovadă 
unii mecanizatori. La S.M.T. 
vileni și Ia S.M.T. Recea 
sint unii tractoriști tineri 
nu-și întrețin bine motoarele din 
care cauză acestea se defectează 
des, înregistrind multe ore de 
nefuncționare. Firește că toate 
acestea duc Ia intirzierea pre
gătirii terenului și de aici la ne- 
respectarea epocii optime de în- 
sămințare.

posibilitățile 
mărunțească 

solul.
solului nu

AURELIA POPESCU 
corespondentul „Scînteii tinere

tului" pentru regiunea Argeș

calitatea produselor. Tină- 
Uzina „Hidromecanică" din

O discuție competenta despre 
rul strungar Nicolae Depta de la 
Brașov se consultă de fiecare dată cu controlorul tehnic Du
mitru Dutca pentru a găsi noi căi de îmbunătățire a calității 

rezervelor la care lucrează.
Foto : N. STELORIAN

In întimpînarea
„Zilei petrolistului

Sondorii Trustu
lui de extracție 
Moinești întîmpină 
„Ziua petrolistului" 
cu rezultate deose
bite în muncă.

Prin folosirea me
todelor de recupe
rare secundară și 
fisurare hidraulică 
ei au obținut în 
acest an de la son
dele vechi, inactive, 
o cantitate de țiței 
echivalentă cu pro
ducția trustului pe

5 zile. Petroliștii din 
schelele moineștene 
efectuează, de ase
menea, operații de 
tratare a straturilor 
cu diverse substan
țe tensioactive, în 
scopul măririi flu
xului de țiței. De 
la începutul anului 
s-au exeautat peste 
1180 de astfel de 
operații. Ca urmare 
a măsurilor aplica
te, productivitatea 
muncii pș trust a

cin^Eia
tinerelului

Muncit

In nag. a 2-a :
• In sectorul zootehnic'' 

K tineri îngrijitori stăpîni pe 
>> meserie 1 (Cartea de spe- 
*< cialitate — sursă de bogate J 
>< învățăminte).

• Producțiile mari au de
venit producții obișnuite.
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Organ Central al Uniunii Tineretului
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i • Instantanee din prima 
(zi fără claxon.
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Este momentul optim pentru trecerea cu toate forțele la însămînțăriie de toamnă. Hotă- 
rîți să obțină în anul viitor producții sporite, colectiviștii din Saionta, regiunea Crișana, a- 
jutați de mecanizatorii de Ia S.M.T. Ceia, și-au concentrat acum atenția asupra acestei 

importante lucrări. poto. AGERPRES

început de an
venimentul invită 
la meditații, con
fruntări, planuri de 
viitor. In toate in. 
stitutele de învăță
mînt superior s-au 
ținut adunări fes- 

într-o 
voie

tive, care s-au desfășurat 
atmosferă de entuziasm, 
bună, dorință de muncă.

o aten
ta căl- 
pr imiți 
al stu-

marcCapitala — cel mai 
centru universitar al țării — 
și-a primit studenții, potrivit 
unei frumoase tradiții, sărbă
torește. In cea mai mare poli
tehnică din (ară, Ia festivitatea 
de deschidere a rostit cuvînt 
de îndemn pentru o activitate 
încununată de succes în noul

an universitar, ministrul învă- 
țămîntului, acad. Șt. Bălan.

Studenții primului an de fa
cultate s-au bucurat de 
ție deosebită. Au simțit 
dura cu care au fost 
angajamentul colectiv
denților din anii mai mari de 
a-i sprijini, alături de tovarășii 
profesori in activitatea univer
sitară pe care au început-o.

In aula mare a universității 
bucureștene — care-și va săr
bători anul acesta centenarul 
— s-au întîlnit sute de studenți 
și profesori. Festivitatea —în 
cadrul căreia au luat cuvîntul 
tovarășul Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., și 
acad. Gh. Mihoc, rectorul Uni
versității — a fost dominată

Săptămîna poeziei a fost 
deschisă la clubul constructo
rilor combinatului siderurgic 
printr-o întîlnire a muncitori
lor cu poeții Maria Banuș, Pe
tre Solomon, Petre Stoica și 
poeții gălățeni Valeriu Goru- 
nescu, Sebastian Costin și Ion 
Chirie, care au prezentat 
fragmente din lucrările lor.

Marți, la Căminul cultural 
din Tirgu Frumos și la Casa 
raională de cultură din Paș
cani au avut loc întîlniri la 
care scriitorii Otilia Cazimir, 
Eusebiu Camilar, Alexandru 
Andrițoiu, Ion Gheorghe și 
alții au citit din lucrările lor. 
Librăriile din Iași și din alte 
orașe ale regiunii au amenajat 
standuri și expoziții cuprinzînd 
lucrări ale poeților noștri.

★

La clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara și la Gurabarza 
din raionul Brad au avut loc 
marți după-amiază întîlniri la

care poeții Rusalin Mureșanu, 
Ion Crînguleanu, Cezar Bal
tag, Miron Scorobete, Ion Ra- 
hoveanu și alții au citit din 
lucrările lor.

A urmat apoi un program 
artistic dat de formații artis
tice de amatori din localitate.

★

Numeroși colectiviști din co
muna Săucești, raionul Bacău, 
s-au întîlnit marți seara la 
clubul gospodăriei cu poeții 
Eugen Jebeleanu, Agata-Grigo- 
rescu Bacovia, George Dan, 
Radu Cîrneci și alții care au 
citit din versurile lor.

susținut
de fruntași

universitar 1963-1964
de hotărîrea pe care și-au ex
primat-o studenții, de a munci 
și învăța cu mai multă hărni
cie, pentru dezvoltarea lor 
multilaterală ca specialiști cu 
înaltă calificare.

Acest început de an univer
sitar înscrie O nouă filă în is
toria prezentă a două vechi 
orașe ale țării — Oradea și Su
ceava. Cu data de ieri ele au 
devenit centre universitare prin 
inaugurarea a două noi insti
tute pedagogice. Primii stu
denți ai celor două orașe au 
luat în primire clădirile fru
moase, bine înzestrate, cămi
nele, cantinele, laboratoarele, 
bibliotecile în care-și vor pe
trece cei trei ani de studenție.

Și Clujul universitar și-a des

chis din nou porțile pentru cei 
aproape 13 000 de studenți care 
și-au reluat locurile în amfi
teatre. La universitate, Ia poli
tehnică și la agronomie, la 
medicină și conservator, la in
stitutele de arte plastice și pe
dagogic, studenții au găsit 
multe înnoiri de natură să-i a- 
jule în procesul de însușire a 
viitoarei lor profesiuni.

O dată cu deschiderea nou
lui an universitar, Institutul de 
mine din Petroșeni a împlinit 
15 ani de la înființare. Așezat 
în cel mai mare bazin carbo
nifer al 
portant 
cadrelor 
pentru
întreaga țară. Institutul

țării, el a devenit im- 
centru de pregătire a 

tehnico-inginerești 
industria minieră din 

func-

[ionează în clădiri noi, moder
ne, în jurul cărora se grupează 
cele 15 laboratoare și căminele 
studențești. In anul acesta la 
Institutul de mine din Petro
șeni vor studia aproape 1 500 
studenți la cursurile de zi și 
peste 200 la cursurile serale și 
fără frecvență. Pentru a li se 
asigura condiții tot mai bune 
de învățătură și viață, printre 
altele, s-a amenajat un club, a 
fost dată în folosință o nouă 
sală de mese de mare capaci
tate etc.

De la Timișoara șl din bă- 
trînul Iași, din puternicul cen
tru industrial Brașov, din Con
stanța, Bacău, Galați, Baia 
Mare, Craiova, Pitești, Tg. Mu
reș — toate centre universitare 
— au sosit știri care vorbesc 
despre cadrul deosebit al des
chiderii anului universitar 
1963—1964.

I 
I

MARAMUREȘ (de la cores
pondentul nostru). — Zilele 
trecute în sala cinematografu
lui „Minerul" din Baia Mare a 
avut loc un spectacol festiv 
susținut de formațiile clasate 
pe locuri fruntașe cu ocazia 
fazei regionale a celui de al 
VII-lea concurs pe țară al for
mațiilor artistice de amatori.

S-au evidențiat cu acest pri
lej formațiile artistice ale că
minelor culturale din Ardusat, 
raionul Scrmcuța. Mare, Bicaz, 
raionul Cehu Silvaniei, taraful 
Casei raionale de cultură din 
Sighet și 
„Munca" 
Mare.

Acestor 
unui mare număr de talentați 
soliști vocali și instrumentiști 

s-au luminat cupe, plachete 
diplome.
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corul cooperativei 
din orașul Satu

formații precum și

Rezultatele
unor expediții 

științifice

(Agerpres)

sînt întunecate, tinere- 
frînge. Ceea cp se în-

Prof. univ.
MIHAI NOVICOV

că studenții simțeau și

Devenita o tradiție, primirea ^bobocilor" de către mai mari s-a bucurat și în acest an de multă atenție. Foto- 
emoționant la Institutul politehnic din București

Foto : O. PLECAN

colegii lor 
reporterul a surprins un asemenea moment

crescut în opt luni 
cu 1,4 la sută, iar 
prețul de cost a fost 
redus cu 8 230 000 
lei, față de 7 800 000 
cit prevedea anga
jamentul anual. Be
neficiile înregistra
te de colectivul a- 
cestui trust în pri
mele 8 .luni ale anu
lui depășesc cu 
8 461 000 lei anga
jamentul anual.

De obicei se consideră că 
intrarea în studenție coincide 
cu încheierea definitivă a ado
lescenței. începe tinerețea — 
cu avînturile și frămîntările ei, 
cînd omul este încă plin de 
neastîmpăr, dar și suficient de 
matur pentru a medita lucid 
asupra viitorului. Cînd zările a- 
cestuia 
țea se 
tîmpla in trecut fo*fe des, 
pentru 
știau că statul burghezo-moșie- 
resc numai de viitorul lor nu 
se îngrijește. Azi, < 
fiecare tînăr care treoe 
unui institut de învățămînt su
perior știe că prin grija ] 
dului și a statului democrat- 
popular i-au fost asigurate toate 
condițiile pentru valorificarea

Calitatea
produselor
preocupare
principală

Despre activitatea posturilor utemiste

de control din orașul Bacău

ealizarea unor produse de calitate superioară 
constituie obiectivul principal al întrecerii socia
liste. Organizațiile U.T.M. au la îndemină mul
tiple mijloace prin care pot antrena tinerii la 
obținerea unor pr oduse de calitate tot mai bună.

1 Unui din aceste mijloace îl constituie și pos
turile utemiste de control.

Cum se ocupă ele de calitatea produselor ? In acest scop 
am întreprins zilele trecute un 
rile din orașul Bacău.

raid-anchetă in intreprinde-

Secția țesătorie a Fabricii 
„Proletarul’’ a încheiat primul 
trimestru al anului cu un bilanț

nu prea bun privind calitatea 
produsvlor. Angajamentul luat 
de a se realiza peste 76 la sută

țesături de calitate „extra’’ nu 
fusese realizat.

Colectivul de aici a început 
să ia măsuri pentru înlătura
rea deficiențelor. în secție lu
crează și peste 200 de tineri. 
Era firesc ca și comitetul U.T.M. 
să acționeze pentru îndreptarea 
situației. Intre alte măsuri, co
mitetul U.T.M. și-a propus să a- 
nalizeze modul cum s-a ocupat 
postul utemist de control de 
mobilizarea tinerilor la realiza
rea unor produse de calitate su
perioară.

— Avem aici toate constată
rile raidurilor în care ne-am o- 
cupat de calitate — a spus 
Adela Domnite, responsabila 
postului utemist de control.

Membrii comitetului U.T.M. 
au studiat cu atenție concluzii
le raidurilor. Se organizaseră 
nu mai puțin de 6 raiduri. Cîte 
2 pe lună. Atunci de ce nu se 
făcuse simțită intervenția lor ?

bune, în 
nu se stă 
trebui să

indicat a-

Explicația n-a fost greu de gă
sit. Raidurile nu aveau o țintă 
precisă. Ele se ocupau de ca
litate în general, fără a arăta 
unde există rezultate 
ce constau ele, unde 
bine, ce măsuri ar 
se ia.

Comitelui U.T.M. a
tunci colectivului postului ute
mist de control să urmărească 
cum se realizează țesăturile pe 
brigăzi și partizi — întrucît a- 
ici se hotărăște calitatea lor.

Constantin Munteanu a reu
șit să producă, împreună cu 
brigada sa, mai multe luni la 
rînd, numai țesături de calita
te „extra’’, 
experiența 
fost făcută 
brigăzilor.

