
1

4 i.

Proîetad 8îri foaie țările, unîțî-vM!

cinteia
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XIX, seria II nr. 4473 4 PAGINI 20 BANI

Acum este epoca
optimă

pentru însămînțări
olectiviștii din satul Sîntandrei 
au avut de recoltat porumbul de 
pe o suprafață de 300 de hectare. 
Pentru efectuarea acestei lucrări 
au fost repartizate brigăzile con
duse de Cornea Remus, Anghel 
Ion și Haida Juja. Lotul de ^po

rumb revenit fiecărei brigăzi a fost împărțit 
pe echipe, iar în cadrul echipelor pe fiecare 
colectivist în parte. Un număr de 30—40 de 
colectiviști au primit sarcina să taie și să în
carce cocenii în cele 10 atelaje repartizate 
pentru această lucrare. Alte 15 atelaje trans
portă recolta la baza de recepție din Deva și 
la pătulele gospodăriei colective. Munca fiind 
astfel organizată și respectîndu-se graficul 
stabilit, s-a reușit ca într-un timp scurt să se 
strîngă recolta de pe mai mult de jumătate 
din suprafața planificată.

în fiecare zi, din zori și pînă seara, majori
tatea tinerilor colectiviști, mobilizați de orga
nizația de bază U.T.M., au participat activ la 
culesul știuleților. tăiatul cocenilor și mai ales 
la transport. Dat fiind ritmul intens de recol
tare atît a porumbului cit și a celorlalte cul
turi, în G.A.C. din Sîntandrei s-a putut trece 
paralel și la pregătirea terenului și la însă- 
mințări. Munca celor șapte mecanizatori de 
la S.M.T. Orăștie a fost și ea judicios orga
nizată. Patru tractoare au fost repartizate să 
are imediat suprafețele proaspăt eliberate de 
culturi, pentru ca pămîntul să aibă timp să 
se așeze. Folosind rațional capacitatea de lu
cru a tractoarelor, cei patru mecanizatori au 
reușit ca în numai cîtcva zile să efectueze 
arături pe 200 de hectare. Acestea se adaugă 
suprafeței arată cu cîtăva vreme mai înainte 
după recoltarea trifclienelor. Pe aceste tere
nuri însă rămăseseră bulgări mari, care tre
buiau sfărîmați. De aceea, cel de al cincilea 
tractor a trecut la discuirea arăturilor.

Timpul prielnic însămînțărilor i-a găsit 
astfel pe colectiviștii de aici bine pregătiți. 
(Semințele au fost condiționate și tratate cu 
mult înainte.) A fost posibil, deci,^ ca două 
tractoare să fie repartizate la semănat. Pînă 
la 30 septembrie, au și fost însămînțate mai 
bine de 100 hectare cu grîu din cele 435 pla
nificate, 45 de hectare cu orz și întreaga su
prafață planificată cu secară furajeră. Munca 
fiind bine organizată, această lucrare impor
tantă va putea fi încadrată în epoca optimă 
— condiție de bază pentru obținerea unor re
colte sporite.

Asemănător procedează și colectiviștii din 
Petreni și Tîmpa. Și în aceste gospodării co
lective majoritatea colecti
viștilor sint repartizați la 
recoltări și eliberarea tere
nului de coceni. Organiza
țiile U.T.M. aduc un prețios 
sprijin, atenția fiind în
dreptată îndeosebi spre re
partizarea tinerilor la pos
turile de lucru care impun 
maximă operativitate. Așa 
se explică faptul că în a- 
ceste gospodării recoltarea 
culturilor de toamnă este
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Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Prezidiului Adunării Populare și 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, în nu
mele întregului popor bulgar și 
al nostru personal, vă mulțumim 
din tcată inima pentru felicită
rile și urările adresate cu ocazia 
celei de-a XlX-a aniversări a re
voluției socialiste din Bulgaria. 
Sintem convinși că prietenia 
tradițională dintre poporul roiuiu 
și poporul bulgar se va întări și 
pe viitor și va contribui Ia rea
lizarea țelurilor noastre comune 
— construirea socialismului în 
țările noastre, întărirea unității 
lagărului socialist și menținerea 
păcii în întreaga lume. Dorini 
din toată inima poporului frate 
romîn și dv., dragi tovarăși, noi 
succese in lupta pentru desăvâr
șirea construcției socialismului în 
patria dv. și pentru întărirea 
păcii în Balcani și în întreaga 
lume.
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Populare Bulgaria
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într-un. stadiu avansat, iar însămînțările se 
desfășoară din plin.

în alte gospodării colective din raza orașu
lui Deva însă, deși sînt condiții și posibilități 
asemănătoare, lucrările din actuala oampanie 
agrioolă și mai ales recoltatul porumbului, 
pregătirea terenului și însămînțările sînt mult 
rămase în urmă. Așa stau lucrurile în G.A.C. 
Rapolt, Cristur, Popești, Totia, Simeria și 
altele. Cea mai mare parte a suprafețelor de 
teren ale acestor gospodării este situată pe 
malurile Mureșului și Cernei, zonă în care 
porumbul a intrat în faza de coacere deplină 
cu mai bine de 10 zile în urmă. Era timp su
ficient ca de acum recolta să fie strînsă de pe 
cea mai mare parte a terenului cultivat, co
cenii tăiați și arăturile să se afle într-un sta
diu avansat. Era timpul, de asemenea, ca în
sămînțările de toamnă să înceapă din plin. 
Conform recomandărilor Consiliului Superior 
al Agriculturii, în această parte a țării epoca 
optimă de semănat este cuprinsă între ultima 
decadă a lunii septembrie și 15 octombrie. în 
gospodăriile amintite lucrările sînt insă abia 
la început, iar în unele nici n-iau fost de
clanșate.

întîrzierile, în toate aceste unități, au ca 
principală cauză ritmul lent în care se desfă
șoară strîngerea recoltelor de toamnă și în 

a celorlalte 
Acest ritm 
scăzută la 
și la însă-

primul rind a porumbului și 
plante premergătoare griului, 
atrage după sine o viteză zilnică 
arături, la pregătirea terenului 
mînțări.

Se face simțită aici insuficienta 
față de mobilizarea tuturor colectiviștilor la 
lucru, față de justa repartizare pe feluri de 
lucrări a brațelor de muncă existente și 
atelajelor.

Pînă la 30 septembrie se efectuaseră ară
turi pentru însămînțări pe o suprafață de 
aproape 1 300 de hectare din cele peste 2 700 
planificate. Trebuie specificat 
rezultat se datorește faptului că în unele 
G.A.C. lucrarea respectivă se 
sfîrșit, în timp ce în altele este abia la în
ceput și se desfășoară într-un ritm lent. 
Aproape 1 700 de hectare pe care trebuie să

preocupare

a

însă că acest

apropie de

Brigada de sondori 
a Iul Ion Stanciu 
de Ia schela Lili- 
ești, regiunea Plo
iești este cunoscu
tă pentru rezulta
tele bune obținute 
In producție. Și 
colectivul el a 
contribuit la obți
nerea a 3 650 000 
lei economii reali
zate la prețul de 
cost pe întreaga 
schelă în cele opt 
luni care au trecut 
de la începutul a- 

nului.
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Prin perfecționarea 
tehnologiei, economii 

de metal
îmbunătățirea conti

nuă a calității utilaje
lor este un obiectiv 
principal al întrecerii 
constructorilor de ma
șini din țara noastră. 
La Uzinele „Unirea" 
din Cluj, prin perfec
ționarea mașinii de ră
sucit bumbac, numă
rul de turații ale aces
teia a crescut de la 
circa 9 000 pe minut la 
11000. Mașina este pre
văzută și cu un dispo
zitiv automat de opri
re. Ia ruperea firului. 
Metalurgiștii clujeni au 
mai făcut importante 
perfecționări mașinilor 
de filat bumbac și răz
boaielor de țesut.

Prin reproiectarea 
grupului electrogen de

30 kva, constructorii 
de motoare electrice 
din București au redus 
greutatea acestuia cu 
600 kg, obținind și o 
îmbunătățire substan
țială a performanțelor 
lui tehnice. Mult îmbu
nătățite au fost și ca- 
zanelc de 50 și 10 tone 
produse de metalurgiș- 
tii de la „Vulcan", la 
care au fost reduse 
consumurile de metal 
cu 8,6 și respectiv 1,5 
tone. Calitatea acestor 
cazane a fost îmbună
tățită și ca urmare a 
asamblării lor prin su- 

automată în lo- 
sudurii manuale.
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PRETUTINDENI - PREGĂTIRI

ORADEA. — La Uzina de mașini- 
unelte „înfrățirea” din Oradea se 
instalează un cazan de aburi cu un 
debit de 10 tone ne oră, care va mări 
simțitor capacitatea de încălzire în 
halele și secțiile de producție. De a- 
semenea, se lucrează la montarea a 
încă un schimbător de căldură Și la 
modernizarea sistemului de încălzire 
existent. Echipe speciale verifică in
stalațiile de apă potabilă și de ilu
minat, repară ușile și geamurile, in
stalează noi ventilatoare de aerisire 
etc

Intense pregătiri se fac și în uni

tățile Complexului C.F.R. Oradea. 
Aici se lucrează la instalarea para- 
zăpezilor. se pregătesc locomotivele, 
se face verificarea și repararea co
loanelor de apă, protejarea lor con
tra înghețului etc. Pînă acum, din 
cele peste 300 obiective prevăzute în 
planul de măsuri ,în unitățile C.F.R. 
Oradea, s-a realizat mai mult de 70 
la sută.

GALATI. — Creatorii de modele și 
desene de la întreprinderea textilă 
din Galați au pregătit pentru sezo
nul rece o nouă gamă de diftină și 
finet, compusă din 17 desene reali
zate în 119 poziții coloristice. O parte 
din noile desene sint destinate țesă
turilor Dentru copii. Varietatea mai 
mare de culori la articolul diftină a 
fost obținută prin folosirea a trei 
culori, în loc de două cite se aplicau 
anul trecut.
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In întîmpinarea
ZILEI

PETROLISTULUI
a valorii producției 
globale prevăzute de 
la începutul anului și 
pînă acum. In același 
timp, prin reducerea 
cheltuielilor de pro
ducție, colectivul 
schelei a realizat în 8 
luni din acest an eco
nomii suplimentare de 
5 531 000 lei, ceea ce 
reprezintă aproape 95 
la sulă din angaja
mentul anual.

Cu rezultate fru
moase în muncă în- 
tîmpină Ziua petrolis- 

și sondorii din 
din

Sondorii din Întrea
ga țară întlmpină 
„Ziua petrolistului" 
cu însemnate reali
zări în muncă. In pri
mele nouă luni ale 
anului ei au reușit să 
foreze peste prevede
rile planului 93 de 
sonde. In același timp, 
prin reducerea prețu
lui de cost au obținut 
la foraj economii 
peste plan în valoare 
de aproape 15 mili
oane lei.

Cele mai bune re
zultate în activitatea 
de foraj le-au obținut 
sondorii de la Trustul 
de explorări geolo
gice și Trustul de fo
raj Pitești.

Rezultatele obținu
te de sondori în în
trecerea pe care o 
desfășoară pentru fo
rarea rapidă și econo
mică a sondelor 
datoresc 
metodelor 
de muncă 
ganizări
Forajul cu turbina, de 
pildă, metodă avan
sată de lucru s-a folo
sit la 56 la sulă din 
volumul total al 
jului realizat 
acum.

I 
I

în etapa actuală tractoriștii ,• 
de la S.M.T. Valu lui Traian, $ 
regiunea Dobrogea, depun ( 
(oale eforturile pentru ca în- l 
sămînțările de toamnă să > 
fie de calitate superioară și 
să se desfășoare 

ritm rapid.
Tractoristul Mihai 

, este cunoscut printre meca- 
< nizalorii din S.M.T., ca unul

I
i

A

înfrumusețează Mobilă
la domiciliu)

Muscă în

din tinerii care depășește 
< regulat planul de producție,

(Agerpres)

1 iar lucrările lui sînt de ca- 
, litate superioară.

într-un

Spectacolele celor mai bune formații artistice

în alt 
credea 
Spera

cu
Pe
a-

LAL ROMULUS
corespondentul „Scînteii tineretului" pentru 

regiunea Hunedoara
(Continuare în pag. a HPa)

ntîmplarea de mai 
jos s-a petrecut la 
începutul lunii iu-

I lie 1963 într-unul 
din orașele țării.

I E vorba despre o 
fetiță și despre

mama ei. Și pentru că nu nu
mele are importanță, pe fetiță 
o vom numi Maria.

...Un grup de copii coborau 
gălăgioși strada. Aveau coifuri 
de hârtie pe cap și rucsacuri in 
spate. O clipă, Maria i-a pri
vit din balcon. Colegii ci ple
cau în ziua aceea în tabăra de 
vară, la mare. Printre cei care 
trebuiau să plece era și ea. își 
făcuse și ea coif de hârtie, ta
tăl îi cumpărase o pălăriuță la 
fel cu a celorlalți copii, dar...

— Maria, de ce ai renunțat 
la tabără așa, dintr-o dată ?

Era așa de veselă în 
aceea colega lor cum 
zuseră decît rar in 
3 ani.

— îmi voi petrece 
tot la mare, dar împreună cu 
mamaI le-a răspuns ea. Toată 
vara cu mama 1 a exclamat ea 
atit de bucuroasă de parcă 
le-ar fi spus : „Știți voi ce în
seamnă asta Mă voi întoar
ce de la mare abia cu o zi îna-

ziua 
n-o vă- 
ultimii

vacanța

inte de începerea școlii. Va
canță plăcută tuturor !