In alte raiduri s-a urmărit și 
activitatea celorlalte brigăzi. 
Fără să părăsească obiectivul 
concret — urmărirea calității

jn urma unui raid, 
acestui colectiv a 
cunoscută tuturor

pe brigăzi și partizi — sfera de 
acțiune a postului utemist de 
control s-a lărgit. Au fost in
vitați să-și spună părerea des
pre munca fiecărei brigăzi, des
pre calitatea fiecărei partizi și 
lucrătorii de la rampa de con
trol. Au ieșit astfel la iveală 
toate acele defecte care apă
reau mai frecvent. Dar au ieșit 
la iveală și cauzele care le 
produceau. In funcție de situa
ție s-au propus soluții, s-au 
luat măsuri.

Urmărind în mod concret ca
litatea produselor, pe brigăzi 
și partizi, raidurile n-au rămas 
fără rezultate. 78 la sută din 
țesăturile produse aici au fost 
recepționate în ultimele 3 luni 
la calitatea „extra".

♦,
Postul utemist de control de 

la Fabrica „Muncitorul liber’’ a 
fost pus și el in fața unei situa
ții deosebite. In secția IlI-a, la

un moment dat, numărul rebu
turilor crescuse mult. Se părea 
că deficiențele aparțin numai 
colectivului de aici. Tocmai de 
aceea PUC a organizat un raid 
care și-a propus să descopere 
cauzele rebuturilor. A reieșit 
astfel că mașinile automate 
de filetat și crestat nu erau bi
ne supravegheate de reglori și 
de ajutorii lor. Iată, în fond, 
vinovății au spus participanții 
la raid. Și la gazeta PUC au fost 
criticați tinerii Emil Cișmaș, 
Gheorghe David și alții. Toată 
lumea aștepta ca lucrurile să se 
îndrepte. In realitate rebuturi, 
le continuau să crească.

Peste cîteva zile cei în cauză 
răspundeau Ia critică :

— Postul utemist de control

C. PRIESCU 
C. NANCU

(Continuare in pag. a Ulm)
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Cercetători) secției din Cluj 
Institutului de speologiea

„Emil Racoviță" au făcut în a- 
cest an numeroase expediții 
științifice în așezările muntoase 
din Transilvania, descoperind 
noi peșteri. In ultimele trei 
luni ei au descoperii în munții 
„Pădurea Craiului" și în pla
toul Crasnei 14 peșteri în lun
gime de cîte 500 pînă la 1 000 
m fiecare. Urmărind studiul 
complet al unora dintre peșteri, 
ei au descoperit viețuitoare ne
cunoscute pînă acum. De puțin 
timp au început studii mai amă
nunțite asupra vestitului ghețar 
de la Scărișoara — cel mai 
mare din țară, al cărui bloc de 
gheață a început să se depună 
acum trei milenii, în scopul sta
bilirii variațiilor de temperatură 
din peșteră și de afară.

In prezent, cercetătorii lu
crează intens la cartarea și 
descrierea peșterilor existente 
în această parte a țării.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cipru, președin

tele Consiliului de Stat al R. P. Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a adresat arhiepiscopului Makarios, președintele Republicii 
Cipru, o telegramă în care exprimă cordiale felicitări și sincere 
urări pentru fericirea sa personală și pentru prosperitatea po
porului cipriot.

(Agerpres)

Tovarășului JOZEF LENART

Președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace

Stimate tovarășe,
Praga

Permiteți-mi ca în numele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne și al meu personal să vă felicit pentru 
numirea dv. în funcția de președinte al Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Vă doresc din toată inima, ca în funcția de mare răspundere 
pe care o dețineți, să repurtați succese tot mai mari în con
struirea socialismului în patria dv., în dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie dintre țările noastre și în lupta pentru 
victoria deplină a păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
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Producțiile mari
au devenit

producții obișnuite
— Tot ce ați văzut în acest 

sector am realizat în mai puțin 
de cinci ani — ne spunea tova
rășul Gheorghe Barbu, președin
tele G.A.C. Golenți.

Convorbirea noastră era pe 
sfîrțite. Vizitasem în îutregime 
ferma de vaci, una ditilre cele 
mai însemnate realizări ale gos
podăriei colective, dar nu sin
gura cu «are acești oameni har
nici se pot mindri. Trecusem 
peste tot, pe la «‘ele 4 grajduri 
cu o capacitate dc 80 de ca
pete fiecare, unde albul imaculat 
al pereților era punctat doar de 
tăblițele pc care erau scrise nu
mele animalelor producția de 
lapte, de programele de lucru *i 
tabela cu rații D? la locul de 
depozitare a furajelor, urmărim 
si „plimbarea’ de după amiază, 
pe marginea Dunării, a celor 164 
de vaci juninci. Totul este pus 
la locul lui, totul vădește preocu
pare pentru ordine și punctua
litate

Bazele dezvoltării fermei de 
vaci au fost puse în 1959, în prb 
mul an după colectivizarea to
tală a satului, cînd gospodăria 
colectivă a cumpărat din regiu
nea Argeș primele 25 de vaci 
pentru lapte. De atunci numărul 
lor a crescut continuu, ajungînd 
la mijlocul acestui an la 164, 
ceea ce reprezintă 16,4 vaci pen
tru lapte la sula de hectare. 
Mcrgind pe firul dezvoltării a- 
cestei ferme, 
experiență ce 
posibilități ce stau la îndemîna 
oricărei gospodării colective, Dar 
să-l lăsăm pe tovarășul Gheorghe 
Barbu sa povestească :

— „încă de la început ne-am 
concentrat atenția asupra a trei 
lucruri : sa ne făurim un nucleu 
puternic de vaci, cu exemplare 
valoroase, să asigurăm o furajare 
științifică și să dispunem de uu 
număr de cadre suficiente, bine 
pregătite, cărora să le fie drag 
să muncească în acest sector. 
Creșterea producției de lapte și 
carne este o urmare firească a 
realizării acestor condiții. în 1960 
am adăugat la cele 25 de vaci 
alte 59 cumpărate din regiunea

ai aă descoperi o 
vorbește despre

ION SLAVICI
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I. SLAVIC I

mai ales 
valoarea sa 

și socială, 
dacă cea

ără a egala proza, 
creația dramatică 
a lui Ion Slavici se 
impune 
prin 
etică
chiar

estetică nu e întotdeauna la 
un nivel corespunzător. Noul 
volum apărut în Editura pen
tru literatură care cuprinde, 
printre altele, piese reprezen
tative Dentru scriitor „Fata 
de birău" și „Gaspar Glrațiani, 
domnul Moldovei" vine să

n multe comune și 
gospodării colec
tive din raionul 
Brăila 
dit o 
bună 
vește

din
i s-a dobîn- 
, experiență 

în ce pri- 
an trenarea 

tinerilor care lucrează în sec
toarele zootehnice, la citirea 
cărților de specialitate. Este 
un rezultat datorat în mare 
măsură și activității organiza
țiilor U.T.M., care s-au ocupat 
de stimularea dragostei tineri
lor pentru meseria de crescă
tor de animale.

Numai în primele 6 luni ale 
acestui an. peste 43 000 de co
lectiviști am raionul Brăila au 
citit cărți și broșuri agrozoo
tehnice. Ele au avut menirea 
sa completeze cele învățate la 
cursurile învățămîntului agro
zootehnic de 3 ani, să-i ajute 
în aplicarea practică de zi cu 
zi a noilor cunoștințe dobîn- 
dite.

Gospodăria colectivă „Grivi
ța roșie" din comuna însură
ței, de pildă, are un sector 
zootehnic bine dezvoltat, iar 
producțiile obținute din acest 
sector îi situează pe colectiviș
tii de aici în rîndul celor cu 
rezultate bune în creșterea a- 
nimalelor. Despre telul în care 
este folosită cartea de specia
litate de către tinerii din sec
torul zootehnic al gospodăriei, 
ne-a vorbit tovarășul Neculae 
S. Neculae, președintele colec
tivei.

— Sectorul zootehnic al gos
podăriei noastre colective cu
prinde în prezent 806 taurine 
din care 261 de vaci cu lapte, 
1800 porcine din care 200 
scroafe, aproape 4 000 de ovine 
și peste 18 000 de păsări. Dc la 
ferma de vaci am obținut pînă 
în prezent în medie peste 1 700 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată. Este un rezultat bun, 
datorat, firește, în mare mă
sură și ridicării gradului de 
calificare al îngrijitorilor de 
animale, folosirii de către a- 
ceștia a tuturor posibilităților

Mureș—Autonomă Maghiară și 
tot atunci am mai procurat 63 de 
juninci. Creșterea ulterioara a 
șeptelului, selecționarea sa, tre
buia realizată pe seama prăsilci 
proprii. Munca trebuia bine or
ganizată. Animalele nu le cu
noșteam. Calitățile fiecăruia 
le-am aflat aici. Chiar din 1960 
am introdus registrul de evidența 
a producției realizate zilnic, pe 
fiecare vaca furajată, apoi am 
introdus graficul montei și fătă- 
rilor, iar animalele au fost mar
cate. Pe parcurs, ne-am ridicat 
construcțiile zootehnice de care 
aveam nevoie, am făcut amenajă
rile necesare, s-a introdus lumi
nă electrică și instalații pentru 
alimentarea eu apa. Aiu reținut 
produșii cei «nai valoroși. bine 
dezvoltați, cu o frumoasa confor
mație fizică, proveniți de la 
mame cu o producție ridicată. 
Printr-o îngrijire bună, respec-

Din experienja G. A. C.
Golenfi, regiunea 

Oltenia, în creșterea 
vacilor pentru lapte

tînd regulile științifice de creș
tere a animalelor, acestea au dez
voltat calitățile bune ale părin
ților și azi nu avem vaci de la 
care să obținem o producție mai 
mică de 10 litri de lapte pe zi. 
Paralel cu munca de selecție, am 
dezvoltat baza furajeră. Am în
ceput și aici de la zero. Nu dis
puneam de pășuni naturale. „Pă
șunea’* îusă ne-am creat-o noi, 
cultivîud suprafețe, corespunză
toare necesităților, cu furaje va
loroase. Acum, dispunem de 93 
de hectare cu lucerna. Anul a- 
cesta am cultivat 20 de hectare 
cu porumb pentru siloz. 20 cu 
borceag, 30 de hectare cu alte 
plante furajere: mazăre, orz, 
ovăz în cultura dublă. Am mai 
însăniințaț încă 40 de hectare cu 
porumb furajer. Culturile fura
jere au fost bine întreținute și

Slavici s-a arătat

completeze personalitatea com
plexă. multilaterală a lui Ion 
Slavici, înlesnindu-ne stabili
rea unor relații interne în 
cadrul creației sale, facilitîn- 
du-ne explicația anumitor tră
sături stilistice din nuvele, cît 
și posibilitatea de a intui spe
cificitatea. structura tempera
mentului său artistic. Pe de 
altă parte, ca moment editorial 
în sine, apariția noului volum 
redă cititorilor o însemnată 
parte într-o moștenire literară 
trunchiată, estompată și întîm- 
pinatâ cu ostilitate în trecut, 
pentru că 
preocupat de a rezolva unele 
probleme acute ale epocii sale 
cu ajutorul evenimentelor din 
trecutul istoric.

Dar teatrul lui Ion Slavici 
are și o valoare de sine stătă
toare : comedia lui Slavici, a- 
bordează cu un sănătos realism 
popular problemele de ordin 
etic care se ridicau acut în fața 
societății vremii sale Si mar
chează un moment distinct în 
istoria teatrului romînesc. Dra
mele, de factura romantică, in
spirate din trecutul de luptă 
al poporului romîn. au un far
mec înnoitor. recoma<ndîndu-se 
pentru mesajul lor social ar
dent. 

de a învăța, proces în care, 
bineînțeles, un rol important 
îl are citirea cu regularitate a 
cărților si broșurilor de spe
cialitate.

Interesul cu care sînt citite 
cărțile zootehnice de către în
grijitorii de animale și aplica
rea în practică a celor învă
țate, este explicația cea mai 
buna a rezultatelor pe care 
le-au obtinut pină în prezent. 
Din cei 20 de tineri, citi lu
crează în sectorul zootehnic al 

CARTEA
DESPECIAL1TA TE
SURSA DE BOGATE

ÎNVĂȚĂMINTE
gospodăriei noastre, nu există 
nici măcar unul pe care să 
nu-1 preocupe noutățile apă
rute în literatura de speciali
tate (mă refer, desigur, la căr
țile și broșurile care corespund 
gradului lor actual de pregă
tire). Pentru a răspunde aces
tei cerințe, au fost organizate 
la fermele de animale biblio
teci volante. Apoi, le stau la 
dispoziție cărțile de la biblio
teca comunală. în afară de a- 
ceasta, în comuna noastră so
sește cu regularitate librăria 
mobilă, căruia noi îi coman
dăm cărțile și broșurile de care 
avem nevoie. O mare parte 
din broșurile de specialitate ne

producțiile sînt ridicate. Din pri
ma coasă la lucerna am depozitat 
38 de vagoane de fin, iar iu a 
doua aui mai strîns încă 25 de 
vagoane. Pentru iarnă avem re
zervate 480 de tone fin dc lu
cerna, 610 tone furaje însilozale, 
circa 700 de tone coceni de po
rumb si vreo 40 tone vreji de 
mazăre si fasole la care se vor 
adăuga concentratele. Recoltînd 
cu grijă și la timp și combătiud 
orice tendință dc risipă, nc-am 
asigurat furaje din abundență, 
creîndu-ue și rezerve.

Dar cea mai mare ul-nțir aiu 
acordat-o alegerii și picgătirii 
îngrijitorilor. La începui am în- 
tiinpinat unele greutăți. Ln aju
torul organizației dc partid, 
le-am înlăturat. Acum feri, a 
lucrează 24 de îngrijitori, soț și 
soție, sau frate și soră, din care 
10 sint tineri. Toți au fost școla
rizați timp de 10 zile la gospo
dăria de stat Moțâței, iar in iar
na trecută au frecventat cursu
rile cercului zootehnic.

Ei au de acum o calificară sa
tisfăcătoare în zootebnie și, ceea 
ee este mai important, manifestă 
mult interes pentru ridicarea în 
continuare a nivelului cunoștin
țelor profesionale. Firește, acest 
fapt se reflectă în munca pe 
care o desfășoară și în rezulta
tele ce le obțin. Producția de 
lapte a sporit de la an Ia an. Dar 
iată graficul realizărilor pe ul
timii 5 ani: în 1959 mai puțin de 
500 de litri de lapte în medie 
pe cap de vacă furajată; în 1960 
— 1320 litri, in 1961 — 1540 li
tri, în 1962 — 2050 litri, iar la 
sfîrșitul acestui an producția me
die va depăși 2500 de litri. Și 
dacă în numai 5 ani de zile aut 
reușit să sporim do 5 ori pro
ducția medie de lapte, explica
ția este aceasta: crearea unui lot 
valoros de animale, as.gurarea 
unei abundențe de furaje și mai 
ales formarea unor îngrijitori ca
lificați.

V. BARAC
corespondentul „Scânteii 

tineretului" pentru regiunea 
Oltenia

99Și totuși se mișcă..
„Și totuși ac mijeă...”
Aceste cuvinte sînt atribuite 

marelui savant Galileo Galilei. 
Ele au fost la început numai 
ecoul unei mari descoperiri : pa- 
mîntul nu stă fix, ci se învîr- 
tețte în jurul soarelui — ?i au 
devenit, cu timpul. simbolul 
apărării adevărului.

Broșura recent apărută în 
colecția „Mari descoperiri11, pre
zintă cititorilor rolul remarca
bil pe care l-a avut Galilei în 
demonstrarea și apărarea teoriei 
heliocentrice. Prin 
sale experimentale, 
ziile sale teoretice 
ochiului omenesc i 
luit multe taine ale cerului ; pe 
bună dreptate lui Galilei i s-a 
spus „Columb al cerului".

Prin realizările sale excepțio
nale în numeroase domeuii 
științifice, el a îmbogățit știința, 
a împiiis-o cu pași mari înainte, 

cercetările 
prin condu- 

îndrăznețe, 
s-au dezvă-

6osesc si din partea Consiliului 
agricol raional Brăila. Iată, 
deci, că sînt destule surse pe 
care tinerii îngrijitori. îndru
mați de organizația de bază 
U.T.M.. le folosesc din plin. 
Pentru ca să i.ustrez cum îi 
ajută pe ei lectura acestor 
cărți și broșuri, am să dau un 
singur exemplu. Cu cîtva timp 
în urmă, tînărul Alexandru 
Neacșu era binecunoscut în 
toată regiunea, ca unul dintre 
cei mai buni îngrijitori-mul- 

gători. Citea cu nesaț tot ceea 
ce i se recomanda, întreba a- 
tunci cînd nu înțelegea un lu
cru. El și-a format cu adevă
rat o bogată cultură tehnică 
în domeniul creșterii, îngrijirii 
și hrănirii animalelor. Din ex
periența lui, au învățat mulți 
tineri din gospodărie, cît și 
alții la care a fo6t în vizită 
sau au venit în schimb de ex
periență la noi. Azi Alexandru 
Neacșu este brigadier la ferma 
de vaci. El a fost promovat în 
această muncă tocmai pentru 
faptul că a învățat necontenit. 
Și în prezent citește cu aceeași 
pasiune. Exemplul lui este ur
mat și de tinerii Nicolae Neca, 
Costică Pescaru, Comăniță 
Chelu și de alții. Cartea de 
specialitate constituie pentru 
ei izvorul unor bogate cunoș
tințe profesionale.

Gospodăria colectivă din Ro- 
manu e la fel de bine cunos
cută în raion pentru rezulta
tele bune pe care le obține în 
sectorul zootehnic. Și aici tine
rii recomandați de organizația 
U.T.M. pentru a lucra ca în
grijitori de animale, au bogate 
cunoștințe profesionale, căpă
tate atît la cursurile învăță- 
mîntului zootehnic, cît și din 
literatura de specialitate pe 
care o citesc. La fiecare loc 
de muncă din sectorul zooteh
nic, din inițiativa organizației 
U.T.M., a i'ost confecționat cîte 
un panou intitulat: „Ce trebuie 
să citească un îngrijitor de a- 
nimale".

Multe din bibliotecile comu
nale, așa cum sînt, de exem
plu, cele din comunele Viziru, 
Movila-Miresei, Gropeni, însu
răței și altele au organizat, 
cu concursul organizațiilor 
U.T.M., consfătuiri pe teme 
ca : „Organizarea și electrifi
carea sectorului zootehnic1, 
„Fruntași în obținerea de pro
ducții mari de lapte11 și altele, 

în comuna Valea Cînepii, ti
nerii colectiviști din sectorul 
zootehnic sînt mult apreciați

*
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Paralel cu celelalte munci din actuala campanie agricolă, colectiviștii din. comuna Adunați- 
Copăceni, regiunea București sînt preocupați și de terminarea într-un timp cît mai scurt a 

construcțiilor zootehnice. Dulgherii lucrează acum Ia noua hală pentru 5000 de păsări.
Foto: AGERPRES

FANNY LIVIU REBREANU:

„CU SOȚUL MEU“

funda-deschizîndu-i în domenii 
mentale perspective noi.

în cartea prof. Șt. Bălan, re
cent apărută în Ed. Științifică 
cititorul va putea cunoaște acea
stă complexă personalitate care 
a trăit la sfîrșitu] Renașterii. 

pentru activitatea lor. Există 
aici o bună experiență în re
comandarea tinerilor pentru a 
lucra ca îngrijitori de animale. 
Munca cu cartea în rîndul lor 
se desfășoară însă sub posibi
lități. Organizația de bază 
U.T.M. a neglijat aproape to
tal una din sarcinile importan
te care îi revin: munca perma
nentă de stimulare a interesu
lui tinerilor față de studierea 
literaturii de specialitate. Și 
posibilități sint suficiente: or
ganizarea de scurte prezentări 
a celor mai noi cărți și bro
șuri (care 6e găsesc în biblio
tecă) ; împrospătarea bibliote
cilor volante de la grajduri, 
organizarea cititului și dezba
terilor în colectiv; organizarea 
de concursuri, care să solicite 
participanților lectura unei 
bibliografii obligatorie etc. In 
același timp, specialiștii de 
aici trebuie să revadă fondul 
de cărți și broșuri cu caracter 
agrozootehnic de Ia biblioteca 
comunală, deoarece multe din
tre ele sînt vechi și recomandă 
metode depășite. Acestea să 
fie scoase din uz și, paralel, să 
se procure cît mai multe cărți 
și broșuri din cele recent a- 
părute.

Situații nesatisfăcătoare în 
munca cu cartea de speciali
tate am mai întîlnit, cu ocazia 
raidului nostru, și în comu
nele Tudor Vladimirescu, Bal- 
dovinești, Latinu. Mihai Bravu 
și altele.

Tovarășul Ion Popa, șeful 
sectorului de propagandă de la 
Consiliul agricol regional Ga
lați, ne-a informat că atît pe 
plan central cît și pe plan re
gional, gospodăriilor colective, 
bibliotecilor comunale și să
tești le-a fost trimis un impor
tant număr de broșuri cu ca
racter zootehnic cum ar fi 
„Creșterea tineretului bovin11, 
„Furajarea rațională și crește
rea producției de lapte", „Com
plexul porcin", „Organizarea 
conveierului verde" și multe 
altele la care se adaugă plian
te, afișe. Este necesar însă ca 
acestea să fie mai larg popu
larizate, să fie puse la înde- 
mîna tinerilor îngrijitori de a- 
nimale ,iar aceștia să fie în
demnați și ajutați să le stu
dieze. în această direcție o în
datorire deosebit de impor
tantă revine organizațiilor 
U.T.M. în activitatea complexă 
de ridicare a calificării profe
sionale a tinerilor îngrijitori 
de animale un rol însemnat îl 
are studierea literaturii de 
specialitate. Printr-o muncă 
permanentă, interesantă, orga
nizațiile U.T.M. din G.A.C. să 
cultive în rîndul tinerilor dra
gostea pentru citirea acestei li
teraturi. Să organizeze în acest 
scop prezentări de cărți, vitri
ne cu coperți, biblioteci vo
lante, lectura în colectiv, con
cursuri cu bibliografie obliga
torie etc. Pe această cale se 
vor îmbogăți simțitor cunoș
tințele profesionale ale tineri
lor îngrijitori de animale și va 
crește astfel contribuția lor la 
obținerea unor producții me
reu mai mari din acest sector.

T. OANCEA 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Galați

I n paginile cărții 
de amintire și evo
care a vieții mare
lui prozator de că
tre cea care prin 
ani i"a fost tova
rășă de viață, scri

se cu simplitate și căldură, este 
cuprins „cît mai mult din ceea 
cc: s-a întipărit în sufletul și în 
mintea” autoarei. Relatând o 
seamă de „momente autentice”, 
de „fapte trăite" cartea prile
juiește o cunoaștere mai pro
fundă a vieții scriitorului Liviu 
Rebreanu ca și o înțelegere mai 
exactă a mesajului sau inten
țiilor care au stat la baza unor 
opere literare, prin datele și în
semnările asupra genezei ace
stora. Împlinind un portret com
plex al romancierului, cartea 
surprinde momente importante 
din viața autorului, din care a- 
mintim — „Nașterea din Tîrli- 
șiua”, „Epoca școlii și adoles
cenței” (realizate și cu ajutorul 
amintirilor celor care l-au cu
noscut pe scriitor), „Apariția lui 
Ion", „Geneza Pădurii spînzura. 
ților”, „Truda Răscoalei — cum 
scria romancierul” etc. Aseme
nea capitole, redactate de cea 
care a putut urmări laboriosul 
proces de creație al autorului 
de-a lungul anilor, cunoseîndu-i 
îndeaproape căutările și gîndu- 
lile, asistând la munca încrîn- 
cenată cu materialul faptic se
lectat cu atenție și îndelungată

Viorica Lenghel

al navei „Cluj

Utemistei 
conducerea gospodăriei co
lective din comuna Turu- 
Lung, regiunea Maramureș, 
i-a încredințat o muncă im
portantă — să îngrijească, 
împreună cu o altă tînără 
colectivistă 1 800 de păsări. 
Prin rezultatele bune pe 
care le. obține zi de zi, ea a 
cîștigat aprecierea tuturor 

colectiviștilor.
Foto : I. CUCU
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â, colectivi- I 
ători, raio- |

Asigură hrana 
animalelor

Concomitent cu recoltarea _ 
culturilor de toamnă, 
știi din comuna Vînători, _ 
nul Calafat sînt preocupați și . 
de asigurarea hranei animalelor I 
pe timpul perioadei de iarnă. 
Astfel cele 10 brigăzi de cîmp 
au însilozat pînă în j 
ste 2 500 tone de furaje 
Cocenii de porumb au fost to- 
cati si introduși în gropile de 
siloz unde au fost bine tasați 
Si murați. S-au evidențiat bri
găzile a Il-a, a iX-a și a X-a.