In ziua aceea, în camera ei. 
atît de ordonată de obicei, erau 
împrăștiate pe pat, pe masă, 
pe scaune — rochii, bluze, cos
tumul cel nou de baie...

De la balconul casei se vede 
strada gării. Mama va veni 
chiar cu primul autobuz... Va

BAIA' MARE. — 
Tot mai mulți mi
neri, metalurgiști, 
chimiști, construc
tori de mașini, inte
lectuali, tineri, gos
podine și alți cetă
țeni din Baia Mare, 
iau parte în timpul 
lor liber la amena
jarea parcurilor și 
spațiilor verzi, la 
plantarea de flori, 
arbori și arbuști or
namentali, la moder
nizarea străzilor și 
executarea altor lu-

crări prevăzute 
planul de construc
ție și sistematizare a 
orașului. Valoarea 
economiilor realizate 
în acest an prin 
muncă patriotică se 
ridică la aproape un 
milion lei. Cetățenii 
din cartierul Valea 
Roșie, care și-au 
transformat cartierul 
într-o adevărată gră
dină, sînt fruntași în 
acțiunea de înfru
musețare a orașului.

CLUJ (de la corespon
dentul nostru). — Cu 
prilejul încheierii pri
mei etape a celui de al 
,VII-lea Concurs pe țară 
al formațiilor artistice 
de amatori, la Cluj, pe 
stadionul orășenesc, a a- 
vut loc spectacolul 
„Drag mi-e cîntecul și 
jocul" organizat de Sfa
tul popular regional, 
consiliul regional al sin
dicatelor și U.R.C.M.

cum face de atitea ori cind 
este fericită. împreună cu 
mama se va plimba pe faleză 
— îi venea ei în minte — se 
va juca în apa călduță a mă
rii, și vor vorbi împreună.

„Ce înseamnă dragostea de 
mamă ! gîndea în continuare, 
tatăl ? E oare ceva pe lume in 
stare să înlocuiască sentimen
tul acesta ?" Fetița lui îi de-

RĂSPUND
M A M E

veni astăzi; sigur, doar așa i-a 
scris...

Stind într-un fotoliu, tatăl o 
privea pe fetiță, în liniște. 
„Parcă ar vrea să răscumpere 
un timp, sau o bucurie care 
i-a fost furată, gîndea el ur
mărind-o. Are și dreptate. Trei 
ani să nu-ți vezi mama 1 Și e 
doar un copil..."

Plină de bucurie, Maria s-a 
așezat la pian și cînta — așa

monstru în clipele acelea că așa 
ceva nu se găsește și nu se va 
găsi vreodată. Ar fi vrut, poa
te, ca în clipa aceea să fie a- 
colo fosta sa soție, mama Mă
riei. Căsătoria lor n-a fost din
tre cele fericite. Au avut de 
toate, dar soției i s-a părut 
„monotonă" viața de familie și 
a îmbrățișat părerea unor prie
tene care-i spuneau că viața 
trebuie, chipurile, trăită „în

Pentru o cit mai bună deser
vire a cumpărătorilor, Între
prinderea de prezentare și des
facere „Mobila" din Capitală, 
aparținînd Ministerului Econo
miei Forestiere, a introdus ex
perimental servirea la domici
liu a celor ce își cumpără mo
bilă. Operația se face de către 
oameni de specialitate, mobilie
rul nu este expus în timpul 
transportului lovirii, zgîrierii

Pentru buna reușită a 
spectacolului și-au dat 
concursul numeroase 
brigăzi artistice de agi
tație, formații muzicale 
și coregrafice, numeroși 
soliști vocali din toată 
regiunea. De un deosebit 
succes s-a bucurat co
rul Direcției regionale 
C.F.R. Cluj, corul cămi
nelor culturale din Co- 
jocna, Ceanul Mare, e- 
chipele de dansuri din

Coruș, Ciunga, a Indus
triei sîrmei, fluierașii 
din Salva și alte forma
ții clasate pe primele 
locuri la faza regională 
a celui de al VII-lea 
Concurs al formațiilor 
artistice de amatori. Cei 
peste 3 000 de spectatori 
prezenți au răsplătit 
nenumărate aplauze 
cei mai buni artiști 
matori din regiune.

se 
extinderii 
înaintate 

și bunei or
ei lucrului.

tului 
celelalte schele 
Valea Prahovei. Ex
tinderea aplicării la 
sonde a unor operații 
pentru combaterea vi
iturilor de nisip și a 
efectului coroziv asu
pra pompelor de adîn- 
cime a contribuit ca 
pierderile de țiței să 
fie reduse cu 7 la sută 
față de cele prevă
zute.

iora- 
pină

Bol- 
continuă să se 

în rîndul co-

distracții". Mă rog, după o fe
meie cu astfel de convingeri nu 
merită să-ți pară rău, dar pe 
el, ca tată, l-a durut ușurința 
cu care fosta sa soție s-a des
părțit de fiica lor.

Tatăl Măriei mai păstrează 
și azi un bilet scris in grabă, 
lăsat la plecare, cu trei ani în 
urmă. L-a găsit pe masă, in-

Petroliștii din 
deșii 
situeze 
iectivelor fruntașe ale 
Trustului de extracție 
Ploiești. In luna tre
cută, ca urmare a a- 
plicării inițiativei de 
a eiectua la sonde in
tervenții rapide și de 
bună calitate, sondorii 
de aici au depășit pla
nul de producție și au 
mărit durata de ex
ploatare a sondelor 
cu 15—20 la sută față 
de graficele de func
ționare. Aceste succe
se, adăugate la reali
zările din lunile tre
cute, sînt concretiza
te in depășirea cu mai 
bine de 3 300 000 Iei

Sondorii trustului de 
foraj Argeș au șppat 
în acest an peste pre
vederile planului, mai 
mult de 8 200 m 1. A- 
cest succes se dato- 
rește extinderii meto
delor de lucru mo
derne. Forajul cu tur
bina, de exemplu, a 
fost aplicat la mai 
mult de 53 la sută din 
volumul total de lu~ 
crări executate. A- 
ceasta a dat posibili
tate petroliștilor ar
geșeni să sporească 
vitezele de lucru si, 
ca urmare, să sape în 
plus peste 20 de son
de. Cele mai bune re
zultate în aplicarea 
forajului cu turbina 
le-au obținut petroliș
tii întreprinderii de 
foraj Rîmnicu Vîlcea, 
care au săpat în 
ceasta 
proape

perioadă
4 600 m 1.

a- 
a-

(Agerpres)

I
tr-o zi cind se întorcea de la 
serviciu :

„Am luat pantofii, rochiile, 
paltonul. Fata rămîne la tine".

Atit scrisese în bilet soția. 
Printre rochii și pantofi, fetița 
era trecută la urmă, ca un 
obiect din inventarul casei, pe 
care „generoasă", i-l lăsa... lui.

Pentru Maria — nici un cu- 
vînt. Și dintr-o dată, o fetiță 
cu ochi curați ca diminețile de

mai, a rămas fără mamă. O 
vreme n-a prea înțeles despre 
ce-i vorba. Mama părăsise fa
milia. s-a mutat 
oraș, dar Maria o 
detașată cu serviciul.
totuși că într-o zi se va întoar
ce. Atunci a început să-i scrie. 
O scrisoare, apoi alta și alta 
pînă cină și ea le-a uitat nu
mărul. Timp de trei ani n-a 
venit însă

In vara 
a trimis-o 
în tabără, 
Bucuroasă, 
vreme pe mamă. „Aș fi așa de 
fericită să mă aștepți in gară!" 
i-a scris ea. Dar mama n-a 
așteptat-o pe peronul gării, 
așa cum își imaginase fiica ei. 
N-a venit nici măcar în pri
mele zile s-o vadă. A venit 
spre sfirșitul perioadei de ta
bără, însoțită de un bărbat. 
„Mamă, ce bine că te văd 1 
Mămi...“. Și cuvîntul drag n-a 
mai fost rostit. Mama i-a a- 
coperit neobservat gura și, re-

nici un răspuns... 
anului 1962, școala 
pentru prima dată 
la mare, pe Maria.

a anunțat-o din

SMARANDA MANTA 
ANETA SIMION

(Continuare în pag. a IH-aj,

Printre muncitoarele fruntașe în producție de la 
Uzina „Rulment ui” din Brașov, este și Unora 
Dumitrescu Teodora. Ea lucrează la controlul 

rulmenților.
Foto : N. STELOR1 AN



Ajuns în oomuna 
Alexandru l. Cuza, 

chiar din margine, 
te întâmpină 
grup numeros 
construcții. Ele 
apărut în vara
ceasta. Efectivele de 
animale proprieta- 
te obștească au spo
rit în 
426
porcine, 
mie 
mii 
din
tru 
te 
obțină producții cit 

mari o re
asigurarea 

tâmpul ier- 
adăposturi 
călduroa-

un 
de 
au 
a-

acest an la 
taurine, 137 

aproape o 
ovine, cîteva 

de păsări. Una 
condițiile pen- 
ca d^ la aces- 
animale să se

mai 
prezintă 
pentru 
nit de 
trainice,
se. In planul gospo
dăriei colective s-a 
prevăzut să se ridi
ce în acest an două 
grajduri pentru cite 
100 de vaci, două 
grajduri pentru cite 
100 animale de

ritm susținut. Era 
nevoie de mulți 
oameni la construc
ții. Discutînd sar
cinile ce revin ti
neretului în aceas
tă privință, organi
zația U.T.M. a re
partizat în cele 8 e- 
chipe din brigada 
ie construcții 
dintre cei 
oricepuți și 
nici utemiști. 
s-a trecut la 
cru. S-au făcut chir, 
picii și cărămizile, 
s-a cărat balast din 
Șiret, s-au adus 
si fasonat buștenii. 
Construcțiile s-au 
ridicat toate în ace
lași timp, întregind 
peisajul nou al
satului. Acum în
grajduri se montea
ză ieslea și se su
dează țevile carp a- 
duc apa la adăpă
tori. Maternitatea și 
îngrășătoria sînt de 
mult gata. Saivanul

80 
mai 

har-
Si 

lu-

Construcțiile 
zootehnice -It

gata la timp!

800 de 
se în- 

luna 
mate- 

lipseau, 
au ho-

muncă, o materni
tate pentru scroafe, 
o îngrășătorie pen
tru porci, două 
adăposturi pentru 
păsări și un sai
van pentru 
oi. Aceasta 
tîmpla în 
mai . Unele 
riale însă 
Colectiviștii
tărît să confecțio
neze cu forțe pro
prii 180 000 de chir
pici și 90 000 de că
rămizi . De aseme
nea, au prevăzut să 
acopere saivanul și 
grajdurile pentru 
animalele de mun
că cu pănușiță și 
paie de secară. Pen
tru lemnul care nu 
putea fi totuși în
locuit, s-au adus 
bușteni de la mun
te, care. au fost 
prelucrați cu circu
larul gospodăriei. 
Munca trebuia să se 
desfășoare într-un

se acoperă în pre
zent. Iarna va găsi 
toate adăposturile 
terminate. Cine 
merge în aceste zi
le la G. A. C. 
comunele 
Mirosloveni, 
mești, Butia, 
tîlni aceeași 
fie. Construcțiile 
zootehnice sînt par
te gata, parte pe 
terminate. Este re
zultatul firesc al 
strădaniei și chib- 
zuinței oamenilor 
gospodari, care s-au 
preocupat din vre
me de această pro
blemă.

Recent am fost la 
GAC Mircești, Și a- 
ici trebuiau constru
ite 2 grajduri, o 
maternitate, un sai
van, o îngrășătorie. 
Marea majoritate a 
materialelor a fost 
procurată din vre
me. Era posibil, deci 

situația con-

din 
Moțca, 

Cos- 
va în- 
situa-

strucțiilor zootehni
ce să fie asemănă
toare cu aceea din 
gospodăriile frunta
șe amintite. Nu este 
gata însă decît un 
grajd; saivanul nu 
e început, iar cele
lalte construcții a- 
bia au fost zidite. 
Din ce cauză ? Din 
cauză că toată vara 
la construcții au 
fost repartizați să 
lucreze doar 20—25 
oameni, deși au e- 
xistat pauze între 
lucrările agricole și 
deci au existat re
zerve de brațe de 
muncă. Organizația 
U.T.M. nu a contri
buit la urgentarea 
ridicării adăposturi
lor pentru animale. 
In prezent aici lu
crează și mai puțini 
oameni. Lucrul se 
desfășoară destul de 
încet. Si nu este 
singura gospodărie 
colectivă din raio
nul Pașcani în care 
aceste lucrări tre
buie impulsionate. 
Pe întreg raionul e- 
ra prevăzut să se 
construiască în 
acest an 52 de graj
duri. pînă la 24 sep
tembrie erau gata 
12, iar alte 32 se gă
seau la acoperiș. La 
Stolniceni — Prăje. 
seu, Tg. Frumos, 
Lunca Pașcani unde 
era prevăzut să se 
construiască cite un 
grajd, acesta abia se 
găsea la fundație.