I
prezent pe- I 
uraje verzi- |

I
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I
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MARIA NICOLCEA 
tehnician
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Se pregătește

o premieră...
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observație, avîrtd la bază o do
cumentare bogată, temeinică, 
de profunzime — se adresează 
în egală măsură criticului ca 
și cititorului obișnuit. O confe
siune sinceră și simplă, plină 
de. căldură, scrisorile inedite, 
ale scriitorului ca și — în fi
nal — ilustrațiile și facsimile
le de scrisori din diferite pe
rioade ale vieții autorului, re
comandă volumul „Cu soțul 
meu" ca pe o carte deosebit de 
interesantă.

Nava „Cluj" s-a în
tors nu de mult din 
cursă. 33 de zile a 
străbătut mări și o- 
ceane, a înfruntat fu
ria valurilor. O dis
cuție cu motoristul 
Gheorghe Done arată 
că aceste 33 de zile 
au fost nu numai pli
ne de farmecul călă
toriei și de îndepli
nirea sarcinilor, ci și 
bogate în activități 
cultural-educative. Pe 
vas, toți tinerii ma
rinari au fost 
trenați 
cărți 
bibliografia concursu
lui „Iubiți cartea”. 
In acest voiaj echipa
jul 
de

ți beletristică; la 8 
din ele s-au făcut re
cenzii. Electricianul 
Tunski Gheorghe a 
prezentat în acest vo
iaj echipajului 12 fil
me, dintre care 6 ar
tistice ți 6 documen
tare.

în portul Anvers 
echipajul navei „Cluj” 
a susținut un meci 
de fotbal cu echipa
jul unei nave suede
ze, victoria 
marinarilor
Același port a prile
juit echipajului vizi
tarea unei părți din 
exponatele grădinii 
zoologice de aici.

De asemenea, pe 
nava „Cluj” s-a înce
tățenit obiceiul ca

re venind 
roinîni.

an
să citească 

prevăzute in

a citit 97 dc cărți 
literatură politică

■n șir de săli, în 
care vor răsuna 
aplauze: la Uzine
le „Semănătoa
rea", la Grivița 
Roșie, la Ploiești și 
Sinaia. Și încă în

cîte săli vor răsuna aplauzele 
spectatorilor ? Te vezi reve

nind, în luminile rampei, cor
tina se ridică de mai multe 
ori, replicile care au sunat mai 
frumos, mai convingător, plu
tesc incă în sală, le vezi scrise 
parcă pe fețele spectatorilor.

Artistului amator publicul 
îi conferă, prin aplauze, diplo
mă si note. Aceasta-i răspla
ta pentru timpul liber consa
crat în întregime teatrului, 
răsplata pentru multele ore în 
care întârzii după uzină, după 
școală, la repetiții; aceasta-i 
răsplata pentru amatorii pa
sionați ai artei scenei...

Iată-ne la Teatrul popular- 
Grivița Roșie, în zilele pline, 
emoționante care preced ridi
carea cortinei. Se repetă „Gră
dina cu trandafiri" de Andi 
Andrieș. Reflectorul îi urmă
rește în scenă, rînd pe rînd, 
pe artiști. Dar să lăsăm piesa 
și viața eroilor ei, pentru sea
ra premierei și să dezvăluim 
mai bine cîte ceva din biogra
fia interpreților care alcătuiesc 
colectivul primului Teatru 
popular al Griviței Roșii.

De la actori și mașiniști la 
sufleuri, toți sint oameni care 
mai au de realizat cîte un rol 
important acolo, la locul lor de 
muncă. Tovarășul Mihai Am
zulescu e unul dintre tâmplarii 
fruntași ai secției vagoane — 
Grivița Roșie ; Mariana Băr- 
zoi — tehniciană și elevă cla
sa IX-a la fără frecvență; 
Gheorghe Pintilie strungar — 
tot la Grivița Roșie; Corne
lia Stoian și Ștefan Bărbulescu 
lucrează la Telefoane, amândoi 
absolvenți ai cursurilor Școlii 
populare de artă; pensionarul 
Gheorghe Corbeanu este unul 
dintre veteranii teatrului de 
amatori, iar in colectivul Tea
trului popular încă de la în
ființarea lui. Adesea îi învață 
pe tinerii săi tovarăși, prețioa
sele îndrumări primite la acel

Program bogat la Casa pionierilor
la corespon-SUCEAVA (de 

dentul nostru).
Duminică a, avut loc deschi

derea festivă a Casei pionie
rilor din orașul Suceava, la 
care au participat peste 1 600 
de copii care s-au înscris să 
frecventeze. în acest an cele 6 
cercuri printre care: mîini în
demânatice, de aeromodelism. 
muzică, cercul turistic, de de
sen etc. In acest an se va des
fășura un bogat program. Ast
fel fiecare cerc va organiza 

secundul Tilița Mihai 
să prezinte în ca
drul orelor culturale, 
scurte expuneri des
pre diferitele țări în 
porturile cărora aco
stează nava.

în acest voiaj au 
fost organizate con
cursuri „Cine Știe, 
cîștigă” pe teme ca: 
„cel mai bun timo
nier", „cel mai bun 
motorist” etc.

Activitatea cultural 
educativă ce se des
fășoară pe nava 
„Cluj” în timpul că
lătoriilor este, după 
cita se vede, bogată 
Șl interesantă.

CONSTANTIN 
MARIN 

hidrotehnician

conservator muncitoresc — 
prin 1945—1946 — de la profe
sorul său, dramaturgul Victor 
Ion Popa. Teatrul popular 
Grivița Roșie are o istorie 
de doi ani; un repertoriu, o 
tradiție de muncă, doi regizori 
de la Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești exigenți — daci 
nu credeți, poftiți la repetiția 
aceasta care are loc la clubul 
uzinei, și vă veți convinge 1

Dc altfel, planul turneelor 
pentru lunile următoare, spec
tacolele care vor fi date în uzi
nele bucureștene, la casele de 
cultură și căminele culturale 
din regiune —,.obligă 1 Sălile 
sînt tot mai pline, spectatorii 
tot mai exigenți.

— Haideți, reluăm scena a- 
ceasta 1 Atenție la sensul re
plicii, la mișcare, la mimică...

A cita oară e repetată o fra
ză, un gest, un suris, o încrun
tare ?

Și tovarășul Amzulescu — 
tâmplarul, dă miinii sale obiș
nuită cu asprimile lemnului și 
rindelei, suplețe și agerime 
expresivă.

N-a sunat încă primul gong, 
cortina are faldurile calme 
încă, dar poți să visezi reflec
toarele care vor lumina scena 
din plin, liniștea sălii și rîsul 
care va însoți replicile și auzi 
parcă aplauzele. Cînd ești o- 
bosit, cînd trebuie să reiei o 
scenă încă și încă o dată, cînd 
după 8 ore de muncă obișnui
te, întirzii încă patru, pe sce
nă, ai dreptul să visezi aplau
zele. Ele iscălesc diploma de 
artist a amatorului...

Stagiune bucureșteană. Iată, 
în zorii lui octombrie, afișele 
colorate, lipite proaspăt, pe pa
nourile străzilor pline de ani
mație. Opera, opereta, concer
tele, Teatrul Național își tri
mit cărțile de vizită marelui 
public.

O clipă tovarășe : se anun
ță un nou început de stagiune. 
Pe 24 octombrie 
sei „Grădina cu 
Teatrul popular 
șie!

premiera pie- 
trandafiri“, la 
Grivița Ra

F. ALBE

activități metodice cu masa de 
copii de la scoli. Se vor orga
niza expoziții cu obiectele lu
crate in cerc. Se vor organiza 
de asemenea numeroase activi
tăți, drumeții, concursuri de 
ghicitori si recitări, dramatiza
rea unor basme, serbări muzi- 
cal-coregrafice etc. Numărul 
copiilor care s-au înscris în a- 
cest an să activeze în cercurile 
organizate este cu 50 la sută 
mai mare față dc anul trecut.
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instantanee Omenesc și fundamental.
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proclamării

A spus cineva ca trăim repede 
Ca un anotimp asediat de petale : 
Sintem o străfulgerare in lespede 
Cînd fluviul se naște din fluide cristale.

A spus că sintem împlinirea unui timp așteptat 
în care nu mai sînt vămi în iubiri ți dezvoltare. 
Antenele vîrstei noastre în zare 
Urcă ritmice lanuri și păduri : 
Monument pentru cei ce-au luptat. Răspund la fiecare zbor albastru 

cu o desprindere, perpetuă, de zare ; 
ca inima-mi iluminînd mai dens 
să fie puntea de lansări în soare.

Și-nfășurat de flăcări voi sui 
pe străzi asemeni cu o rază... 
Entuziasmat de fiecare zi 
Și-această zi care mă populează.

Ard mai intens cu fiecare zi 
de pace și depline împlirfiri, 
ca un ogor din care toate 
semințele transmit flăcări subțiri;

A spus cineva că trăim repede ca un cablu 
care transmite 

Mari energii, prin pămint, cu tensiune înaltă. 
Am devenit între cer și pămint stalactite 
Prin care puterea acestui secol tresaltă.

din prima zi

Comunicăm cu viitorul pe firul direct
Al marșului nostru, sub constelații, vital ;
Cum va arăta pămîntul în comunism, ne-am 

făcut un proiect

0 Se respecta regu 

Iile de circulație

con
ducătorilor auto

încă datori

Unii pietoni rămîn

<r se ..emoționa” cind se

impresionat 
putea întâmpla, 

vreo vină. Emoția 
Elena Niculescu, 
Fabrica de medi

ii din Bucu-

• Notă bună

URMĂRI DIN PAG. I

e. aflăm în prima zi 
a interzicerii claxo
natului în Bucu
rești.

Cum se desjășoa- 
ră circulația ?

...Școlarii din fotografia noa
stră, se anunță a fi disciplinați 
atât la școală cit și pe străzile 
orașului. Ei au aflat de la o 
emisiune de televiziune despre 
interzicerea claxonatului. Și pro
fesorul le-a explicat cum să tra
verseze strada. Acum, privesc cu 
atenție in ambele părți ale stră
zii, traversind prin locul mar
cat de dungile albe... ffoto nr. 1).

Prima zi a arătat, de asemenea, 
ră marca majoritate a cetățenilor 
au înțeles că interzicerea claxo

fără claxon
natului presupune totodată o 
strictă respectare a regulilor de 
circulație de către fiecare. Rar 
s-au întâlnit cazuri de nerespec- 
tare a acestora. Unul dintre ele 
a fost surprins în imaginea noa
stră nr. 2. Traversind bd. 6 Mar
tie, în dreptul străzii Brezoianu, 
ei se feresc ca nu cumva să... 
calce liniile marcate de trecere. 
Iată că ceea ce Știu copiii, n-au 
învățat acești maturi I

Cetățeanul din fotografia nr. 3 
este, pur și simplu 
de ceea ce se 
Dar el nu are 
i-a produs-o 
muncitoare la 
camente „Biofarm’ 
rești, care traversează neatentă 
strada.

— De ce traversați astfel 
strada ?

— Păi, eu nu stau pe aici...
— Dar pe strada 30 Decembrie 

unde locuiți, sînt în vigoare alte 
legi de circulație ? (foto nr. 4).

Desigur, datoria fiecăruia este 
nu de - -- -----*'---- ” 

întâmplă sub ochii lui încălcările 
regulilor de circulație care ar pu
tea avea urmări grave ci de a 
discuta cu cei ce contravin, de 
a-i convinge de superficialitatea 
și lipsa de grijă față de propria 
lor viață.

...în fața noastră străbate stră
zile Bucureștiului autocamionul 
B. 27998. Șoferul respectă întoc
mai normele de circulație. Con
duce pe partea dreaptă a străzii, 
făcînd loc colegilor să-l poală 
depăși. în fața liniilor de mărea
ți? se. oprește cu atenție. Condu
cătorul autovehiculului este ute- 
mistul loniță Dobrică de. ța Spi
talul Poenari-Vlmi din regiunea 
București.

— Am înțeles că respectarea 
deciziei privitoare la interzicerea 
claxonatului mărește răspunde
rea pe care o avem. Dacă con
duci mașina cu atenție, respec
tând întrutatul legile de circula
ție, este imposibil să produci 
vreun accident. Numai dacă toți 
pietonii ar înțelege aceasta... 
(foto nr. 5).

...Și un alt autovehicul: B, 
34765. Mai mulți oameni stau pe 
platforma din spate, cățărați 
peste barele de fier-beton lungi 
de 7 metri, ce alunecă cu fie
care minut. Pe nesimțite acești 
însoțitori pot fi aruncați din ma
șină ți accidentați. Nu numai ei, 
dar și motociclistul ori pietonii 
dimprejur, (foto nr. 6).

Și totuși lui Ștefan Neacșu, 
conducătorul autovehiculului a- 
parținînd Trustului 1 construcții, 
puțin îi pasă, (foto nr. 7).

— Ce să-i faci... eu le vreau 
numai binele. De aceea ii duc 
cu mașina.