Timpul este des
tul de înaintat. De 
aceea în fiecare 
gospodărie colectivă 
unde lucrările la 
construcțiile zooteh
nice sint rămase în 
urmă, este necesar 
să fie repartizat un 
număr mai mare de 
colectiviști care să-i 
ajute pe meșteri la 
muncile necalifica
te. O contribuție 
importantă o pot a- 
d.uce. în această pri
vință organizațiile 
de bază U.T.M. prin 
mobilizarea tinere, 
tului la transportul 
balastului și nisi
pului, la manipula
rea materialelor pe 
șantier

C. SLAVIC
corespondentul 

„Scinteii tineretu
lui" pentru regiu

nea Iași

La Școala de 8 ani nr. 151 din Capitală activul pionieresc al detașamentului
V7 se pregătește pentru alegeri. In cinstea acestui eveniment ei organizează 

o expoziție cu lucrări ale pionierilor
Foto: GR. PREPELIȚA

Vară și fum — cinemascop: 
Patria bd. Magheru 12—14 (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,20). Voi 
fi mamă: Republica — bd. Ma
gheru 2 (10; 12; 14; 17; 19; 21). 
Capitol: bd. 6 Martie 16 (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Excelsior — bd. 1 Mai 322 (11; 
15; 17; 19; 21). Ultima șansă: 
Carpați — bd. Magheru 29 (10; 
12; 14.,15; 16,30; 18,45; 21), Fes
tival — bd. 6 Martie 14 (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Feroviar — 
cal. Griviței 80 (10; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21). Modern — 
piața G. Coșbuc 1 (10; 12; 15: 
17; 19: 21). Codin: București 
bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Grivița — cal. Griviței. 
lingă Podul Basarab (10; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21). Melodia
— șos. Ștefan cel Mare, colț cu 
str. Lizeanu (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Babette pleacă la război
— cinemascop: Tineretului —

Victoriei 48 (9; 11,15;
15,45; 18; 20,30), Bucegi 
1 Mai 57 (10; 12; 15; 17;

calea 
13,30;
- bd.
19; 21). Miorița — calea Moși
lor 127 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Moartea în insula de 
zahăr — cinemascop: Victoria
— bd. 6 Martie 5—7 (10; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
la stînă: Central — bd. 6 
tie 2 (10,30; 12.30; 14,30;
18,30; 20,30). Balada steagului 
roșu: Lumina — bd. 6 Martie 
12 (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 13.45, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30). 
Luna de miere fără bărbat: 
Union — str. 13 Decembrie 
5—7 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

12.15; 
Lupii 
Mar- 
16,30;

Sugestii pentru programulcaselor de cultură
I

n munca oricărei 
case de cultură 
eficienta acțiunilor 
întreprinse depinde 
in cea mai mare 
măsură de continu
itatea cu care ele 
sin! organizate. Aprecierea ac

tivității desfășurate doar prin 
măsura In care programul cu
prinde o varietate de forme nu 
este, desigur, bună. Trebuie în
țeleasă, în primul rînd, necesi
tatea unor acțiuni sistematice, 
menite să contribuie în mod 
real Ia educarea tineretului, Ia 
lărgirea orizontului său de cu
noștințe. Manifestările specta
culoase, dar sporadice nu pot 
niciodată suplini acea condiție 
esențială a muncii cultural-edu
cative ; continuitatea. Din păca
te, nu întotdeauna lucrurile 
sînt înțelese clar și se mai în- 
tîmplă clteodată ca planul de 
activitate pe luna în curs să 
ignoreze în întregime ceea ce 
a fost inițiat sau realizat în lu
nile anterioare. Multe inițiative 
bune sînt pierdute astfel pe 
drum. Nu e mai puțin adevărat, 
însă, că pe această linie s-a 
acumulat și o bogată experiență 
pozitivă care merită să fie

popularizată. Un exemplu con
cludent ni-J oferă Casa de cul
tură a tineretului din raionul 
16 Februarie din Capitală. 
Aici, conducerea casei a urmă
rit să asigure programului pe 
cit posibil, o anumită periodi
citate care să ajute la valorifi
carea cit mai deplină a inițiati

In aceste zilede toamnă
Campania agricolă de toamna a cu

prins în iureșul muncii și pe colecti
viștii din comuna Băltița, raionul 
Ploiești, ocupați în aceste zile cu cule
sul porumbului, curățirea terenului, 
transportul cocenilor și însilozarea lor 
ți pregătirea terenului pentru însămîn- 
țatul griului.

Pe tarlalele colectivei noastre, peste 
60 la sută dintre cei care lucrează la 
culesul porumbului sînt tineri. Numai 
în două zile au fost recoltate 70 de hec
tare de porumb. Alți tineri lucrează la 
fertilizarea solului. Ei împrăștie pe o- 
goare cite 250—30'0 kg superfosfat la 
hectar.

V. PORUMBOIU 
tehnician agronom

ȘI-AU DEPĂȘIT
ANGAJAMENTUL

Colectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri al Atelierelor de reparat ma
terial rulant din Ploiești, s-a angajat, 
la începutul acestui an, să realizeze eco
nomii la prețul de cost în valoare de 
700 000 de lei. Această sumă era prevă
zută a se realiza pe seama unor măsuri 
tehnico-organizatorice menite să ducă 
la reducerea cheltuielilor de producție.

Iată insă că ne găsim abia la sfîrșitul 
trimestrului al Ill-lea iar angajamen
tul luat pentru întregul an a fost de
pășit cu peste 450 000 lei.

Obținerea acestui rezultat a fost po
sibil datorită îmbunătățirilor aduse pro
cesului de producție, ca : extinderea su
durii automate la confecționarea reci- 
pienților (prin sporirea numărului de 
dispozitive și al mașinilor de sudat}, 
înzestrarea atelierelor cu utilaje noi, 
perfecționarea tehnologiei de reparare 
și confecționare a arcurilor de suspen
sie, extinderea vopsirii prin pulveri
zare etc.

IONEL MIREA 
tehnician

Ale-Tinărul strungar Kodo 
xandru de la secția strungărie 
a Fabricii de utilaj și piese de 
schimb „Metalo-tehnica” din 
Tg. Mureș este unul dintre ti
nerii evidențiați în întrecerea 
socialista. El depășește sarci
nile de plan lunar cu 35 la 
sută. De la începutul anului și 
pînă în prezent nu a avut nici 

un rebut.

Foto : O. PLECAN
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a apărut:

V I. Len n :
Opere complete,

20
624 paa.

NOTE DE LECTOR

CEZAR PETRESCU
de MIHAI GAFIȚA

ezar Petrescu 
dorea sociolog 
psiholog, cenzor 
vremii sale și în

vol
12 lei

Economia politică-
manual-Socialismul

8Î 
al 
a- 

celași timp inspec
tor al sufletului in
dividual, istoric ți

moralist. Numai că vederile ți 
mijloacele disponibile, în loc să 
promoveze consecvent, au sără
cit adesea ți chiar au vulgarizat 
năzuințele și impulsurile gene
roase.

Principalele compartimente ale 
monografiei alcătuite de Mihai 
Gafița sînt rezervate biografiei 
și traiectoriei ideologice a Ini 
Cezar Petrescu, concepțiilor salo 
artistice și analizei operei. Gaze
tarul care a fost Cezar Petrescu 
e filmat în fiecare dintre avata
rurile lui redacționale, dezvăluit 
dintre pseudonime și inițiale și 
urmărit în tribulațiile de la o 
„tribună" la alta. Depășind nive
lul de simplu inventar sau de 
fișă de dosar, Mihai Gafița a în
scris pașii făcuți în toate sensu
rile de Cezar Petrescu, în cadrul 
unui parcurs care, oricît de de
rutant, desemnează totuși o evo
luție tipică în mare măsură ar
tiștilor și intelectualilor epocii. 
Irupt în presă cu porniri protes
tatare, destul de devreme edifi
cat asupra corupției morale în
conjurătoare, Cezar Petrescu 
semna articole cu substrat de
mascator în presa de stînga cea 
mai rfldicală pe atunci.

Cezar Petrescu ca om politie, 
apare în fața noastră cu toate ar
ticulațiile unui temperament prea 
tumultuos pentru ca șuvoiul să nu 
transporte impurități, lucid totuși 
pînă 1» a nu păstră nici o iluzie 
cu privire la perspectivele omu
lui în condițiile societății bur
gheze. El n-a putut însă în crea
ția dinaintea Eliberării, depăși 
limitele poziției sale de clasă, de 
confuziile unui spirit critic dar 
prizonier al individualismului.

Procedînd la o clasificare 
după criterii diverse — particu
laritatea îngăduind ți schimbarea 
unghiului de vedere de la un ca
pitol la altul — interpretul dis
tinge în literatura lui Cezar Pe
trescu cîteva perioade, dintre 
care cea mai fructuoasă (1929— 
1935) coincide cu seria romane
lor reprezentative : „întunecare", 
„Aurul negru”, „Calea Victoriei”, 
„Baletul mecanic", „Oraș pa
triarhal”, „Apostol". De mențio
nat că normele de orînduire a 
materialului ți proiectelor scrii
torului 6Înt revizuite, confrun
tate cu opera ca atare, și unele 
dintre ele sînt chiar înlocuite cu 
criterii proprii, capabile să cu
prindă mai revelatoriu o activi-

tate vastă, diferențiată, în func
ție de problemele și temele pe 
care le-a ridicat. Pe baza, așa
dar, a unui conspect ce eviden
țiază bine conținutul literaturii 
lui Cezar Petrescu, liniile ei de 
dezvoltare interna, întreaga ope
ră este înțeleasă în jurul cîtorva 
constante. Pînă și în cele uiai 
frivole sau efemere producții se 
regăsesc, astfel, preocupările 
scriitorului despre raporturile 
dintre sat și oraș, individ ți so
cietate, tradițional și modern, 
oui și mașină, fantezie și reali
tate. încheind această operație 
sistematizatoare, Mihai Gafița 
generalizează, justificat după pă
rerea noastră, o observație co
muna criticii, potrivit căreia, in
diferent de problematică și do
meniu, soarta eroilor lui Cezar 
Petrescu se confundă cu o aspi
rație frîntă, cu o carieră sfîrșită 
eub promisiuni fluturate, cu un 
succes violent dar trecător ori 
durabil însă amar. Fără a ieși 
din marginile impuse de obiect, 
Mihai Gafița emite judecăți este
tice și se angajează chiar în po
lemici directe cu erori scru
tate. Criticul a găsit o cale si
gură de diferențiere estetică a 
unei opere inegale, un procedeu 
bun de valorificare a obiective
lor critice vizate de scriitor și 
de delimitare a erorilor ți conce
siilor sale artistice. Un alt merit 
al cărții îl constituie permanenta 
străduință de a-1 situa pe Cezar 
Petrescu îu cadrul literaturii mai 
vechi și contemporane, naționale 
ți străine. Folosindu-se în acest 
sens, indicațiile scriitorului în
suși, propunîndu-se altele, în 
completare, se aduo argumente 
convingătoare pentru determina
rea naturii inspirației acestuia.

în intenția de a explora arta 
de prozator a lui Cezar Petrescu, 
Mihai Gafița realizează o in
cursiune incompletă în studiul 
mijloacelor narative propriu-ziae. 
Această parte a monografiei nu 
are o valoare notabilă din prici
na lipsei de noutate a aprecieri
lor făcute. De asemenea, i-am 
reproșa autorului monografiei 
repetarea «nora dintre aprecieri, 
în special a acelora care se re
feră la esența tocială a tipurilor. 
ca și a considerațiilor istorice. 
Relevabilă este revenirea criti
cului asupra ultimei perioade 
din viața romancierului. Cu aces
te amendamente, cartea lui Mi
hai Gafița se apropie prin ana
liză, 
tipul

spirit critic și pasiune, de 
monografiei către care tin-

Colentina — șos. Colen-tina 84 
(15; 17; 19; 21). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la 
cinematograful Doina — str. 
Doamnei 9. între două iubiri: 
Doina — str. Doamnei 9 (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Fes
tivalul Chaplin — In lumea 
temperaturilor înalte: rulează 
în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 
18. E permis să calci pe iarbă: 
Giulești — calea Giulești 56 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). To
mis — calea Văcărești 21 (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). înfră
țirea între popoare — bd. 
Bucureștii-Noi (16; 18,15;

același timp, să țină seamă de 
preferințele diverselor catego
rii de tineri: muncitori, elevi, 
tineri din G.A.C.-urile comune
lor subordonate raionului. Oa
menii s-au obișnuit de mult și 
acum știu că în cutare zi va ii 
„ziua elevului", să zicem sau a 
„constructorului". Periodic au 
Ioc la casa de cultură, seri cui- 
tural-distractive. Ele sînt repe
tate apoi sub supravegherea 
casei de cultură Ia nivelul clu
burilor din întreprinderi. La 
aceste seri cultural-distractive 
mode! ale tineretului sînt invi
tați să-și dea concursul nume
roși artiști profesioniști, cit și 
cele mai reprezentative forma

20,30). Lira — calea 13 Septem
brie 186 (15,30; 18; 20,30). Moby 
Dick: Cultural — piața Ilie 
Pintilie 2 (11, 15,30; 18; 20,30). 
Escondida: Dacia — calea Gri- 
viței 137 (9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,15; 21,15). Arta—calea Călă
rași 153 (15; 17; 19; 21). Tu 
ești minunată: Buzești — str. 
Buzești 9—11 (11; 16; 18,15;
20,30). Marele drum: Crîngași 
— șos. Crîngași 42 (16; 18,15; 
20,30). Ferentari — calea Fe
rentari 86 (16; 18,15; 20,30). Doi 
din alte lumi: Unirea — bd. 
1 Mai 143 (16; 18; 20). Cain al 
XVIII-lea: 
Dudești 22 
Aurora —
(10; 12,15;
Tutunul: Vitan 
dești 97 (16.15; 
de aur: Munca 
Bravu 221 (15;

Flacăra 
(16; 
bd.

16;

calea 
18,15; 20,30).
Dimitrov 118 
18,15; 20,30).
— calea Du- 
19,30). Dintele
— șos. Mihai 
17; 19; 21).

S-ar mai putea vorbi și des
pre continuitatea conferințelor 
și simpozioanelor ce au avut 
loc în ultima vreme la casa de 
cultură. De exemplu, pentru se
rile cultural-distractive sînt, 
de obicei, prevăzute pe lingă 
alte activități și conferințe cu 
caracter educativ („cum să ne 
comportăm în societate", „cum 
să ne organizăm orele de după 
muncă" ș.a.). In special confe
rințele privind problemele edu
cației estetice a tineretului s-au 
desfășurat în permanentă. Ele 
au cuprins probleme dintre cele 
mai diferite — de la cum să ne 
îmbrăcăm frumos sau cum să 
dansăm corect dansurile moder

560 pag. 10.50 Ici
M. PETROVEANU

Locuin/e noi construite pe B-dul Republicii dm Arad.

O

Mai puțină dovadă de perspec
tivă în muncă a arătat condu
cerea Casei de cultură 16 Fe
bruarie în înființarea unor 
cercuri noi de artiști amatori. 
Un singur exemplu. Deși a fost 
programată de mult înființarea 
unui cerc literar pe lingă casa 
de- cultură, el nici pînă astăzi 
nu a luat ființă, iar repetițiile 
unor formații ca cele de teatru, 
cor etc. nu se (in întotdeauna 
cu regularitatea necesară. Au 
loc cam des derogări de la pla
nul initial în ce privește pro
gramarea „întilnirilor", confe
rințelor. Nu in suficientă mă
sură casa de cultură este aju
tată de către comisia culturală

IV-lea an al șesenalului’ rubri
cile permanente : „Să fii un om 
înaintat al epocii tale’, „Pe 
meridianele globului", „Actua
litatea culturală" etc. Dar nu
mărul lor este mult prea mare, 
ceea ce face ca preocupările 
unei rubrici să se suprapună al
teia, sau să se repete aceleași 
piobleme în altă formă.

Așa de exemplu, conținutul 
rubricii „Literatură, artă, sport" 
poate fi înglobat în cadrul ac
tualităților culturale. Așa se 
iace că se întîmplă uneori ca 
seri la rînd, să aibă loc doar 
manifestări de poezie pentru ca 
apoi să se succeadă numai 
spectacole de teatru. Intr-o zi,

Despre perspectivă și continuitate
velor luate, la asigurarea unei 
mai largi popularizări a mani
festărilor de la „Casă’. Așa, 
bunăoară, „acțiunile pe profe
sii’ (zilele Închinate lunar sau 
bilunar tinerilor strungari, ma- 
trlțeri, constructori) s-au bucu
rat de un necontestabil succes. 
Tinerii de aceeași profesie ve
nind la casa de cultură s-au 
cunoscut mai îndeaproape, au 
discutat împreună problemele 
muncii lor. Conducerea casei 
ae cultură s-a străduit să im
prime permanent acțiunilor pe 
profesii elemente noi, să le îm
bogățească conținutul si, in

ții artistice amatoare din raion. 
De asemenea, au loc periodic, pe 
baza unui plan de perspectivă, 
întîlniri cu oameni de cultură, 
pictori, compozitori, actori, 
scriitori. Interesantă ni se pare 
această idee de a repeta la ni
velul organizațiilor de bază 
U.T.M. acțiunile mai importan
te initiate de casa de cultură.

Frumoase succese au obținui 
tinerii din raionul 16 Februarie 
în învățarea cîntecelor de masă. 
Și asta se datorește și faptului 
că „Ziua cîntecului de masă" 
ce are loc periodic la casa de 
cultură e continuată pe alt plan, 
în organizațiile de bază.

ne și pînă la probleme actuale 
ale literaturii noastre realist- 
socialiste sau ultimele noutăți 
în muzică. Nu credem că mai 
e cazul să amintim aici și des
pre permanența serilor de dans 
sau a concursurilor „Cine știe, 
cîștigă".

Trebuie relevată grija condu
cerii casei de cultură nu nu
mai pentru educația „spectato
rilor’’, a „publicului", ci și a 
propriilor sale „cadre”, a for
mațiilor artistice și a cercurilor 
de amatori. Cu regularitate au 
loc întîlnirf cu oameni de spe
cialitate care își împărtășesc 
din experiența lor de creație.

a raionului U.T.M. 16 Februarie. 
Lunar au loc, e drept, consfă
tuiri comune la care se coordo
nează și se discută planul de 
activități, programul manifestă
rilor, dar aceasta nu este de 
ajuns.

Multe din aprecierile făcute 
mai sus sînt valabile și pentru 
activitatea Casei de cultură a 
tineretului Grivița roșie-Bucu- 
rești. Este evidentă și aici stră
duința conducerii de a situa 
manifestările ce au loc într-o 
perspectivă mal largă. Merită 
subliniată ideea organizării 
unui ciclu de expuneri : „Patria 
noastră la începutul celui de a!

de pildă, era prevăzut medalio
nul: „Viata și opera lui Vlahu- 
ță’ iar în următoarea un „mo
ment poetic".

In general, planul de activita
te al casei este puțin anarhic 
întocmit, înzorzonat cu tot fe
lul de „cicluri permanente’ 
care, de fapt, se reduc la una 
sau două manifestări (vezi 
ciclul: „Patria noastră socialis
tă in vers, cîntec și film" din 
care s-au finut doar două 
„spectacole": la 25 iunie și la 
8 august).

Există un simțitor decalaj 
între volumul manifestărilor 
prevăzute în plan și cele care

au avut loc în realitate și au 
fost înscrise în jurnalul casei 
de cultură.

Pe viitor conducerea casei 
va trebui să acorde o mai mare 
atenție asigurării continuității 
manifestărilor. Perspectiva și 
continuitatea sînt cele mai bune 
mijloace de popularizare în 
munca culturală. Cind tinărul 
știe că săptămînal sau bilunar, 
într-o anumită zi, ascultă o ex
punere, sau vede un spectacol 
ce în mod deosebit îl intere
sează, el va veni neapărat la 
casa de cultură.

Adeseori, nerespectarea pla
nificării, „săriturile" peste ceea 
ce a fost programat se datoresc 
faptului că planurile sînt în
tocmite fictiv, fără a se cunoaș
te bine cerințele tinerilor șf po
sibilitățile de organizare. Sînt 
programați să tină conferin
țe specialiști cu care nu s-a 
discutat în prealabil și care sînt 
anunțați doar cu două-trei zile 
înainte, cînd se află, deobicei, 
(cel puțin așa ni se explică), 
că nu sînt în București sau au 
alte probleme de rezolvat.

Reiese, deci limpede impor
tanta realizării unei maxime 
continuități în activitatea case
lor de cultură, a asigurării unei 
perspective largi în ce privește 
programul lor permanent.

GH. ACHIȚEI

„M-am gîndit îndelung la 
copilărie și la adolescență (a 
mea și a altora) -, m-am gîndit 
la maidanul cenușiu al mize
riei pe care înflorea, uneori, 
trandafirul roșu al dorului de 
libertate, de dreptate și puri
tate : m-am gîndit la orașele 
de azi, la grădinile lor și la ti
nerețea țării mele.

Aparatul de filmat a făcut o 
foarte exactă incursiune în ma
halaua Brăilei, în Comorofca 
de altă dată, hartă de praf și 
igrasie, sălaș al foamei și al 
bolilor trupești și sufletești. A- 
cest „pitoresc" sordid a fost, 
decenii la rînd, decorul curent 
al multor membri ai clasei asu
prite din țara noastră.

într-un astfel de mediu so
cial, devastat de nevoi, crește 
și învață să vadă și să pri
ceapă, copilul Adrian Zograffi. 
Mama lui, o femeie simplă, cu 
mare putere de sacrificiu, vrea 
să-și-apere băiatul de brutali
tatea vieții înconjurătoare, im- 
punîndu-i o cumințenie sfioasă 
și cîteva precepte blînde și ab
stracte. Viața dură din jur îl 
silește curînd pe Adrian să iasă 
din izolarea cărților de școală, 
să diferențieze noțiunile de 
,,bine“ și „rău", „drept” și „ne
drept”. La aceasta îl ajută prie
tenia neașteptată dar profundă 
cu un fost ocnaș, Codin.

Codin, nu este, desigur, un 
ideal uman. Revolta lui împo
triva ordinii în care trăiește e 
haotică, individualistă, inefica
ce. Temperament violent, cu 
mînii oarbe, el „simte" exploa
tarea. fără să-i pătrundă legile 
și fără sa ajungă la o conștiin
ță de clasă. De aceea, actele 
lui contribuie la propria lui

Pornind 
de la un 

film
Nina Cassian

distrugere, fără a izbuti să sub
mineze orînduirea inechitabilă 
pe care o urăște. Totuși în Co
din există germenii unei etici 
superioare, frazele lui punc
tează cu precizie unele din ra
cilele sociale care desfigurau 
viața, visele lui atinq zona fru
museții și a purității.

Atașamentul lui Adrian fată 
de Codin e firesc. Nimbul de 
forță și aventură care-1 înso
țește pe uriașul său prieten e 
menit să-i stimuleze imaginația, 
iar capacitatea lui Codin de a 
fi duios, generos și drept se 
aliază de minune cu candoarea 
și grația sufletească a băia
tului.

Dorința de a-și căuta un erou 
mai vîrstnic, de care să-și lege 
aspirațiile, e o trăsătură carac
teristică tineretului. In. anii 
noștri, tinerii se adresează u- 
nor eroi net superiori lui Co
din, prin înălțimea lor morală 
și prin amploarea faptelor lor. 
Este semnificativă pentru în
treaga evoluție istorică a unei 
mentalități, înlocuirea eroilor 
— pirați, a eroilor țintași fără 
greș sau a eroilor — pumni de 
fier, cu acei oameni a căror 
vitejie și putere e susținută de 
o înaltă conștiință și de un 
înalt ideal moral, idealul co
munist.

Adrian Zograffi, în mizeria 
multilaterală care-i umbrește 
zilele, se orientează, deocam
dată, către Codin, deși îl deza
probă adesea. Prietenia cu fos
tul ocnaș e una din putinele 
lui ocazii de a evada dintr-o 
realitate sumbră.

Plimbarea pe care cei doi o 
fac cu barca, în Deltă, e un 
refugiu în frumusețe și în ținu
tul sentimentelor adevărate: 
încredere, devotament, solida
ritate.

Pornind de la aceste date, 
m-am gîndit la tinerii de azi al 
căror drum către sentimentele 
adevărate și către ideile ade
vărate e atît de limpede dese
nat pe harta vieții lor. Faptul 
că întreaga educație care li se 
dă în țara noastră îi ajută să-și 
cunoască menirea, nu-i scutește 
însă de a lua atitudine, în va
riatele și complexele împreju
rări în care-i pune viața, de a 
medita adine la sensul fiecărei 
hotărîri pe care o iau. Tînărul 
de azi crește între pereții cu
rați ai unei case noi; părinții 
lui se bucură de rodul muncii 
lor și de respectul societății ; 
învățătura care i se predă e 
dedusă din viață și are ca scop 
dezvoltarea lui cit mai fericită, 
pentru a-1 face cit mai folositor 
semenilor lui. Dar tînărul de 
azi nu are dreptul să uite dru
mul de generații, de la Adrian 
Zograffi și pînă la el, jertfele 
și strădaniile care au dus la 
delta luminoasă a prezentului. 
De asemenea, lupta pentru ri
dicarea nivelului material și 
moral al omului solicită și azi, 
din plin, forțele noastre ale 
tuturor. Trandafirii roșii care 
au înflorit în grădinile noastre 
trebuie apărați și îngrijiți cu 
patimă și luciditate.

De aceea, e util ca tinerii 
noștri să reflecteze adine la 
povestirea lui Panait Istrati și, 
mai ales, la realitatea aspră și 
dureroasă care i-a dat naștere.

Teatrul 
„Maxim Gorki" 

la București
Joi dimineață a sosit in Capitală 

Teatrul mare de dramă „Maxim 
Gorki" din Leningrad, condus de 
artistul poporului al U.R.S.S., G. 
A. Tovstonogov. Incepind de la 4 
octombrie, oaspeții sovietici vor 
da spectacole cu piesele „Barba
rii" de M. Gorki, și „Oceanul" de 
A. Stein, in orașele Cluj, Brașov 
și București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
colectivul teatrului a fost întîm- 
pinat de reprezentanți al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului General ARLUS, ai 
conducerii O.S.T.A., directori ai 
teatrelor bucureștene, actori, zia
riști.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice in 
R. P. Romînă.

(Agerpres)



Pe urmele materialelor
publicate la rubrica noastrâ

„Calitatea acestui produs
poate îi îmbunătățită

co- 
H. 
al-

ca- 
te-

In ziarul „Scînteia tineretu
lui" din 11 septembrie a.c. la 
rubrica noastră „Calitatea aces
tor produse poate fi îmbunătă
țită”, a apărut articolul intitu
lat : „Aparatele de radio fabri
cate de Uzinele „Electronica”. 
In acest articol sînt arătate a- 
tît succesele obținute de Uzine
le „Electronica” pe linia îmbu
nătățirii calității produselor cît 
Si unele măsuri care mai trebu
ie luate în vederea îmbunătă
țirii continue a acestora.