...Orele 23. Biroul accidente al 

Comandamentului Miliției Capi
talei ne informează .* dacă la 30 
septembrie pînă la aceleași ore 
în Capitală au fost înregistrate 20 
de accidente (tamponări, răniri 
de persoane) în ziua de 1 oc
tombrie au fost înregistrate doar 
12 accidente de aceeași natură.

Ceea ce este elocvent, dove
dind, pe de o parte, seriozitatea 
cu care pietonii au întimpinat 
hotărîrea interzicerii claxonatului, 
respectind regulile de circulație 
cit și atenția și răspunderea con
ducătorilor de autovehicule.

Fotoreportaj: CAROL ROMAN, 
IONEL CUCU

fPORT fPORT
• Astăzi, la Ploiești, lotul 

olimpic de fotbal al R. P. Ro
mine susține un meci amical 
in compania valoroasei forma
ții olandeze Fortuna Geleen. 
Acest meci constituie un bun 
prilej de verificare a forma
ției noastre, care va întîlni la 
9 octombrie, in meci amical, 
la Ankara, reprezentativa Tur
ciei, In întilnirea de astăzi, 
echirpa noastră va juca în ur
mătoarea formație probabilă ; 
Datcu, Popa, Nunweiller III, 
Ivan, Petru Emil, Nunweiller 
IV, Pîrcălab, Constantin, Dri- 
dea I, Țîrcovnicu, Crăiniceanu. 
Rezervele echipei sînt: Suciu, 
Petescu, Greavu, Koszka, 
Raksi și Hajdu.

Vineri, in Capitală, echipa 
Fortuna Geleen va întîlni pe 
Progresul București. Jocul se 
va desfășura în nocturnă pe 
stadionul Republicii,

Cocteil cu prilejul aniversării 
R. P. Chineze

Ambasadorul R.P. Chineze la 
București, Șiu Gien-guo, a 
oferit marți după-amiază, în 
saloanele ambasadei, un cocteil 
cu prilejul celei de a 14-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Drăghici, Ștefan Voitec, Avram 
Bunaciu, membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru-

S-a deschis noua stagiune simfonică
Orchestra simfonică a Ra- 

dîoteleviziunii și-a început 
marți seara stagiunea, prezen
tând primul concert inaugural 
în fața studenților bucureșteni 
cu prilejul deschiderii noului 
an universitar. Programul a 
cuprins Preludiul la unison din 
Suita I-a de George Enescu, 
Balada pentru vioară și or
chestră, în primă audiție, de 
același compozitor și Simfonia 
a IX-a de Beethoven.

Concertul dirijat de Iosif 
Conta a avut ca soliști pe vio
lonistul Mihai Constantinescu 
și cîntăreții Elisabeta Neculce- 
Carțiș, Dorothea Palade-Me- 
linte, Cornel Fînățean și Va
lentin Loghin.

■h
• Filarmonica de stat din 

Botoșani și-a deschis noua sta
giune cu un concert simfonic 
dat în sala „Ciprian Porwm-

Peste două zile va sosi în 
țara noastră și echipa iugo
slavă Vojvodina Novisad. 
Fotbaliștii iugoslavi vor întâlni 
joi la Timișoara pe Știința. 
Duminică, la Constanța, Voj
vodina va fi oaspetele echipei 
Farul. La 9 octombrie, echipa 
iugoslavă va întîlni pe U. T. 
Arad.

• In meci retur contînd 
pentru competiția de fotbal 
„Cupa orașelor tîrguri“, echi
pa scoțiană Patrick Thisle 
(Glasgow) a învins cu 3—0 
(0—0) pe Glentoran (Irlanda 
de nord). Primul meci fusese 
cîștigat, de asemenea, de echi
pa scoțiană (4—1), care 6-a ca
lificat pentru turul următor.

• Marți după-amiază ,a sosit 
la Paris echipa 
tenis de masă 
care va întîlni 

masculină de 
C.S.M. Cluj, 
astăzi echipa

lui afacerilor externe, condu
cători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, a- 
cademicieni, ziariști.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în R.P. 
Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

bescu“ din Suceava. Concertul 
dirijat de Ervin Acel a cu
prins „Simfonia a 4-a“ de 
Ceaikovski, Concertul pentru 
violoncel și orchestră de 
Boccherini, cintece lăutărești 
— prelucrate pentru violoncel 
și orchestră de Sarasate. Și-a 
dat concursul violoncelistul 
Vladimir Orlov, laureat al 
Premiului de stat.

it
Orchestra simfonică de stat 

din Galați a prezentat marți, în 
fața publicului gălățean primul 
său concert simfonic din actu
ala stagiune. Programul a cu
prins „Rapsodia a Il-a" de 
George Enescu, „Concert pen
tru violoncel și orchestră" de 
Dvorak, avînd ca solist pe vio
loncelistul Radu Aldulescu, ar
tist emerit și „Simfonia fantas
tică" de Berlioz.

(Agerpres)

A.C S. Fontenay în cadrul „Cu
pei campionilor europeni’. 
Echipa romînă este alcătuită 
din. Radu Negulescu, Dorin 
Giurgiucă, și Gheorghe Cobit- 
zan. Formația gazdă cuprinde 
pe Roothooit, Grebonval și 
Lhomme. Joi, echipa C.S.M. 
Cluj va întîlni în meci amical 
selecționata Parisului.

• Campionatul mondial fe
minin de șah a continuat la 
Split cu desfășurarea turului 8. 
Lidera clasamentului, echipa 
U.R.S.S., a învins cu 2—0 e- 
chipa Belgiei. Alte rezultate: 
R. F. Germană-R. P. Bulgaria 
0,5—0,5 (1); Monaco-R. P. Un
gară 0—1 (1); R. P. Polonă-
R. D. Germană 0—1 (1) ; R. P. 
Mongolă-Iugoslavia 0—0 (2);
S. U.A.-Austria 1,5—0,5 ; Sco- 
ția-Olanda 0—2. Echipa R. P. 
Romîne a avut zi liberă.

Clasamentul: 1. U.R.S.S. 15 
puncte ; 2. Iugoslavia 12 (2); 
3. Olanda 10,5; 4. S.U.A. 9,5; 
5. R. D. Germană 8,5 (1); 6. 
R. P. Polonă 8 (1); 7. R. P.
Romînă 7,5; 8. R. P. Mongolă 
7 (2); 9. Austria 6,5 etc.

(Agerpres)

Primirea de către 
tovarășul Ștefan Voitec 

a însărcinatului 
cu afaceri ad-interim 

al U. R. S. S.
Marți> la amiază, președin

tele Marii Adunări Naționale- 
a R.P. Romine, Ștefan Voitec, 
a primit în audiență pe G. E. 
Cebotariov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice în R.P. Romînă, care a 
înmînat din partea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., un film 
documentar realizat cu prilejul 
vizitei în U.R.S.S., în luna mai 
a. c. a delegației Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
mulțumit călduros pentru fil
mul primit.

Pregătiri pentru 
recoltarea stufului
In acest an, recoltarea stufu- 

Iui va începe mai devreme de. 
cit anul trecut. Lucrătorii Tru
stului de amenajări și valorifi
care a stufului „Tulcea” au de 
strîns o cantitate de stuf cu 
50 000 tone mai- mare decît în 
campania precedentă. In acest 
scop, au loc aic; pregătiri in
tense. Au fost revizuite Și re* 
parate recoltoarele și tractoa
rele. iar acum se lucrează la 
revizuirea remorcilor pentru 
transportarea stufului. Toto
dată, continuă munca de între
ținere a canalurilor, digurilor, 
precum și a platformelor pentru 
depozitarea stufului, se amena
jează noi stăvilare și canale 
etc.

(Agerpres)

•-

Economisesc metalul
La Fabrica „Metalurgica" 

din Sibiu toți tinerii munci
tori sînt antrenați, alături de 
întregul colectiv de muncă, în 
acțiunea de economisire a me
talului. Astfel, au fost repro- 
iectate multe produse prin di
mensionări judicioase și adap
tarea unor forme constructive 
cît mai adecvate. Numai la 
funîcularele de munte repro- 
iectarea a dus la obținerea de 
economii de metal în valoare 
de peste 41 000 lei, iar folosi
rea maselor plastice a dus la 
realizarea de economii în va
loare de 159 000. lei.

Au fost de asemenea intro
duse procedee tehnologice cît 
mai avantajoase: extinderea 
forjării în matriță, schimbarea 
tehnologiei de execuție a axu
lui cu con de la funicular, 
schimbarea tehnologiei de tur
nare a bucșelor de bronz pen
tru funicularul de munte etc. 
Pe lîngă economisirea unui 
însemnat volum de manoperă 
și reducerea greutății produ
selor aceste măsuri au permis 
economisirea a 20 de tone 
fontă și 13 tone laminate fără 
a mai socoti economiile de 
metale feroase și neferoase.

NICOLAE OLARU 
corespondent voluntar

Calitatea produselor

— preocupare 

principală

are dreptate, dar vina nu este 
numai a noastră. Calitatea scu
lelor pe care le primim Iasă 
mult de dorit. Si nici reparații" 
le care se fac la mașini de cei 
de la secția întreținere nu sînt 
totdeauna cum trebuie”.

Acesta n-a fost numai un 
răspuns. El a constituit și tema 
viitoarelor raiduri. Unul din 
ele s-a ocupat de cauzele pen
tru care reparațiile nu sînt fă
cute în bune condiții. Mai
strul Euqen Eurican, de la sec- 
ția utilaj, nu s-a simțit de loc 
bine cînd i s-a pus o aseme
nea întrebare : „rie ce semnați 
notele de comandă pînă nu 
controlați dacă lucrările au fost 
executate bine sau nu" ? La 
sculerie s-a constatat că exe
cutarea unor scule necorespun
zătoare se datora lucrului în 
asalt — cauzat de existenta u- 
nui stoc minim de scule. Și 
pentru o situație, și pentru alta, 
postul utemist de control a pro
pus conducerii fabricii măsuri 
concrete de înlăturare a lipsu
rilor.

Semnalul tras de primul raid, 
despre cauzele rebutului, nu 
s-a stins astfel între pereții 
secției a treia. El s-a auzit pină 
la secțiile care îngreunau mun
ca acesteia. Peste cîtva timp 
reglorii anunțau că primesc 
scule de bună calitate, că repa
rațiile sînt făcute în bune con
diții. In ultimul raid colecti

vul postului utemist de control 
anunța și el că rebuturile au 
scăzut din nou sub plafonul 
admis.

La suprafață — 
fără rezultate

La Fabrica „Confecția" Bacău 
pe tinerele croitorese din sec
ția pijamale le-am găsit citind 
un articol proaspăt afișat la ga
zeta PUC. Articolul cuprindea 
constatările unui raid pe tema 
calității produselor. Citindu-1, 
nu aflai însă mare lucru. „Co
lectivul secției noastre — se 
spunea în articol — obține în 
fiecare lună produse de cea 
mai bună calitate". Ca argu
mente se citau numele a doi- 
trei tineri evidentiați în între
cere. Cu asta, articolul se în
cheia. Pe bună dreptate se în
trebau tinerele muncitoare : oa
re numai atîta s-a putut desco
peri cu ocazia unui raid ?

Dar chiar în ziua în care a 
fost efectuat acest „raid” mun
citoarelor de la banda produsu
lui pijamale li s-au refuzat pen
tru calitate necorespunzătoare 
mai multe pijamale. Folositor 
ar fj fost ca la acel raid să fi 
participat și controlorii de ca
litate care ar fi arătat unde a- 
par defecte mai frecvent, din 
ce cauză, și ar fi dat și soluții 
pentru evitarea lor.

O situație asemănătoare e- 
xistă și la unele posturi utemis- 
te de control din secțiile Fabri
cii textile „Proletarul”. De 
pildă, în secția filatură. Aici — 
ca și în alte secții — calitatea 
e în strînsă legătură cu disci
plina. Un bun filator — așa cum 
sînt în secție țineri ca Geta 
Bejenaru, Elena Anton și alții 
— verifică atent mașina la pre
luarea schimbului, o curăță cu 
grijă de orice scamă pentru ca 
firul obținut să fie uniform și 

rezistent. Pentru asta însă e ne
voie să vii la timp la pro
gram, să nu-ți pierzi vremea cu 
plimbări inutile prin secție, lip
sind mașinile de supraveghere. 
Tinerii filatori Romei Solomon 
și Anton Butacu nu fac așa. Ei 
vin deseori la lucru cu în- 
tîrziere sau chiar absentează 
nemotivat. Iată o etitudine ca
re trebuie să fie combătută. Ne 
așteptam ca postul utemist de 
control să fi acționat prompt în 
acest caz. Dar la gazeta PUC 
am găsit un articol afișat cu o 
lună în urmă despre participa
rea tinerelor filatoare la acțiu
nile... culturale și sportive (? !)