In răspunsul primit la redac
ție semnat de către directorul 
uzinelor, tovarășul D. F. Lăză- 
roiu și de către secretarul 
mitetului U.T.M., tovarășul 
Tomescu se spune printre 
tele :

„Problema îmbunătățirii 
litătii aparatelor de radio si
levizoarelor a stat permanent 
In centrul atenției noastre.

Planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice elaborat pentru 
realizarea indicilor de plan pe 
anul 1963 cuprinde nu mai pu
țin de 63 măsuri la capitolul 
„îmbunătățirea calității produ
selor".

Sîntem însă de acord cu pro
blemele sesizate în articolul pu
blicat Lipsurile arătate există 
într-adevăr în munca noastră si 
au fost luate măsuri concrete 
pentru înlăturarea lor. Astfel, 
pentru evitarea crăpării man
șonului din material termoplas- 
tic la ansamblul magnet difu
zor de 1 VA și 4VA, s-a în
groșat peretele manșonului cu 
0,75 mm, prin modificarea scu- 
lei de injecție.

La Dotentiometrii aparatelor 
de radio „Turist” se produc 
dese defecțiuni datorită mate
rialelor arcuitoare folosite 
special la întrerupător. In 
ră de recomandarea unei 
mari exigente în ceea ce 
veste recectionarea calitativă a 
materialelor respective s-au 
mai corectat cîteva repere, 
pentru o asamblare mai ușoară 
si o corectă funcționara

Defecțiunea „fir scală” prea 
elastică a fost mult ameliorată 
prin folosirea unui fir de scală 
constituit dintr-un miez central 
din fire do mătase, acoperit cu 
o cămașă de țesătură din relon. 
Grosimea acestui fir, care tre
buie să fie de 0,5 mm, variază 
pînă la 0.65 mm fapt care 
condus la necesitatea 
canalului tamburului CV 
1 mm Această măsură a 
luată încă de la începutul lunii 
septembrie a.r

Totodată pentru obținerea ți
nui fir pentru scală de calitate 
superioară si cu dimensiuni co
recte. am luat legătura cu ser
viciul tehnic al întreprinderii 
„Drum Nou" din Oradea, că
ruia ’-am predat o colecție de 
17 mostre de fir scală.

Problema contactelor defec
tuoase carp se fac la manevra
rea claviaturii este generată, în 
afară de o execuție- neglijentă 
si de materialele din care sînt 
executate contactele. Pentru 
radioreceptoarele care se pre
gătesc pentru fabricație în a- 
nul 1964. s-a modificat soluția 
constructivă, fapt care va re
media substantial defectul sus 
amintit

Pentru înlăturarea spânului 
din interfierul ansamblului 
magnetic la difuzoare, s-au in
trodus în procesul 
încă două operații 
cu aer comprimat 
magnetizare. iar în 
încearcă curățirea 
prin aspirare

Unele tipuri de

în 
afa- 
mai 
pri-

a
lărgirii 

cu 
fost

circuitul de alimentare a fila
mentelor tuburilor electroni
ce. De asemenea, această pro
blemă constituie unul din o- 
biectivele urmărite special de 
proiectantii noilor tipuri de ra
dioreceptoare.

Performantele sistemelor elec. 
troacustice pot suferi îmbunătă
țiri. In momentul de față se pot 
face doar măsurători sumare, 
urmînd ca un studiu amănunțit 
să se facă după ce va fi amena
jată „camera surdă” din noua 
clădire, deoarece numai măsu
rătorile în condiții adecvate pot 
aduce rezolvarea problemei.

îmbunătățirea constructivă a 
condensatorilor variabili, în
seamnă schimbare de tip. Pro
blema se pune, însă, pentru 
menținerea curbei de variație a 
capacității și alinierea pache
telor. pentru care s-a luat mă
sura revizuirii dispozitivelor de 
asamblare și corectarea lor, mă
sură care a dat rezultate satis
făcătoare.

Pentru fabricația în continua. 
Te, s-au ales tipuri corespunză
toare de condensatori, făcîn- 
du-se demersuri pentru linii 
tehnologice de fabricație și li
cențe.

Pentru îmbunătățirea aspec. 
tului general al radioreceptoa
relor s-au făcut planuri de co
laborare cu INCEF și IPROFIL 
pentru execuție de machete, 
proiecte și prototipuri de case
te din care au rezultat cîteva 
exemplare.

Este foarte important ca 
IPROFIL-ul, în timpul execuției 
să solicite și să primească a- 
sistenta tehnică a INCEF-ului 
pentru asigurarea calității se
riilor conform modelelor și Ia 
nivelul tehnicii moderne.

S-au stabilit, de 
împreună cu 
„Mătasea populară" noi 
Ie de pînză difuzor. Tot 
ceastă linie se încearcă 
lizări de ornamente mai 

și ușor de realizat, 
revizuit si finisările pre
ia piesele și subansam- 
interioare stabilindu-ne 

i mai potrivite pentru

poeziei

4t

mai

s-au întilnit 
a tineretului 
cu numeroși

400 
din

Primirea ambasadorului 
R. P. Mongole de către 
adjunctul ministrului afa
cerilor externe al Repu
blicii Populare Romine

Numirea ambasadorului 
extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romine 

in Austria

La 3 octombrie, adjunctul 
ministrului afacerilor exter
ne, George Macovescu a pri
mit în audiență pe Togoociin 
Ghenden, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Mongole la 
București, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scriso
rilor de acreditare.

Boabă, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei, 
Petre Burlacu, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor 
Externe, specialiști romîni din 
industria petrolului, funcțio
nari superiori din diferite mi
nistere.

Masa și dineul s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

In dimineața zilei de ioi oa
speții au vizitat Institutul de 
petrol si gaze din București.

In munții Hăghimoșului
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asemenea, 
întreprinderea 

mode- 
pe a- 
și uti- 
aspec-

tuoase
S-au 

văzute 
blurile 
la cele 
realizarea unui aspect frumos

In vederea îmbunătățirii pe 
mai departe a operației de su
dură cu cositor, au fost crea
te cursuri de ridicare a califi
cării 
fost 
care 
tie.

De 
pentru executarea 
mai corect al radioreceptoare
lor, precum și pentru efectua
rea unui control mai exigent la 
cabinele de control final.

Noi sîntem convinși că, luind 
asemenea măsuri, calitatea pro
duselor noastre se va îmbună
tăți și maj mult satisfăcînd pe 
deplin exigențele cumpărăto
rilor.

profesionale în care au 
încadrați toți muncitorii 

execută astfel de opera-

asemenea s-au luat măsur; 
unui acord

• Alte noi me
ciuri s-au disputat în 
cadrul diferitelor 
competiții interna
ționale de fotbal. In 
„Cupa campionilor 
europeni’, Borussia 
Dortmund a învins 
In meci retur cu 
3—-1 (1—0) echipa
olandeză Skioglyn 
Oslo., și s-a califi
cat pentru turul ur
mător, deoarece cîș- 
tigase și primul joc 
(4—2). O surpriză a 
fost înregistrată în 
„Cupa orașelor lîr- 
guri“. La Paris, Ra
pid Viena a dispus 
cu 3—2 (2—1) de Ra
cing Club Paris, ob- 
ținînd calificarea 
pentru turul urmă
tor (vicnezii clștiga- 
seră primul joc cu 
1—0). Alte rezultate 
din „Cupa orașelor 
tirguri’: Luxemburg: 
F. C. Liege — Aris 
Benevoie Luxemburg 
0—0 (Liege a obținut 
victoria 
meci cu 
juca cu 
Madrid :
Madrid — F.C. Por
to 2-1 (2 — 1); To
rino : Juventus — 
O.F.K. Beograd 2—1

(1—1); „Cupa cupe
lor" ; S.V. Hamburg 
— U. S. Luxemburg 
3—2 (1—0).

Meciuri amicale: 
Lens : Franța (B) — 
Olanda (B) 1—1; Du
blin: sel. 
Irlanda — sel. 
din Anglia 
(0—1).

ligii din 
legii 
2—1

tenis• Echipa de 
de masă C.S.M. Cluj 
a debutat victorioa
să In noua ediție a 
„Cupei campionilor

europeni”, întrecînd 
la Paris cu scorul de 
5—0 echipa A.C.S. 
Fontenay, campioa
na Franței.

în primul
2—0 și va
Arsenal): 

Atletico

st După cum s-a 
mai anunțat, la Con
gresul Federației 
internaționale de pa
tinaj s-a stabilit ca 
ediția din 1964 a 
campionatelor euro
pene de patinaj ar
tistic să se desfă-

Ca urmare a ridicării lega
ției R.P. Romîne din Austria 
la rangul de ambasadă, prin- 
tr-un Decret al Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, tovarășul 
Mircea Ocheană a fost numit 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P. Romîne în Austria.

★

Joi, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, Anton Ruh, 
a organizat o conferință de pre
să cu ocazia celei de-a 14-a 
aniversări a Republicii Demo
crate Germane. Ambasadorul 
R. D. Germane a făcut o expu
nere asupra realizărilor obținu
te de R. D. Germană în cei 14 
ani de la întemeierea republicii.

★

soare In organizarea 
federației franceze 
de specialitate. Joi, 
federația franceză a 
anunțat că întrece
rile vor avea loc în
tre 14 și 18 ianuarie 
1964 în orașul Gre
noble.

• Lotul jucătorilor 
romîni de tenis de 
masă și-a început 
turneul In R. D. Ger
mană, evoluind
miercuri seara la 
Berlin. Echipa femi
nină (Geta Pitică, 
Mihalca, Krejek) a 
dispus cu scorul de 
14—4 
T.S.C. 
Pitică
2—0 întîlnirile susți
nute cu Kalweit, 
Geissler, Roessler și 
Banninghaus. Kal
weit a învins-o cu 
2—0 pe Krejek și cu 
2—0 pe Mihalca. La 
masculin, echipa ro
mînă a terminat în
vingătoare cu 7—2 
în fața echipe! T.S.C. 
Berlin- Bodea l-a în
vins cu 2—f pa 
Pleuse.

de echipa 
Berlin. Geta 
a ciștigat cu

Cea de-a treia zi a „Săptâ- 
mînii poeziei” a fost dedicată 
copiilor și tineretului. In în
treaga țară au avut loc cu a- 
cest prilej întîlniri ale poeților 
cu elevi, studenți și oameni al 
muncii de la orașe și sate.

In Capitală, profesori de lim
bă și literatură romînă s-au 
întîlnit joi la Casa Universita
rilor cu acad. Gheorghe Căli- 
nescu. La Palatul Pionierilor, 
poeta Veronica Porumbacu a 
fost oaspetele celor mai mici 
cititori de poezie. După-amiază, 
la Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Nicolae Bălces- 
cu, poeta a citit din operele 
sale. Poeții Nicolaie Țațomir, 
Florin Mugur, Aurel Storin, 
Sașa Pană, Rodica Iulian și 
Florin Costinescu 
la Casa de cultură 
din raionul 1 Mai 
iubitori ai poeziei.

Tot în această zi unele bi
blioteci din Capitală au orga
nizat o zi a poeziei pentru ti
neret și copii. Au fost amena
jate vitrine și expoziții cu cărți, 
s-au făcut lecturi din cele 
frumoase opere.

★
CONSTANȚA. — Peste 

de elevi ai școlilor medii 
orașul Constanta au participat 
la șezătoarea literară organiza
tă de Biblioteca regională. Cu 
acest prilej poeții Cicerone 
Theodorescu, Vlaicu Bîrna, Au
rel Gurghianu, Negoiță Irimie, 
Vasile Fati și alții au citit din 
lucrările lor. Seara et s-a,u în
tîlnit cu studenții Institutului 
Pedagogic din Constanța.

★
PLOIEȘTI. — La clubul Uzi

nei constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai" din Ploiești și 
la Casa de cultură din Tîrgo" 
viște poeții Dimos Rendis, Dra
goș Vrînceanu, Ilie Constantin, 
Marin Sorescu și alții au citit în 
fața elevilor șl cadrelor didac
tice cu care s-au întîlnit frag
mente din lucrările lor.

■ir
BAIA MARE. — La Casa de 

cultură a sindicatelor din Baia 
Mare a avut Ioc o șezătoare și 
o seară literară organizată de 
Comitetul de Artă și Cultură 
din localitate. Au luat parte 
numeroși mineri, metalurgiști, 
constructori de mașini, chimiști, 
elevi și studenți. Scriitorii Ale
xandru Șahighian, Ștefan Au* 
gustin-Doinaș. Vasile Nicolescu 
și alții au citit din creațiile 
lor. Numeroase biblioteci co
munale din raioanele Oaș, Șom- 
cuța, Vișeu, Lăpuș, au organi
zat seri literare consacrate vie
ții și activității unor poeți din 
țara noastră.

Joi după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație de ci
neaști din R. D. Germană, 
condusă de Harry Thurk, scrii
tor si scenarist.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai Con
siliului Cinematografiei din 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, de actori.

Au fost de fată reprezentanți 
ai Ambasadei R.D. Germane în 
R. P. Romînă.

Seara, ambasadorul R. D. 
Germane în R. P. Romînă. An
ton Ruh, a oferit un cocteil în 
cinstea membrilor delegației 
de cineaști din R. D- Germa
nă, care se află în vizită în 
tara noastră.