Ce spune o vizită
Zilele trecute, colectivul u- 

unui post utemist de con
trol de la Fabrica „Confec
ția", și anume cel din cadrul 
organizației de bază U.T.M. nr. 
2, a hotărît să meargă într-o 
vizită în una din secțiile Fabri
cii de pielărie și încălțăminte 
„Partizanul”. Scopul vizitei ? Să 
vadă ce metode folosește co
lectivul PUC de aici în spriji
nul calității producției. Auzise
ră că acolo treburile ar merge 
mai bine. Vizita a avut loc dar 
tinerii de la „Confecția” n-au 
fost mulțumiți de roadele ei. 
Cei de la „Partizanul” nu prea 
aveau ce să le arate, ba le-au 
mărturisit că nici e, nu Știu ce 
să facă. Nevoia unei instruiri 
temeinice, a unor schimburi de 
experiență se simțea deci pen
tru ambele posturi utemiste de 
control.

— A trecut mai bine de un 
an de zile de cînd Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. Bacău nu ne-a 
invitat la vreo instruire, ne 
spunea tovarășul Vasile Dăn- 
ceanu din colectivul PUC de la 
Fabrica „Muncitorul liber”.

Iată o situație care arată lip

sa de preocupare a Comitetului 
orășenesc U.T.M. Bacău în a- 
ceastă privință. Dar chiar or
ganizațiile U.T.M. din între
prinderi pot face mai mult pen
tru îndrumarea activității co
lectivelor PUC. Instruirea aces
tora se face încă sporadic. 
Multe posturi nu cunosc prea 
bine nici sarcinile ce Ie revin. 
Așa se explică că ele se mai 
ocupă de probleme în afara 
producției — activități cultu
rale, sportive etc.

Organizațiile U.T.M. din o- 
rașul Bacău au datoria să in
tensifice activitatea posturilor 
utemiste de control, să urmă
rească ca lupta pentru obține
rea unor produse de bună ca
litate să stea permanent în a- 
tenția acestora.

----------•----------

Sămînța — la timp 

sub brazdă !

Numai sămînță 
condiționată și tratată

Încă cu doua saptămîni in 
urmă în toate gospodăriile co
lective a început pregătirea se
minței. Pe baza unui studiu fă
cut de inginerii din G.A.C. și de 
cei de la consiliul agricol raio
nal, s-au fixat, în condițiile spe
cifice solului fiecărei gospodării, 
soiurile cele mai productive. 
Schimbul de flămînță nu a fost 
necesar, deoarece fiecare gospo
dărie a avut loturi semincere 
bine întreținute. Întreaga canti
tate de 5 600 tone de grîu, după 
selecționare a primit buletine 
roșii. O alta lucrare strict nece
sară pentru asigurarea unei re

colte bogate este tratarea griu
lui de sămînță cu insectofungi- 
cide. Pînă acum însă nu s-a tra
tat decît o cantitate de 616 tone. 
In majoritatea gospodăriilor co
lective, această lucrare deosebit 
de importantă nu a început, iar 
în unele, ca la Șerbănești, de 
exemplu, tratarea se face prin 
lopătare — procedeu care nu are 
eficacitate și este contraindicat. 
A existat și există însă posibili
tatea ca în fiecare gospodărie 
colectivă să se confecționeze cu 
mijloace proprii porzolatoare 
simple. Este cu atît mai urgentă 
această măsură, cu cît a sosit mo
mentul începerii însamînțărilor 
cu toate forțele și semănătorile 
trebuie alimentate mereu numai 
cu sămînță bine tratată.

Semănătorile 
au început lucrul

Semănatul orzului și al secarei 
este în toi. în gospodăriile colec
tive din Bălănești, Izvoarele, Mă
runței și Văleni această lucrare 
s-a și terminat. Deci, prima pro
ba, în lucru, a semănătorilor s-a 
făcnt. Revizia și repararea lor au 
fost terminate cu cîtăva vreme 
înainte de intrarea pe ogor; s-au 
înlocuit tuburile defecte, s-au 
controlat cutiile de viteză, s-au 
reparat lanțurile. O altă grija a 
conducerilor gospodăriilor a fost 
stabilirea colectiviștilor care vor 
lucra pe semănători. Organizații
le U.T.M. au recomandat în acest 
an foarte mulți tineri; din 524 
de colectiviști repartizați la a- 
cest post de lucru, peste 300 sînt 
tineri.

La G.A.C. Radomirești, la ca
pătul tarlalei unde se seamănă 
secară am întîlnit. cu ocazia rai
dului nostru, pe tovarășul Ilinca 
Constantin, inginerul gospodăriei, 
înconjurat de 60 de colectiviști, 
în jurul unei semănători se fă

cea demonstrația practică de 
funcționare și reglare. Veniseră 
aici colectiviști din comunele Că- 
linești, Crăciunei și Radomirești. 
Din aceștia, 40 erau tineri.

★
în general, în raionul Dragă- 

nești-Olt se manifestă o preocu
pare bună pentru asigurarea unei 
agrotehnici superioare Ia însă- 
mînțările de toamnă și pentru 
încadrarea lucrărilor în epoca 
optimă. Realizările pot fi însă 
mult mai bune. O atenție mai 
mare trebuie acordată intensifi
cării ritmului de pregătire a te
renului și tratării semințelor. 
Există posibilități pentru rezol
varea operativă a acestor cerin
țe. Pe de o parte, se poate și tre
buie să se asigure schimbul doi la 
un număr mai mare de tractoare, 
pe această cale crescînd simțitor 
viteza zilnică la arături și la pre
gătirea patului germinativ.

Grupelor U.T.M. din brigăzile 
de tractoare le revine, în această 
perioadă, sarcina ca prin munca 
politică pe care o desfășoară să 
întărească răspunderea tuturor 
tinerilor mecanizatori față de 
respectarea disciplinei socialiste 
a muncii, de asigurarea calității 
lucrărilor, sa combată manifes
tările unor tineri mecanizatori 
care nu-și întrețin tractoarele, 
fapt care duce la defectarea a- 
cestora, la pierderea unor ore 
prețioase pentru lucru.

La urgentarea operației de tra
tare a semințelor organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. pot aduce o 
importantă contribuție mobilizînd 
tineretul Ia confecționarea de 
porzolatoare și la tratarea pro- 
priu-zisă a seminței, acțiune care 
poate fi organizată în doua 
schimburi astfel îneît să se asi" 
gure la timp întreaga cantitate 
de sămînță pentru lucrul neîn
trerupt al semănătorilor.

ANUNȚ
ȘCOALA TEHNICA HIDROTEHNICA ȘI METEOROLO- î 

GIE DIN ARAD str. 6 Martie nr. 20, telefon 16.45 mai ține ♦ 
un examen de admitere in ziua de 4 octombrie 1963 Ia sediul J 
școlii pentru specialitățile:

— Hidrotehnică agricolă
— Hidrotehnică
— Meteorologie
— Hidrologie, protecția calității apelor

Se primesc absolvenți ai școlilor medii cu sau fără examen • 
de maturitate.

Școala are internat și cantină.

IN ORICE OCAZIE
MPWRMTUL CU TRANSISTORI



■ IMFORMATII
• Marii după-amiază Mihail 

Florescu. ministrul industriei 
petrolului și chimiei, a primit 
pe membrii delegației Asocia
ției industriilor chimice japo
neze. în frunte cu Masao Fu
kushima. vicepreședintele aso
ciației care se află în vizită în 
țara noastră.

Seara. Ministerul Industriei 
Petrolului si Chimiei a oferit o 
masă în cinstea oaspeților.

• Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația de cineaști 
condusă de Alois Poledneak, 
directorul general al cinemato
grafiei cehoslovace, care ne-a 
vizitat țara în cadrul planului 
de colaborare culturală între 
R. P. Romînă și R. S. Ceho
slovacă.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși 
de Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinemato
grafiei din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, condu
cători ai Studioului cinemato
grafic „București", cineaști.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. S. Cehoslovace 
în R. P. Romînă.

• Marți a părăsit Capitala 
delegația culturală franceză 
condusă de Jean Basdevant, di. 
rectorul general al afacerilor 
culturale și tehnice din Mini
sterul Afacerilor Externe, care 
a semnat programul de schim
buri culturale, științifice și teh
nice între R. P. Romînă și Re
publica Franceză.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare, pe aeropor
tul Băneasa. de Nicolae Ghe- 
nea, directorul relațiilor cultu
rale din Ministerul Afacerilor 
Externe, și de alți funcționari 
superior, din acest minister.

Au fost de față Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței la 
București, și membri ai legației.

• „London's Festival Ballet" 
a prezentat marți seara, în sala 
Palatului R.P. Romine, primul 
spectacol cu baletul „Peer 
Gynt“, adaptare de Vlaslav 
Orlikowski după drama lui H. 
Ibsen. Coregrafia și regla sînt 
semnate de Vaslav Orlikowski, 
iar decorurile de Edvard De- 
lany. A dirijat Aubrey Bow
man.

Au participat Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
oameni de cultură bucureșteni, 
un numeros public.

A fost de față J. I. McGhie, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Marii Britanii în R. P. Ro
mînă.

Spectacolul, care a avut ca 
prim-soliști pe Lucette Aldous, 
Irina Borowska, John Gilpin, 
Marilyn Jones, Barry Me 
Grath, Carmen Mathe, Jean 
Pierre-Alban și Vassilie Tru- 
noff s-a bucurat de un frumos 
succes.

Artiștilor le-au fost oferite 
flori.

• Teatrul de stat din Bacău 
și-a deschis mărfi noua stagiune 
cu piesa „Oameni care tac" de 
Al. Voitin. Piesa este pusă în 
scenă de 1. G. Rusu, iar rolu
rile principale au fost interpre
tate de actorii Niculescu S. 
Brună, artist emerit, Ana Cristi, 
George Mottoi, Eugen Anlohi, 
Mihai Stoicescu.

• Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația de prietenie 
japono-romînă, care timp de 2 
săptămîni ne-a vizitat țara. De
legația a făcut vizite la 
I.R.R.C.S., Ministerul Comerțu
lui Exterior, Ia unele întreprin
deri, precum și așezăminte de 
cultură din Capitală și din alte 
localități ale țării.

(Agerpres)
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PREZENȚE ROMlNEțTl

Succesul Filarmonicii de Stat

„George
LONDRA. 1 — Trimisul spe

cial Agerpres, O. Nicolae, 
tiansmite : Luni seara, în sala 
Royal Festival Hali din Londra 
a avut loc, în fața unuj nume
ros public, primul concert pre
zentat în Anglia de Orchestra 
simfonică a filarmonicii de stat 
„George Enescu”. Concertul a 
fost dirijat de George Georges
cu, artist al poporului.

Programul concertului a cu
prins : Rapsodia l-a de George 
Enescu, Concertul pentru pian 
și orchestră de Schumann, so
list Valentin Gheorghiu, artist 
emerit al R. P. Romîne, și Sim
fonia Fantastică de Berlioz. 
Concertul s-a bucurat de mult 
succes. Rapsodia l-a de Enescu 
a fost îndelung aplaudată, iar 
la terminarea programului ova
țiile au durat minute în șir. La 
cererea publicului orchestra 
sub conducerea maestrului 
George Georgescu, a mai exe
cutat în afara programului 
„Trei dansuri romînești" de 
Theodor Rogalschi.

La concert au asistat J. Hen
derson, directorul Direcfiei te
ritoriale din Ministerul afaceri- 
lor externe al Anglilei, L. R. 
Speight, șeful Direcției relațiilor

Delegația de

Enescu" la londra
culturale Est-Vesț din ministe
rul de externe, personalități din 
lumea muzicală, oameni de artă 
și cultură, numeroși ziariști. A 
asistat, de asemenea, ministrul 
R. P. Romîne la Londra, Al. Lă
zăreanu, precum și delegația de 
ziariști romîni care vizitează 
Anglia.

Concertul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu” care a 
constituit o reușită manifestare 
artistică a fost retransmis de 
posturile de radio britanice.

Continuîndu-și turneul în An
glia orchestra va concerta în 
localitățile Portsmouth, Hudder
sfield, Newcastle, Leeds, Croy
don, Bristol și Wolverhampton. 
Filarmonica bucureșteană va 
concerta la Londra la posturile 
de radio BBC, pentru înregis
trări. Ultimul concert a! Or
chestrei simfonice a Filar
monicii de stat „George Enes
cu" va avea loc la 
tombrie în sala Royal 
Hall din Londra.