Au luat parte Mihnea 
Gheorghiu, președintele Con
siliului Cinematografiei, 
meni de artă și cultură, 
riști.

Joi, deputății Soji Okada, 
Watanabe Kanichi și Yayama 
Yusaku. membri ai delegației 
Partidului Socialist japonez, 
care ne vizitează țara pentru 
a studia experiența acumulată 
în dezvoltarea agriculturii, au 
fost primiți de conducerea 
Grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare la 
Palatul Marii Adunări Națio
nale.

La întrevedere, care a decurs 
intr-o atmosfera cordială, au 
luat parte deputății Ion Pas, 
vicepreședinte al Grupului ro
mîn al Uniunii interparlamen
tare, prof. Stanciu Stoian. se
cretarul grupului și C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu,

★

H
Campionatul 

mondial feminin 
de șah pe echi
pe a continuat 
cu desfășurarea 
meciurilor cu
prinse în turul 
10. Intîlnind se

lecționata Monaco, echipa R.P. 
Romîne a ciștigat cu 2—0 și a 
trecut pe locul 5 în clasament. 
Alte rezultate : Iugoslavia — 
Scoția 2—0 ; R. D. Germană — 
Belgia 2—0 ; U.R.S.S. — S.U.A. 
2—0 ; R. P. Polonă — R. P. Bul
garia 1,5 — 0,5 ; R. P. Ungară — 
R. P. Mongolă 1—0 (1) s Austria 
— Olanda 0—0 (2). Clasament: 
1. U.R.S.S. 19 puncte ; 2. Iugo
slavia 18 puncte ; 3. R. ~ _ 
mană 13,5 puncte >

FOTBAL
Formația 

slavă de 
Vojvodina Novisad 
și-a început tur
neul în țara noas
tră întâlnind joi 
la Timișoara echi
pa Știința. Meciul, 
urmărit de 10 000 

de spectatori, s-a încheiat cu 
scorul de 5—1 (4—0) în favoa
rea fotbaliștilor romîni. Deși 
a fost lipsită de aportul lui Ma- 
nolache, linia de atac a echipei 
timișorene a jucat excelent în 
prima repriză, cînd a depășit 
net apărarea oaspeților. Primul 
gol a fost înscris de Ciosescu, 
în min. 13, printr-un șut irepa
rabil de la 14 metri. Interul 
stingă Mircea Popa marchează 
al doilea gol (min. 26) în urma 
unei pase de la Ciosescu. După 
două minute, Remus Lazăr ri
dică scorul la 3—0, iar în min. 
30, Igna marchează cel de-al 
patrulea gol. în repriza doua 
iugoslavii își regăsesc cadența 
și contraatacă periculos. Ei be
neficiază de o lovitură de la 11 
metri în min. 53 : execută Jor- 
gici, dar portarul Petru Popa 
plonjează curajos și apără. 
Știința realizează încă un gol 
în min. 68 prin Mircea Popa. 
Cu 7 minute înainte de sfîrșitul 
jocului, mijlocașul Nesticki în
scrie golul de onoare pentru 
Vojvodina.

t
D. Ger-

iugo- 
fotbal

tehnoloqic 
de suflare 

înainte de 
prezent se 
interfierului

(Agerpres)

'o*.

receptoare 
ca „Enescu”, „Orizont" au 
zentat un zqomot de fond 
accentuat. Radioreceptorul 
nescu” nu se mai fabrică, 
pentru aparatul „Orizont" 
modificat rețeaua de reacție u- 
tilizată și pentru reglajul tonu
rilor.

La radioreceptorul „Modern 
s-a luat măsura de a se intro
duce o punte de corectare în

educative sanitare
Secția de educație sanitară a 

Institutului de igienă fi pro
tecția muncii a elaborat și in 
acest an noi publicații eduea- 
tiv-sanitare.

In colecția „Regimul de via
tă și de alimentație". care se 
adresează bolnavilor de dife
rite afecțiuni cronice, precum 
și familiilor lor, au apărut bro
șurile „Diabetul zaharat”, 
„Hipertensiunea arterială", 
..Ficat și căi biliare". Pentru 
cercurile „Sfatul gospodinei’ 
au fost tipărite in colaborare 
cu Consiliul național al fe~ 
meilor broșurile „Locuința 
noastră" și „Regimul de via
ță al școlarului".

O serie de noțiuni igienico- 
sanitare utile pentru colecti
viști se găsesc în lucrările 
„Prevenirea intoxicațiilor cu 
tnsectofungicide” și „Preve
nirea tetanosulul'. O atenție 
deosebită este acordată propa
gandei de tehnica securității 
muncii. Astfel, in întreprinder: 
industriale din întreaga țară 
au fost difuzate 217 000 afișe, 
cuprizizînd măsuri de tehnica 
securității specifice metalur
giei. construcțiilor, electroteh
nicii. mineritului etc.

I

Produsele Fabricii „Țesătu
ra" din Iași sînt cunoscute în 
magazinele de desfacere da
torită calității lor. Tinerele 
muncitoare își ridică necon
tenit nivelul de calificare, 
contribuind prin aceasta la 
mărirea producției și la 
creșterea productivității 
muncii, precum și Ia îmbu
nătățirea indicilor de cali
tate. Iată în fotografie pe 
Lica Gegel care lucrează în 
sectorul de preparație la fla- 
iere. Ea își depășește cu 
regularitate planul de pro

ducție.

i
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(Agerpres)

oa- 
zia-

plecat spre 
a participa 
Congres al

Joi dimineața a 
New York, pentru 
la cel de-ai iV-lea 
Asociației internaționale a ar
telor plastice, o delegație con
dusă de acad. Ion Jalea, artist 
al poporului, președintele Co
mitetului național romîn pen
tru Asociația internațională a 
artelor plastice.

★

Conform înțelegerii între 
conducerile C.S.P. al R.P. Ro
mîne și C.S.P. al R.P. Mongole, 
în ziua de 2 octombrie a ple
cat la Ulan Bator o delegație 
condusă de tovarășul G. Co
vaci, membru în C.S.P. al
R. P. Romîne.

între organele de planificare 
ale celor două țări vor avea 
loc consultări asupra colabo
rării economice a acestor țări, 
în legătură cu elaborarea de 
către R.P. Mongolă a planului 
general de perspectivă pentru 
următorii 20 de ani.

★
Cu prilejui vizitei în țara 

noastră a grupului de specia
liști americani din domeniul 
petrolului. în frunte cu Cram 
H. Ira, vicepreședinte execu
tiv al Societății „Continental 
Oil Co” din New York, minis
trul Industriei petrolului și 
chimiei, Mihail Florescu, a o- 
ferit miercuri o masă în sa
loanele Casei Centrale a Ar
matei.

Cu același prilej, ministrul
S. U.A. la București, William 
A. Crawford, a dat joi la re
ședința sa un dineu.

Au participat Alexandru

'ir

Joi seara, în studioul de con
certe al Radioteleviziunii, a 
avut loc concertul de deschi
dere a stagiunii 1963—1964 a 
Orchestrei simfonice a Radio
televiziunii romîne.

Concertul, dirijat de Iosif 
Conta, a cuprins lucrările lui 
George Enescu: Preludiu la 
unison din suita I în do major 
și Balada pentru vioară și or
chestră — creație din tinerețe 
a compozitorului, în primă au
diție, în interpretarea violonis
tului Mihai) Constantînescu. A 
fost executată apoi Simfonia a 
IX-a de Beethoven, soliști 
fiind Elisabeta Neculce-Carțiș, 
Dorothea Paladi-Melinte, Cor
nel Fînățeanu și Valentin Lo- 
ghin.

Au cîntat corurile reunite 
ale Radioteleviziunii și Filar
monicii de Stat „George E- 
nescu“.

’★
Joi după-amiază în sala de 

festivități a Ministerului Eco
nomiei Forestiere a început un 
nou ciclu de consfătuiri lunare 
a apicultorilor din Capitală și 
regiunea București organizată 
de Asociația crescătorilor de 
albine.

Cu acest prilej, prof. Veces- 
lav Harnaj. președintele Aso
ciației crescătorilor de albine, 
a prezentat aspecte de la cel 
de-aj 19-lea Congres interna
țional de apicultură care a a- 
vut loc în luna august la 
Praga. Au fost dezbătute apoi 
măsurile pentru dezvoltarea a- 
piculturii.

Noi drumuri forestiere in Vrancea
GALAȚI (de la coresp, nos

tru)
în bazinul forestier Vrancea, 

bazin care pînă spre sfîrșitul 
anului 1962 era complet inac
cesibil, s-au construit în pre
zent noi drumuri forestiere în 
afara celor date în folosință 
pînă acum. Recent, au fost 
date în folosință drumul auto 
cu bandă dublă Poenița—Re- 
cheu și cel forestier Milcov 3. 
în prezent, bazinul forestier 
Vrancea, poate fi atacat dato
rită drumului auto forestier 
Secătura, a drumului axial și 
a celui de coastă Bălășu—Mi- 
șina, ultimul fiind dat în ulti
mul timp numai parțial în fo
losință. Datorită eforturilor

depuse de colectivul șantieru
lui de construcții forestier 
Focșani s-au construit și se 
luptă pentru darea în folosință 
a noi drumuri forestiere așa 
cum sînt de pildă cele de la 
Girboavu, Bulcăneasa, Năru- 
ja 2, Buirătura Coza și altele.

★
Un mare număr 
poeziei din ora-

BACĂU. — 
de iubitori ai 
șui Bacău s-au întilnit cu poe. 
ții Eugen Jebeleanu, Agata Gri- 
gorescu Bacovia, Mihai Gavril, 
Victor Kernbach, George Dan, 
Radu Cîrneci și alții. Seara, 
oaspeții au luat parte la festi
vitatea de deschidere 
lui literar „George 
din localitate.

★
SUCEAVA. — Sute 

citoare de la Uzinele textile din 
Botoșani s-au întilnit cu poe
ții George Lesnea, Dragoș 
Vicol, Victor Felea, Mihai Ne- 
gulescu. Seara, poeții au citit 
din creațiile lor în sala Tea
trului de stat „Mihail Emines- 
cu” din localitate. La clubul 
muncitorilor forestieri din Fra
sin, raionul Gura Humorului^ 
poeții Tiberiu Utan, Alexandru 
Căpraru, Darie Năvăceanu, 
Platon Pardău s-au întîlnit cu 
cititorii.

a cercu- 
Bacovia”

de mun"

★
la corespondentulCLUJ (de 

nostru)
In cadrul

în regiunea Cluj s-au organizat 
numeroase întîlniri cu cititorii, 
șezători literare, festivaluri de 
poezie etc. Miercuri la Gherla 
și Dej, poeții Dan Deșliu, Letay 
Lajos, Victor Tulbure, Ion Ho
rea etc. au citit în fața oameni
lor muncii din creația lor. Au 
avut loc discuții despre poezia 
contemporană și clasică, In cî- 
teva școli medii din Cluj, au 
avut loc, de asemenea, întîlniri 
între poeții amintiți și elevi.

săptămînii poeziei

URMĂRI DIN PAG. I

MAMEI
(Urmare din Pag. I)

verențioasă, a prezentat-o stră
inului drept ...„nepoata" ei.

Un an întreg Maria a stat 
închisă în ea, tăcută. Părea că 
— în eiuda condițiilor de care 
se bucură acasă, cu toată gri
ja tatălui, a bunicii, pentru ea, 
ceva îi umbrise zîmbetul și fe
ricirea de copil, li lipsea ceva 
și tatăl înțelegea bine ce.

Iată însă că un bilet din a- 
cel oraș o anunța la începu
tul verii acestui an că mama 
o va lua la ea pe timpul verii. 
A uitat dintr-o dată totul, s-a 
repezit și a anunțat școala că 
ea renunță la locul în tabără 
și se bucura că va putea să-i 
vorbească mamei, că va fi lin
gă ea. Bunica e bunică. E 
bună. O iubește pe Maria, to
tuși ea nu e și nu poate fi 
mama! $t acum aștepta.

Orele însă treceau, Au tre
cut zile, apoi săptămîni. A 
trecut vara toată. Și mama n-a 
venit. A uitat ? E greu de

crezut. Cu atît 
cit, întîlnită de 
mame și ele, care i-au poves
tit despre fiica ei, le-a răs
puns că „în definitiv" nu s-a 
întîmplat... nimic.

— Pe Maria are cine s-o în
grijească, explica ea. Are cine 
să-i dea mîncare, cine s-o spe
le. Are camera ei, are cărți, 
are pian. Ce atita problemă că 
lipsește ea 7 că fetița a aștep
tat-o și ea nu s-a dus ? Mamă 
— mamă, dar are și ea via
ța ei!

...I-am întilnit zilele trecute 
pe tatăl și fiică. Tatăl pleca la 
lucru, fetița mergea la școală. 
Maria a refuzat să discute 
despre mama ei. Tăcea. Ceva 
grav s-a petrecut în inima 
ei. Arăta așa ca și o floare că
reia dintr-o dată i-ai fura cu
loarea, ea o stea căreia i-ai lua 
lumina.

In țimp 
cursuri ne 
prin școli, 
printre sutele de copii

mai mult cu 
niște femei,

ce se îndrepta spre 
gîndeam că, trecînd 

poți vedea uneori 
ve

self, zglobii, fericiți și aseme
nea copii mai retrași, închiși 
în ei, mai abătuți. Cercetind, 
constați că — de cele mai 
multe ori — ei provin din fa
milii dezorganizate, familii in 
care unul sau altul dintre soți 
nu înțeleg cît de necesari le 
sînt copiilor părinții, că lipsa 
unuia sau altuia ciuntește o 
parte din copilăria lor. Ce e 
mai dureros este ușurința cu 
care asemenea părinți se dezic 
de copiii lor, lipsa de răspun
dere cu care îi „trec" în... grija 
altora, ca și cînd ar fi vorba 
de niște necunoscuți.