Presa britanică a 
marți cronici elogioase, despre 
primul concert al Filarmonicii 
de Stat „George Enescu”. Zia
rul „Daily Mail” subliniază că 
orchestra „a dovedit mari re
surse și o evidentă competen-

10 oc- 
Albert

publicat

ziariști romîni
și-a încheiat vizita in Anglia

început de an universitar
1963 -1964

(Urmare din vag. I)

maximă a capacităților și în
clinațiilor sale.

Cu prilejul deschiderii nou
lui an universitar ziarele au 
publicat numeroase cifre și 
date elocvente. Astfel numărul 
studenților azi în patria noas
tră este de 115 000 la cursurile 
de zi, serale și fără frecvență 
față de 25 000 în anul școlar 
1938—39, ceea ce reprezintă o 
creștere de peste patru ori. Nu
mai în acest an au fost admiși 
în universități și institute mai 
mulți absolvenți ai școlii de 
cultură generală decît era nu
mărul total al studenților în 
1938—39. Numărul facultăților 
a crescut de la 33 la 171. Dar 
cea mai grăitoare este totuși 
cifra 15 — cîte centre univer
sitare sînt azi în țară, față de 
4 în Romînia burghezo-moșie- 
rească. Este o mărturie strălu
cită a avîntului cultural care 
însoțește întotdeauna cu nece
sitate construcția socialismului, 
în țara noastră, în ultimul de
ceniu și jumătate inaugurarea 
fiecărui nou an universitar a 
adus noi și noi îmbunătățiri și 
perfecționări. An de an se clă
desc cămine și cantine noi, se 
înființează noi laboratoare, pro
filurile institutelor, planurile de 
învățămînt, programele se a- 
daptează celor mai recente cu
ceriri ale științei mondiale. Nu 
pot fi enumerate toate înfăp
tuirile care au precedat deschi
derea anului universitar 1963— 
1964, dar și cîte le-am amintit 
se adună într-un tablou impre
sionant care vorbește despre 
grija permanentă a partidului 
ți statului pentru perfecționa
rea continuă a învățămintului 
superior. în aceasta rezidă 
schimbarea esențială pe care a 
adus-o socialismul în învăță- 
mînt.

Învățămîntul superior nu e 
la discreția întîmplării, ci re
prezintă parte integrantă a pla
nului de stat, parte integrantă

a efortului general de cons
truire a socialismului. Pe baza 
indicilor de creștere a econo
miei și culturii, institutele de 
învățămînt superior pregătesc 
cadre de specialiști, de care 
societatea va avea nevoie mîi- 
ne. Fiecare student al anului I 
știe, din prima zi de facultate, 
că la capătul studiilor îl aș
teaptă o anumită activitate, a- 
numite sarcini, un loc bine pre
cizat în sistemul de activități 
care se completează reciproc 
pentru a da viață hotărîrilor 
partidului pentru înfăptuirea 
cu un ceas mai devreme a mă
rețelor idealuri ale comunis
mului. Iată de ce studenții 
noștri sînt atît de entuziaști, 
iată de ce tinerețea nu Ii se 
fringe : pentru că pot privi cu 
toată încrederea viitorul.

De buna seamă de aici de
curg și anumite îndatoriri. 
Dintre multele, vom încerca 
doar să răspundem foarte pe 
scurt la întrebarea : cum tre
buie să răspundă studenții la 
grija cu care sînt înconjurați ? 
Și din nou nu vom enumera 
toate îndatoririle studenților 
pentru că ei le cunosc tot atît 
de bine ca și profesorii. Ci 
vom sublinia doar o singură 
împrejurare : din moment ce 
învățămîntul superior se în
cadrează atît de organic în 
planul general de construire 
a socialismului, aceasta în
seamnă că într-un anumit fel 
activitatea în producție a tină- 
rului începe în prima zi de 
facultate. Alegîndu-și o anu* 
mită specialitate, începînd să 
se pregătească în vederea ac
tivității practice corespunză
toare, studentul de fapt a de
venit efectiv un constructor al 
socialismului. Constructor al 
socialismului — e o mare cinste 
să ai dreptul să te numești ast
fel. Iar această cinste și mîn- 
drie trebuie să genereze, se 
înțelege, hotărîrea de muncă, 
de studiu perseverent, profund.
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LONDRA 1 (Agerpres). —• 
Delegația de ziar iș ii romîni, 
alcătuită din George lvașcu, 
redactor șef al revistei „Con
temporanul", Zamfir Brumam 
director general adjunct al A- 
genției Romîne de presă „A- 
gerpres”. Mircea Radulescu, 
redactor Șef al ziarului „Ro
mînia liberă", Anton Săn- 
descu, redactor al ziarului 
„Scînteia" care vizitează An
glia. a avut în dimineața zilei 
de 1 octombrie o întrevedere 
cu lordul Dundee, ministru de 
stat pentru afacerile externe. 
A fost de față Al. Lăzăreanu, 
ministrul R. P. Romîne la. 
Londra.

Cu prilejul încheierii vizitei 
delegației ziariștilor romîni, R. 
L. Sneaight, șeful Direcției re
lațiilor culturale Est-Vest din

Ministerul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii, a oferit un 
dejun. La dejun au participat: 
sir Wavell Wakefield, preșe
dintele grupului parlamentar 
anglo-romîn, deputatul G. 
Longden, vicepreședintele Co
mitetului pentru relații cu ță
rile Europei răsăritene al Con
siliului britanic, reprezentanți 
ai Oficiului Central de Infor
mații al Marii Britanii, zia
riști. A fost prezent, de aseme
nea, Al. Lăzăreanu, ministrul 
R. P. Romîne la Londra.

G. Longden, vicepreședintele 
Comitetului pentru relații cu 
țările Europei răsăritene al 
Consiliului britanic, a oferit un 
cocteil la Royal Festival Hali 
cu ocazia vizitei în Anglia a 
delegației de ziariști romîni.

Ziariștii romîni au părăsit 
Anglia, plecînd spre patrie.

Lucrările Congresului Internațional 
de Astronautics

PARIS 1 (Agerpres). — La 
Paris se desfășoară în prezent 
lucrările celui de-al XIV-lea 
Congres Internațional de As- 
tronautică la care participă 
numeroși savanți și specialiști 
din diferite țări ale lumii. 
Membrii delegației R. P. Ro- 
mîne au prezentat o serie de 
comunicări printre care : „Cer
cetări experimentale asupra

tul- 
de 

du-

dezvoltării ontogenetice și 
burărilor trofice produse 
hipergravitație de lungă 
rată“ de dr. Alex. Vrăbiescu, 
dr. Lucia Cîmpeanu și dr. C. 
Domilescu și „1 ~ 
cîmpului vizual la 
mare altitudine în 
hipobarism" de dr. 
pescu, dr. Ștefan 
Cinca.

.Modificările 
i piloții de 
. condiții de 
. Mircea Po- 
i și dr. N.

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), Modern (piața 
G. Coșbuc nr. 1). Codin: Bucu
rești (bd. 6 Martie 6)., Grivița 
(Calea Griviței — lingă Podul 
Basarab). Babette pleacă la 
război — cinemascop : Tinere
tului (Calea Victoriei 48),. Bu- 
cegi (bd. 1 Mai 57), Miorița 
(Calea Moșilor 127), Moartea in 
insula de zahăr — cinemascop: 
Victoria (bd. 6 Martie 7). Lupii 
la stînă: 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). Intre 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 între popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), Tomis (Calea 
Văcărești 21), Lira (Calea 13 
Septembrie 19G). Moby Dick: 
Cultural (piața Uie Pintilie 2). 
Escondida: Dacia (Calea Gri- 
viței 137), Arta (Calea Călărași 
153). Tu ești minunată: Bu- 
zești (str. Buzești 9—11). Ma
rele drum: Crîngași (str. Crîn- 
gași 42), Ferentari (Calea Fe
rentari 86). Doi din alte lumi: 
Unirea (bd. 1 Mai 143). Cain al 
XVIII-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 Hill: Volga (șos. Uie 
Pintilie 61), Floreasca (str. I. S. 
Bach 2), Pacea (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).

ță". „Atît alămurile, cit și su
flătorii Ia instrumente din lemn 
și-au expus cu pregnanță pale
tele colorate, iar instrumentele 
de coarde — partea cea mai 
bună a orchestrei— au demon
strat disciplină și admirabile 
calități ale tonului”. Același 
ziar scrie că Valentin Gheor
ghiu „a interpretat concertul 
pentru pian de Schumann cu o 
finețe admirabilă” și că „din 
puncț de vedere tehnic pianis
tul se dovedește un adevărat 
maestru”.

„A apărut evident tonul vi
brant al corzilor și perfecta o- 
mogenitate șl intensitate expre
sivă a frazării”, scrie cronica
rul muzical al ziarului „Guar
dian". „Solistul în concertul 
pentru plan, Valentin Gheor
ghiu, a demonstrat o mare au
toritate tehnică și o evidentă 
sensibilitate muzicală”.

SANTO DOMINGO. Soldați și 
tind numeroși adepți ai

polițiști efectuiază 
partidelor democratice.

razii, ares-

Situația 
din Republica 

Dominicană
SANTO DOMINGO 1 (Ager

pres), — Agenția United Press 
International anunță că, la 30 
septembrie, în capitala Repu
blicii Dominicane au avut loc 
manifestații studențești împo
triva instaurării la putere a jun
tei miljtare reacționare. Potri
vit agenfiei, studenta din San
to Domingo au încercat să pă
răsească incinta universității 
pentru a manifesta pe străzi, 

dar autoritățile polițienești, 
care au ocupat pozi/ii în jurul 
universității, i-au constrîns pe 
studenți să rămînă înăuntru. A- 
ceștia au continuat să demon
streze, în incinta universității, 
împotriva loviturii de stat mi
litare din Republica Domini
cană, anuntînd că vor declara 
o grevă a foamei.

Pe de altă parte, aceeași a~ 
gentie relatează că junta mili
tară din Republica Dominicană 
continuă acțiunile represive îm. 
potriva elementelor de stingă. 
Un purtător de cuvînt oficia) a 
anunțat că aproximativ 50 de 
oameni politici considerați „de 
stingă” urmează să fie exilați.

Noi arestăriLucrările Adunării Generale
in Venezuelaa O. N. U

NEW YORK 1 trimisul spe
cial al Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : In ședința 
din 1 octombrie a Adunării Ge
nerale O.N.U., primul a luat cu
vîntul ministrul afacerilor ex
terne al Salvadorului, Hector 
Escobar Serrano. Salutînd în
cheierea Tratatului de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei 
medii, el a declarat că delega
ția sa va sprijini orice alte pro
puneri menite să contribuie la 
înfăptuirea dezarmării generale 
și totale.

Ministrul afacerilor externe 
al Angliei, lordul Home, a ros
tit o amplă cuvîntare consacra
tă în principal analizării situa, 
ției internaționale după sem
narea Tratatului de la Mosco
va. Home s-a pronunțat în fa
voarea reglementării probleme
lor internaționale „pas cu pas” 
și a creării unuj climat politic 
care să contribuie la aceasta. 
Ministrul englez a declarat că 
guvernul său va lua parte la o 
conferință la nivel înalt a ță
rilor membre ale Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
de la Geneva, dacă obiectul 
acestei conferințe va fi preci
zat „de un anumit număr de 
directive precise cuprinzînd e- 
laborarea unor programe con
crete de dezarmare"

Ultimul vorbitor din ședin
ța de dimineață a fost ministrul 
afacerilor externe al Suediei, 
Torsten Nilsson. El a cerut a- 
doptarea unei rezoluții care să 
recomande conferinței celor 18

state de la Geneva să lucreze 
de urgență 
program de 
lă și totală.

Comitetul 
Generale O.N.U., pentru ] 
blemele sociale, umanitare 
culturale "care 
activitatea la 25 septem
brie, examinează In prezent pri
mul punct al agendei sale și a- 
nume : Proiectul de declarații 
asupra eliminării tuturor for
melor de discriminare rasială, 
ceea ce constituie implicit o 
condamnare a colonialismului.

în ședința din 1 octombrie a 
Comitetului nr. 3 a luat cuvîn- 
tul reprezentanta R.P. Romîne, 
Maria Groza. Delegația romî
nă, a spus vorbitoarea, acordă 
întreaga sa atenție reglemen
tării internaționale a măsuri
lor destinate respectării inte
grale și efective a drepturilor 
omului, așa cum sînt ele în
scrise în Carta O.N.U. ți în 
Declarația universală a drep-

la elaborarea unui 
dezarmare genera-

nr. 3 al Adunării 
pro-

> și
și-a început
25

turilor omului și în consecință 
cere abolirea totală și defini
tivă a discriminării rasiale.