Răspunderea pentru copil 
trebuie păstrată în orice con
diții ca pe una din datoriile 
elementare ale omului. In țara 
noastră statul poartă copiilor 
o grijă de neprețuit; ei au la 
dispoziție toate condițiile pen
tru a crește și a se forma ca 
oameni folositori societății. În
tregul colectiv socialist se o- 
cupă cu dragoste de educația 
celei mai tinere generații. 
Există însă în acest proces de 
educare o instituție absolut 
indispensabilă : familia. In a- 
semenea condiții cind societa
tea se ocupă cu întreaga ei

grijă de creșterea și educarea 
copiilor, răspunderea părinți
lor este și mai mare. Părinții 
sînt primii prieteni ai copilu
lui, dragostea, sentimentele 
copiilor pentru părinții lor nu 
pot fi înlocuite cu nimic.

Exemple de acest fel, com
portări de „soră vitregă a 
fiicei sale", cum califica cineva 
comportarea mamei Măriei nu 
formează un număr prea 
mare. Dar oricît de izolate ar 
fi astfel de cazuri de irespon
sabilitate a unor părinți față 
de copiii lor trezesc o vie in
dignare oamenilor din jur.

e

(Urmare din vag. I)

se însămînțeze grîuil și orzul sînt încă ocupate 
cu culturi de toamnă.

Pentru cîștigarea timpului pierdut, situația 
existentă în gospodăriile colective amintite 
impune luarea fără întîrziere a unor măsuri 
practice în vederea urgentării strîngerll re
coltei șl a eliberării terenului de coceni. Este 
necesar în primul rînd ca în aceste zile să fie

antrenați la muncă în G.A.C. 
Organizațiile de bază U.T.M, 
mai multă perseverență, cu 
pundere de activitatea tinerilor colectiviști, 
să-i mobilizeze pe aoeștia în primul rînd la 
recoltat și transporturi. Se poate asigura ur
gentarea eliberării terenului prin organizarea 
tăierii și transportului cocenilor în două 
schimburi.

în același timp, conducerea S.M.T. trebuie 
să se îngrijească de asigurarea schimbului doi 
la un număr mai mare de tractoare, atît pen
tru creșterea vitezei la arături și pregătirea 
patului germinativ, cît și pentru ca ziua să 
poată fi repartizate mai multe tractoare la 
semănat.

toy colectiviștii, 
să se ocupe cu 
mai multă răs-

vJuli

FABRICA DE CIMENT MEDGIDIA 
REGIUNEA DOBROGEA 

ANGAJEAZĂ INGINERI
energeticieni

— chimiști
— mecanici

Stagiul minim de trei ani în producție.
Cererile se vor depune direct la secretariatul Fabricii de 

ciment din orașal Medgidia.
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Lucrările Adunării Generale Pentru lărgirea

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
In ședința plenară din după-a- 
miaza zilei de 2 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile generale, 
la care au luat cuvîntul delega
ții Finlandei, Bulgariei, Noii 
Zeelande și Greciei.

In scurta sa cuvîntare, mi
nistrul afacerilor externe al 
Finlandei a amintit despre pro
punerea făcută de Kekkonen ca 
Europa de nord să fie transfor
mată într-o zonă denucleari- 
zată. El a arătat că aducerea 
armei nucleare în regiunile 
unde ea nu a mai existat con
stituie o mare primejdie. Dane
marca, Norvegia, a spus el, au 
ales calea participării la ali
anțe militare, însă deocamdată 
toate țările scandinave renunță 
la obținerea și amplasarea ar
mei nucleare pe teritoriile lor.

Apoi a luat cuvîntul Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria. Referin- 
du-se la problema dezarmării 
generale și totale, el a criticat 
planurile de organizare a for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., care constituie o por
tiță pentru înarmarea atomică 
a Germaniei occidentale.

Ivan Bașev a dezvoltat apoi 
pe larg planul proclamării Bal
canilor și regiuni; meditera- 
niene în zone denuclearizate.

El a salutat includerea pe 
ordinea de zj a sesiunii a pro
punerii R. P. Romîne „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state euro
pene aparținind unor sisteme 
social-politice diferite”.

Reprezentantul Noii Zeelan- 
ide, A. D. McIntosh, a salutat 
încheierea Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor 
nucleare și a subliniat creșterea 
încrederii între diferite state.

Reprezentantul Greciei, Leo
nidas Papagos, și-a exprimat 
satisfacția pentru încheierea 
Tratatului de la Moscova și a 
subliniat dorința guvernului său 
de a rezolva prin tratative di
vergențele care ar mai putea 
exista între Grecia și vecinii săi 
balcanici.

a 0J.U.
primat satisfacția pentru acor
dul realizat între marile puteri 
prin Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. A- 
cest tratat, a spus el, „consti
tuie primul pas pe calea spre 
un acord în domeniul interzi
cerii totale a armelor nuclea
re”. Ministrul de externe al Ir
landei a subliniat necesitatea 
extinderii actualului acord pen
tru a împiedica răspîndirea ar
melor nucleare.

A luat cuvîntul, de aseme
nea, ministrul de externe al 
Australiei, Garfield Barwick.

Ministrul de externe al Tur
ciei, Erkin, a apreciat, ca și cei
lalți vorbitori, că Tratatul de 
interzicere în trei medii a ex
periențelor nucleare este un pas 
încurajator pentru situația in-

ternațională, care deschide ca
lea altor măsuri, în special în 
domeniul dezarmării generale 
și totale, căreia, a spus el, tre
buie să i se acorde preocupa
rea principală.

Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Ungare, Janos Peter, 
vorbind despre semnificația a- 
derării a peste 100 de state la 
Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențe
lor nucleare. a arătat că a- 
ceasta deschide noi posibilități 
Organizație, Națiunilor Unite 
pentru îndeplinirea misiunii sa
le în interesul păcii, securității 
și dezvoltării sociale. El a spri
jinit, de asemenea, propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la 
convocarea unei conferințe la 
nivel înalt a celor 18 state re
prezentate la conferința pentru 
dezarmare de la Geneva.

In Comitetul nr. 6

comerțuiui cu țările 
socialiste

Prezențe

★
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

In cadrul dezbaterilor generale 
în Adunarea Generală a O.N.U. 
a luat cuvîntul în dimineața zi
lei de joi, 3 octombrie, minis
trul afacerilor externe al Ir
landei, Frank Aiken. El și-a ex-

NEW YORK 3 De la trimi
sul special Agerpres, C. Ale- 
xandroaie : In Comitetul nr. 6 
O.N.U., pentru problemele ju
ridice au continuat azi dimi
neață dezbaterile asupra pri
mului punct de pe ordinea sa 
de zi intitulat: „Raportul co
misiei de drept internațional 
asupra lucrărilor sale de la se
siunea 15-a“. Acest raport se 
referă la problemele codifică
rii dreptului internațional în 
problemele tratatelor interna
ționale, ale succesiunii statelor 
și relațiilor dintre state și or
ganizațiile internaționale.

După reprezentanții Indiei, 
Columbiei și Ciprului a luat 
cuvîntul reprezentantul R. P. 
Romîne în acest comitet, prof, 
univ. Traian Ionașcu, care a 
arătat că lucrările Comisiei 
de drept internațional la care 
se referă raportul au o deose
bită importanță pentru men
ținerea păcii și securității în 
relațiile dintre state.

In legătură cu problema res
pectării tratatelor, prof. Traian 
Ionașcu a subliniat politica 
R. P. Romînă de respectare de
plină a obligațiilor asumate 

internaționale

internațional, iar organizațiile 
internaționale neavind această 
capacitate, exercită numai 
unele atribuții în domeniul re
lațiilor internaționale, în con
formitate cu scopurile pentru 
care au fost create.

In încheiere, reprezentantul 
romîn s-a pronunțat împotriva 
tezelor potrivit cărora statele 
care au scuturat jugul colonia
list ar fi obligate să execute 
îndatoririle din tratatele în
cheiate anterior ale puterilor 
colonialiste, cu privire la teri
toriile acestor foste colonii.

TOKIO 3 (Agerpres). — In- 
tr-un articol consacrat relații
lor comerciale ale Japoniei cu 
țările socialiste, ziarul „Nishi 
Nippon Shimbun’ scrie că gu
vernul japonez trebuie să de
pună. eforturi pentru a spori 
comerțul cu țările socialiste, 
deoarece „promovarea comer
țului este singura cale pentru a 
împiedica înrăutățirea balanței 
de plăți internaționale a țării 
și în această privință comerțul 
cu țările socialiste este foarte 
eficient".

Din această cauză autorul 
articolului își exprimă spe
ranța că „guvernul va acorda 
o atenție serioasă comerțului 
japonez cu țările socialiste”.

Părerile exprimate de „Nis
hi Nippon Shimbun” sînt de 
altfel caracteristice pentru în
treaga presă japoneză. Astfel 
„Mainiți Shimbun”, constatînd 
că comerțul japonez cu țările 
socialiste, deși în creștere con
tinuă, este încă insuficient, re
comandă o politică de relații 
comerciale externe „pe o bază 
independentă, ținînd seama de 
viitoarea situație economică 
mondială”.

Interesul manifestat pentru 
această problemă rezultă si din 
faptul că în revista presei ja
poneze inserată zilnic în zia
rul japonez de limbă engleză 
„Japan Times" comerțul Est- 
Vest a început să constituie în 
ultima vreme o rubrică perma
nentă.

<
A —

In Comitetul nr. 3

Turneul Teatrului de Comedie
din București in U.R.S.S

prin tratatele 
încheiate.

Referindu-se 
relațiilor dintre 
nizațiile internaționale, vorbi
torul a arătat că statele sînt 
purtătoare ale suveranității, 
sînt singurele subiecte de drept

la problema 
state și orga-

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
în cadrul Comitetului O.N.U. 
Nr. 3 pentru problemele socia
le, umanitare și culturale au 
continuat miercuri dezbaterile 
pe marginea proiectului de de
clarație privind lichidarea tutu
ror formelor de discriminare 
rasială. Au avut loc vii dezba
teri în legătură cu amendamen
tul delegației Braziliei care 
propune nu numai condamnarea 
ci și pedepsirea, celor care 
propagă superioritatea unei 
rase sau incită la ură și violen
ță împotriva altor rase.

Amendamentul brazilian, care 
prevede, de asemenea, inter
zicerea și dizolvarea tuturor 
organizațiilor care se ocupă cu 
o astfel de propagandă și in-

nu-citări, a fost sprijinit de 
meroase delegații, printre care 
cele reprezentînd țările socia
liste, țările din America Latină 
și din Africa. împotriva lui s-au 
pronunțat unele delegații ale 
țărilor occidentale.

A luat apoi cuvîntul delega
tul Cubei, care, sprijinind pro
iectul declarației cu privire la 
lichidarea tuturor formelor 
discriminare rasială, 
că în țara sa există 
deplină între albi, 
metiși.

Delegatul Algeriei 
ripostă afirmațiilor unor dele
gați occidentali, care au încer
cat să demonstreze că nu exis
ta o legătură intre rasism 
colonialism.

de 
a arătat 
egalitate 

negri și

a dat o

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Joi seara, Teatrul de Comedie 
din București a dat în sala Tea
trului din Kremlin al doilea 
spectacol din turneul pe care îl 
întreprinde în Uniunea Sovieti
că. A fost prezentată piesa 
„Svejk în cel de-al doilea 
război mondial" de B. Brecht,

în regia iui Lucian Giurchescu 
și scenografia lui Dan Nem- 
teanu.

Spectacolul a fost primit cu 
căldură de publicul moscovit. 
El a răsplătit cu îndelungi 
plauze pe 
interpretul 
pe ceilalți

a" 
Florin Scărlălescu, 
rolului principal și 
artiști romini.

★ *

GENEVA 3 (Agerpres). — La 
Geneva au început la 2 octom
brie lucrările sesiunii mixte a 
organizației națiunilor unite 
pentru alimentație și agricultu
ră și a comisiej economice pen
tru Europa avînd ca obiect 
politica forestieră în diferite 
țări din Europa, precum și stu
diul asupra producției, consu
mului și costului produselor de 
lemn în Europa pînă în anul 
1975. Președinte al sesiunii a 
fost ales W. P. Forshell (Sue
dia), iar vicepreședinți A. Sto
ffels (Olanda) și ing. N. Șt. Du
mitrescu, conducătorul delega
ției romîne.

In după amiaza aceleiași zile, 
delegația romînă a prezentat 
filmul documentar „Aurul ver
de" înfățișînd aspecte ale valo
rificării superioare a lemnului 
în complexele industriale din 
R.P.R.

RIO DE JANEIRO 3 (Ager- 
preș), — La Sao Paulo s-a des
chis cea de-a VlI-a bienală de 
artă la care participă 53 de țări.

R. P. Romînă participă cu 65 
lucrări de graiică ale pictori
lor romini Vasile Kazar, Paul 
Erdos, Szabo Bela, Vasile Do- 
Brian, Simona Vasiliu Chintilă, 
Marcel Chirnoagă și alții.