Poziția delegației romîne față 
de proiectul de declarație se 
inspiră din politica țării noas
tre, unde toate formele de dis
criminare au fost lichidate, 
fapt reflectat în constituție și 
în legislația R.P. Romîne, in 
relațiile sociale și economice 
din țara noastră, precum și în 
educarea tinerei generații și a- 
dulților. în țara noastră se a- 
cordă o mare importanță edu
cării cetățenilor în spiritul 
ideilor păcii, egalității în drep
turi, prieteniei și înțelegerii 
între diferite rase Și naționa
lități.

în încheiere, Maria Groza a 
sublinat faptul că delegația 
romînă se pronunță în favoa
rea acelor amendamente care 
sînt menite să întărească de
clarația în privința condam
nării discriminării rasiale și 
colonialismului.

CARACAS 1 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

de presă, îu seara zilei de 30 sep
tembrie au fost arestați la Ca
racas, Jesus Faria, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Venezuela, senator al Congresu
lui Național. Jesus Maria Casai, 
vicepreședinte al Camerei depu- 
taților a Congresului Național, 
precum și frații Gustave și 
Eduardo Machado și Francisco 
Villavicencio, deputați. De ase
menea, poliția a operat o descin
dere la sediul „Centrului unit al 
oamenilor muncii din Venezue
la", unde a arestat 145 de mun
citori prezenți la o conferință 
care se ținea la acest sediu.

în legătură cu noile încălcări 
ale drepturilor constituționale de 
către autorități, președintele Ca
merei Deputaților a Congresului 
național a adresat o telegramă 
de protest ministrului afacerilor 
interne al Venezuelei.

Demonstrația oamenilor muncii din Pekin

Blocuri de locuințe în apropierea portului pescăresc al orașului Conakry (Republica Guineea)
ni
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PEKIN 1 — Corespondentul 
Agerpres. E. Soran. transmite: 
La 1 octombrie a avut loc în 
piața Tiananmîn din Pekin o 
mare demonstrație a oamenilor 
muncii cu prilejul celei de-a 
14-a aniversări a proclamării 
R. P. Chineze.

La tribuna centrală au luat 
loc conducătorii de partid și 
de stat ai R. P. Chineze în 
frunte cu Mao Țze-duin, Liu 
Șao-ți, Ciu En-lai. Ciu de, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești. ai Armatei Populare de 
Eliberare, precum și oaspeți 
străini.

A luat cuvîntul Pîn Cijen, 
membru al Biroului Politic și

al Secretariatului C.C. al P. C. 
Chinez, primar al orașului 
Pekin.

A urmat apoi demonstrația 
oamenilor muncii, la care au 
participat circă 500 000 de lo
cuitori ai Pekinului, muncitori, 
țărani, 
crători 
mîntul 
artă și 
instituțiile de stat, sportivi.

Seara, în prezența conducă
torilor de partid și de stat și 
a numeroși oaspeți au avut loc 
în piața Tiananmîn jocuri de 
artificii.

pionieri și școlari, lu- 
din comerț, din învăță- 

superior, oameni de 
cultură, lucrători din

I

Ședință a Comisiei permanente C.A.E.R.

pentru problemele economice
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat oficial, 
între 25 și 28 septembrie a a- 
vut loc la Moscova ședința or
dinară a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru proble
mele economice.

La ședință au participat de
legațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R.: Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D.G., Mongolia, Polonia, 
Romînia, Ungaria și U.R.S.S. 
In calitate de observatori la 
ședință au asistat reprezentan
ți1 Republicii Populare Demo
crate Coreene, Republicii 
Populare Chineze și Republicii 
Democrate Vietnam.

Comisia a examinat sarcinile 
privind activitatea ei viitoare, 
care decurg din hotărîrile 
Consfătuirii din iulie (1963) a

primilor secretari ai comitete
lor centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești și 
șefilor guvernelor țărilor 
membre ale C.A.E.R., precum 
și din hotărîrile celei de-a 
XVIII-a sesiuni a Consiliului.

Comisia a examinat materia
lele privind problemele meto
dologice de comparare a nive
lurilor productivității muncii, 
a eficienței economice a inve
stițiilor capitale, precum și ale 
coordonării lucrărilor de cer
cetări științifice în problemele 
importante ale colaborării eco
nomice dintre țările membre 
ale C.A.E.R.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de uni
tate frățească și înțelegere de
plină.

„Tot ce înseamnă lumină Și 
progres le este odios". Dacă 
aceste cuvinte prin care Heine 
a caracterizat reacțiunea ar fi 
fost înscrise pe frontispiciul 
clădirii municipalității din bă- 
trînul oraș vest-german Liibeck, 
el ar fi putut servi de minune 
drept simbol conducătorilor res
pectivei instituții.

Recent, municipalitatea din 
acest oraș a respins propune
rea de a se da gimnaziului lo
cal numele lui Thomas Mann. 
Onorabilii membri ai municipa
lității și-au motivat refuzul prin 
aceea că, în timpul celui de-al 
doilea război mondial, Thomas 
Mann, ,,și~a 
cuib”.

Ce înțeleg 
Liibeck prin 
După cum se știe, după înscău
narea la putere a lui Hitler, 
Mann a emigrat în California 
de unde a militat cu dîrzenie, 
prin pana sa ascuțită, împotriva 
barbariei hitleriste și a ațîțăto- 
rilor la război. Iată deci, cum în 
limbajul unor reacționari înve- 
terati din Liibeck, a lupta îm
potriva hitlerismului a însem
nat „a-(i pîngări cuibul".

I
pîngărit propriu)

părinfii orașului 
aceste cuvinte ?

Adevărată
pmgarire...
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VARȘOVIA 1. — Trimisul 
special Agerpres. C. Benga, 
transmite : Marți seara, Gh. 
Diaconescu. ambasadorul R. P. 
Romîne la Varșovia, a oferit în 
saloanele Ambasadei o recep
ție în cinstea delegației M.A.N. 
a R. P. Romîne, condusă de 
Anton Moisescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale a 
R P. Romîne. Au participat: 
Czeslaw Wycech, mareșal al 
Seimului R. P. Polone. Zenon 
Kliszko. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. 
P.M.U.P.. vicemareșal al 
mului, Jan Karol Wende, 
cemareșal al Seimului,
Dab Kociot. membru al Con
siliului de Stat, deputați, acti
viști de partid și de stat, oa
meni dc cultură și artă, zia
riști. La recepție au luat par
te. de asemenea, șefi ai misiu
nilor diDlomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

al 
Sei- 
vi- 

Jan

o rezolufie care autori- 
Agenfia internațională 
energia atomică să con- 

folosirea reactoarelor

presă se aflau cu- 
dramaturgi sovietici

I 
I
I
I
I
I

doptat 
zează 
pentru 
troleze 
nucleare în țările care primesc
ajutor tehnic din partea aces
tui organism, cu scopul de a 
împiedica folosirea acestora 
pentru crearea în secret de 
arme nucleare. Conferința a 
completat, de asemenea, cinci 
locuri care au devenit vacante 
în Consiliul guvernatorilor, ca 
urmare a expirării termenului 
de doi ani a unor membri. Cu 59 
voturi din 61 exprimate, în 
Consiliul guvernatorilor a tost 
ales reprezentantul R. P. Ro
mine, Acad. Horia Hulubei.

rin ța de 
noscuții 
Alexandr Stein, Afanasi Salîn- 
ski, Mihail Șatrov, Isidor Stok 
și alții.

Teatrul de Comedie din 
București își începe turneul la 
2 octombrie pe scena Teatrului 
din Kremlin, cu piesa „Prie
tena mea Pix“ de V. Em. 
Galan.

alcătuită din oameni de afaceri 
a plecat spre Europa. Timp de 
trei săptămîni ea va vizita 
Iugoslavia, Romînia și Bulga
ria unde va duce tratative cu 
privire la dezvoltarea comer
țului dintre Japonia și țările 
respective. Misiunea alcătuită 
din 16 persoane este condusă 
de Kosuke Wada. președintele 
conducerii companiei „Fudzi 
Denki1-.

MOSCOVA. — La 1 octom
brie, ambasadorul Danemarcei 
în Uniunea Sovietică a semnat 
din împuternicirea guvernului 
Ecuadorului Tratatul cu privi
re la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub 
apă. Ecuadorul este cel de-al 
85-lea stat care a semnat la 
Moscova Tratatul.

VIENA. — La 1 octombrie, la 
Viena s-au încheiat lucrările 
Conferinței generale a Agenției 
Internationale pentru energia 
atomică. Cu 57 de voturi din 87 
de țări membre, conferința a a-

MOSCOVA. — Cu prilejul 
turneului întreprins la Mos
cova de Teatrul de Comedie 
din București, la 1 octombrie 
a avut loc la Ambasada R.P. 
Romîne o conferință de presă, 
în cadrul căreia artistul po
porului Radu Beligan, directo
rul teatrului, a prezentat unele 
aspecte din activitatea aces
tui colectiv, precum și din 
viața teatrală a Romîniei. 
Printre participanții la confe-

BUDAPESTA. — Cu prile
jul vizitei în R. P. Ungară a 
delegației Uniunii Scriitorilor din 
R.P. Romînă, însărcinatul cu a- 
faceri a. i. al R.P. Romîne la 
Budapesta, Romeo Asteleanii, a 
oferit un cocteil în saloanele am
basadei.

Au participat Darvas Joasei, 
președintele Uniunii Scriitorilor 
Ungari, reprezentanți ai Uniunii 
Scriitorilor, ai Ministerului Cul
turii, scriitori, oameni de artă și 
cultură. Au participat de aseme
nea, membrii unei delegații a 
Uniunii Scriitorilor din R.S. Ce
hoslovacă care se află în vizită 
în R.P. Ungară.

TOKIO. — La 1 octombrie, o 
misiune comercială japoneză,

SAN JOSE — Ziarul „Repu
blica”, organ al cercurilor de a- 
faceri din Costa Rica, publică 
un articol în care cere dezvol
tarea relațiilor comerciale cu 
țările socialiste. Ziarul arată 
că în timp ce unele state lati- 
no-americane ca Brazilia, Chile, 
Uruguay au legături comerciale 
reciproc avantajoase cu țările 
socialiste, statele occidentale 
impun preturi extrem de scă
zute la produsele exportului 
costarican, mai ales la cafea. 
Făcînd o minuțioasă analiză a 
acestei situații, ziarul constată 
în încheiere că „actuala politică 
economică costaricană trebuie 
neîntîrziat revizuită”.

— Răspunzînd in- 
A. Novotny, prim- 
C.C. al Partidului 
din Cehoslovacia,

PRAGA. 
vitatiei lui 
secretar al 
Comunist
președintele R. S. Cehoslovace, 
la 1 octombrie a sosit în R. S. 
Cehoslovacă într-o vizită de 
prietenie Janos Kadar. prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare.

Janos Kadar este însoțit de 
Jeno Fock, membru al 
roului Politic ai C.C. 
P.M.S.U.. vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al 
Ungare, și Dezso Nemes, mem
bru al biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.S.U.

Bi- 
al 
al 

R.P.
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Prin atacul lor ignobil îm
potriva memoriei lui Thomas 
Mann, remarcabil reprezentant 
ai literalurii progresiste ger
mane, reacționarii din Liibeck 
n-au făcut decît să-și dovedea
scă afinitatea cu Hitler și Goeb
bels. „Cine n-a aflat încă, să 
afle acum — scrie, comentînd 
acest caz, ziarul vest-german 
„DIE WELT" — că hitîerij de 
ieri și reacționarii de azi pro
vin din același cuib chiar dacă 
penele sînt colorate diferit’’.

O bună ilustrare a justeței 
constatării lui „Die Well’’ și 
care pune și mai bine în lumină 
unele realități din R.F.G. o 
constituie și următorul fapt: Ia 
începutul lunii septembrie a a- 
vut loc în Republica Federală 
Germană sărbătorirea scriitoru
lui și criticului literar Adolf 
Barthels, rasist și nazist noto
riu, a cărui ocupație predilectă 
pe vremea lui Hitler era de a 
denunța pe scriitorii germani 
progresiști. Ca să ne edificăm 
asupra concepțiilor acestui scri
itor e suiicient să relevăm că 
Barthels vedea în hitlerism 
„salvarea Germaniei" și în la
gărele hitleriste ale morții ,,pu- 
riiicarea umanității". De altlel, 
trebuie adăugat că Barthels a 
fost unul din principalii redac
tori ai oficiosului hitlerist 
„Volkischer Beobachter". Ase
menea merite, cercurile reacțio. 
nare, revanșarde vest-germane 
nu le disprețuiesc.

Recent, la Wessellburen, ora- 
șui de baștină al lui Barthels 
s-a desfășurat ceremonia inau- 
guiării unei școli care poartă 
numele literatului nazist.

EM. RUCĂR

REDACȚIA sl ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteiî". TeL 17.60.10. Tiparult Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteli'*,