VIENA 3 (Corespondentul A- 
gerpres Șt. Deju transmite) : 
Ministrul R. P. Romîne la Vie- 
na, ing. Mircea Ocheană, a ofe
rit la 3 octombrie o recepție în 
cinstea delegației romîne con
duse de acad. Horia Hulubei, 
care a participat Ia cea de-a 
șaptea Conferință generală a 
Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică (AIEA). La re
cepție, care a decurs într-o at
mosferă cordială, au participat 
Sigvard Eklund, director gene
ral al AIEA, P. Balligand, di
rector general adjunct, directori 
ai AIEA, membrii Consiliului 
guvernatorilor, și alți iuncțio- 
nari superiori ai AIEA, precum 
și membri ai corpului diploma
tic acreditați Ia Viena.

La 2 octombriePRAGA.
și-a încheiat lucrările la Liblice 
(Cehoslovacia) seminarul inter
național pentru problemele igie
nei copiilor și tineretului. Au 
participat peste 100 oameni de 
știință din Bulgaria, Cehoslova
cia. R. D. Germană, Polonia, Un
garia. Uniunea Sovietică, precum 
și observatori ai Uniunii inter
naționale de igienă școlară și 
ocrotirea sănătății. Din R. P. 
Romînă a participat dr. Gh. Tă- 
născscu, director adjunct știin
țific al Institutului de igienă și 
protecția muncii. La seminar 
s-au discutat, printre altele, pro
bleme privind colaborarea în do
meniul igienei copiilor și tinere
tului.

Situația din Algeria

Lovitură de stat în Honduras

i

Demonstrație antifran crustă a tineretului din MilanoITALIA.

TEGUCIGALPA 3 (Ager
pres). — La numai 8 zile după 
lovitura de stat militară din 
Republica Dominicană, agen
țiile de presă anunță o nouă 
lovitură de stat militară în 
Honduras.

In dimineața zilei de 3 oc
tombrie, conducătorii militari 
din Honduras, în frunte cu 
colonelul Osvaldo Lopez Are
llano, au dat forțelor armate 
ordinul de preluare a puterii. 
Acestea au înconjurat palatul 
prezidențial în care se afla 
președintele Ramon Villeda 
Morales, pe care l-au constrîns 
să semneze actul de demisie.

Potrivit agenției U.P.I. între 
forțele armate și garda civilă 
a președintelui au avut loc 
lupte în jurul palatului și pe 
străzi. Agenția menționează că 
de ambele părți se înregistrea
ză. numeroși morți și răniți, in
tr-iun comunicat dat publicită
ții de către comandanții mili
tari, se menționează că „arma
ta este stăpînă pe situație”. A- 
genția U.P.I. anunță totodată 
că în regiunea centrală a Hon
durasului au loc lupte între 
forțe armate și „gărzile civile” 
care au rămas credincioase 
președintelui Morales.

Pe străzile capitalei Hondu
rasului patrulează în perma
nență. unități armate. Aeropor
tul din Tegucigalpa a fost în
chis și orice zbor pe deasupra 
Hondurasului a fost interzis.

Lovitura de stat din Hondu
ras s-a produs la trei luni îna
inte de expirarea mandatului 
președintelui Morales și la nu
mai 10 zile înainte de alegeri
le generale care urmau să de
semneze un nou președinte, 
trei vicepreședinți și membrii 
Congresului.

Președintele Morales, care 
aparține Partidului liberal, a 
fost ales la 22 septembrie 1957 
pentru o perioadă de 6 ani. 
De la această dată Partidul li
beral a dispus de majoritatea 
locurilor în Congres, guvernul

fiind constituit exclusiv din 
membri ai Partidului liberal.

Referindu-se la noua lovitu
ră de stat, agențiile de presă 
menționează că în ultimele 
zile diferite ziare nord-ameri- 
cane scriau despre iminența 
unei lovituri de stat militare 
în Honduras. Agențiile de pre
să menționau de asemenea eă 
șefii militari din Honduras ur
măresc împiedicarea alegerilor 
prezidențiale, care urmau să 
aibă loc la 13 octombrie în 
condițiile stabilite de consti
tuție. Ziarul „Washington 
Post” din 2 octombrie anunța 
că „în decurs de 48 de ore" 
Morales va fi răsturnat. Ace
lași ziar menționa că complo
tiștii militari au luat legătură 
cu conducerea monopolului 
nord-american „United Fruit 
Company”, cerîndu-i sprijinul 
în schimbul unor noi conce
siuni de terenuri în Honduras.

★
Hondurasul este o mică re

publică din America Centrală 
cu o suprafață de 112 088 km p 
și o populație de aproximativ 
2 milioane de locuitori. 83 la 
sută din populație lucrează în 
agricultură. Cu toate că este 
atît de mică, această tară este 
a patra mare producătoare de 
banane din lume. In afară de 
banane, ea exportă cafea, che
restea, argint și aur.

ALGER 3 (Agerpres). — In 
legătură cu acțiunile antigu
vernamentale ale unor ofițeri 
din regiunea militară Kabilia, 
la 3 octombrie la Alger, a fost 
convocată sesiunea extraordi
nară a Adunării Naționale Al
geriene. La ea au luat parte 
și membrii guvernului.

Luînd cuvîntul, președintele 
Ben Bella a anunțat că în 
baza articolului 59 din consti
tuție care prevede acordarea 
de puteri excepționale preșe
dintelui republicii în cazul ți
nui „pericol iminent", solicită 
asemenea puteri. In virtutea 
lor a declarat Ben Bella „pre
ședintele are dreptul să folo
sească toate mijloacele pentru 
a apăra cuceririle poporului". 
El a asigurat însă pe membrii 
Adunării Naționale Algeriene 
că „armata națională populară 
nu va fi folosită niciodată îm
potriva populației din 
lia".

Președintele algerian > 
sat apoi un apel către i 
fițerii și soldații care 
alăturat acțiunii elementelor 
dizidente, cerîndu-le să se în
toarcă la unitățile lor. „Dacă 
există probleme, a subliniat

Kabi-

a lan- 
toți o- 

: s-au

Participanții la Reuniunea
riondialâ a Ziariștilor

au sosii la Beirut
CAIRO. — In seara zilei de 
octombrie, în sala de confe-2

rințe a Consiliului municipal 
din Port—Said (R.A.U.) a avut 
loc o ședință plenară a parti- 
cipanților la cea de-a IlI-a 
Reuniune Mondială a Ziariști
lor. La ședință au fost ascul
tate rapoartele celor trei gru
puri de lucru și au fost apro
bate în unanimitate 
dările lor.

In cursul nopții, 
„Litva“, pe bordul 
află participanții la
IlI-a Reuniune Mondială 
Ziariștilor, a părăsit Port-Sai- 
dul.

La 3 octombrie, motonava a 
sosit la Beirut, unde se vor în
cheia lucrările reuniunii.

recoman-

motonava 
căreia se 
cea de-a 

a

Raportul lui McNamara 
după vizita făcută 

în Vietnamul de sud
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MEXIC. — Senatul mexican 

a ratificat în unanimitate a- 
derarea Republicii Mexic la 
Tratatul de Ia Moscova cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă.

nuclear și să ducă Ia dezarma
rea generală".

PARIS 3 (Agerpres). — Fede
rațiile partidelor comunist, so
cialist, radical și radical socia
list, precum și alte organizații 
obștești din departamentul 
Hautes-Pyrenees au dat publi
cității o declarație comună, în 
care arată că „Tratatul de la 
Moscova privitor la interzice
rea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară a generat mari 
speranțe lumii împovărate de 
bugetele militare1-. Declarația 
cete guvernului francez să sem
neze acest tratat, să participe 
la lucrările Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare și 
să renunțe la ideea creării „for
ței atomice de șoc".

VARȘOVIA. — La invitația 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și guvernului R.P. 
Polone, între 25 și 30 septem
brie, în Polonia s-a aflat într-o 
vizită delegația C.C. al Partidu
lui Socialist Unit Om Germania 
și guvernului R. D. Germane în 
frunte cu Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G. și Bruno Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P S.U.G. La încheierea vizitei a 
fost semnată o declarație co
mună.

rul Conan 
cală va ii 
acestei 
scenele de pe Broadway din New 
York.

Doyle. Comedia muzi- 
prezentată la începutul 

stagiuni pe una dintre

BRUXELLES 3 (Agerpres). — 
Asociația internațională a ju
riștilor democrați a dat publi
cității o declarație în care sa
lută încheierea Tratatului de la 
Moscova privitor la interzice
rea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară. „Acest tratat, 
se arată în declarație, deschide 
calea altor măsuri capabile să 
apere omenirea de pericolul

PRAGA. — Agenția C.T.K. 
relatează că la 2 octombrie și-a 
încheiat lucrările Ia Praga, 
Conferința reprezentanților în
treprinderilor de transporturi 
aeriene din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Romînia și Ungaria. Con
ferința a hotărî! dezvoltarea pe 
mai departe a legăturilor ae
riene între aceste țări.

LEOPOLDVILLE. — La 2 octom
brie, Ia Leopoldville a avut Ioc o 
nouă demonstrație de protest îm
potriva arestării de către autorită
țile centrale a deputaților Egide 
Bocheley Davidson, vicepreședinte 
al partidului Mișcarea națională 
congoleză (partid înființat de Pa
trice Lumumba), și a iui Gabriel 
Yumbu, vicepreședinte al P.S.A. 
(partidul condus de A. Gizenga). 
După cum relatează agenția France 
Presse, poliția a intervenit pentru 
a împrăștia pe demonstranți, ares- 
tînd 40 de persoane. Arestații au 
fost transportați în lagărul de la 
Ndolo. Se relatează, de aseme
nea, că frontiera cu Congo (Bra- 
zaville) a fost închisă.

cerut constituirea unui nou guvern 
„compus numai din oameni capabili, 
care sînt conștienfi de responsa
bilitățile lor".

Sindicatele care au condamnat 
guvernul grupează peste 100 000 
de oameni ai muncii.

oficială, răspunzînd invita- 
adresată de președintele

zită 
ției 
acestei țări, Lopez Mateos.
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WASHINGTON. — Compozitorul 
american Joshua Logan lucrează în 
prezent la realizarea unei comedii 
muzicale intitulate ,,Baker Street" 
(Strada Baker), care are ca temă 
aventurile cunoscutului detectiv 
Sherlock Holmes creat de scriito-

LEOPOLDVILLE. — Sindicalele 
congoleze au condamnat Ia 2 oc
tombrie guvernul Adouia și au ce
rut înlocuirea Iui cu un guvern 
care să lină seama de interesele 
naționale ale poporului congolez. 
Majoritatea uniunilor sindicale din 
Congo au publicat declarații împo
triva actualului guvern. In declara
ția șa, secreatrul general al Fede
rației sindicalelor din Congo, 
Alphons Kilhima, a caracterizat 
guvernul lui Adouia drept ,.un 
guvern deiicient". Andro Bo-Boli- 
co, conducătorul Uniunii muncito
rilor congolezi, a relevat că actua
lul guvern „urmează In mod des
chis politica marilor puteri colo
nialiste". Aceste sindicate, precum 
și alte două uniuni sindicale au

COCHABAMBA. — La 3 oc
tombrie s-a încheiat vizita ofi
cială pe care președintele I. B. 
Tito a făcut-o timp de trei zile 
în Bolivia la invitația președin
telui acestei țări, Victor Paz 
Estensoro. După cum relatează 
agenția Taniug, cei doi oameni 
de stat și colaboratorii lor 
apropiați au avut cu acest pri
lej ample schimburi de vederi 
asupra problemelor interna
ționale actuale și asupra rela
țiilor și colaborării dintre R.S.F. 
Iugoslavia și Bolivia. In înche
ierea convorbirilor, cei doi 
președinți au semnat la Co
chabamba o declarație comună, 
expritnînd punctele de vedere 
asupra problemelor discutate. 
De asemenea, Kocea Popovici, 
secretar de stat pentru aface
rile externe al R.S.F.I., și Fei- 
Iman Velarde, ministrul de ex
terne al Boliviei, au semnat o 
serie de acorduri menite să 
stimuleze schimburile comer
ciale dintre cele două părți, și 
anume un acord cu privire la 
acordarea unui credit iugoslav 
pentru Bolivia, precum și un 
protocol comercial. La 3 octom
brie, președintele R.S.F.I. a pă
răsit Bolivia, îndreptîndu-se 
spre Mexic, unde va face o vi-

ROMA. — Potrivit dalelor Insti
tutului central de statistică, popu
lația Italiei era Ia sllrșitul lunii 
iulie 1963 de 50 336 000 locuitori. 
Fală de aceeași perioadă a anului 
trecut, procentul nașterilor a cres
cut cu 1,9 Iu sută.

MOSCOVA. — La 3 octombrie 
a încetat din viată în virală de 93 
de ani Olga Lepeșinskaia, cunoscut 
biolog sovietic, membră a Acade
miei de Științe Medicale a U.R.S.S. 
Olga Lepeșinskaia a devenit mem
bră a P.C.U.S. in anul 1898.

de 
în

NEW YORK. — La 2 octombrie, 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., a oferit un 
prînz in cinstea secretarului 
stat al S.U.A., Dean Rusk,
timpul prînzului a continuat schim
bul de păreri cu privire la urmă
toarele măsuri posibile în vederea 
destinderii încordării internațio
nale, precum și cu privire la unele 
probleme ale 
americane.

relațiilor soviete-

PRINCE. — Ura- 
s-a abătut la 2

PORT AU 
ganul Flora 
octombrie asupra părții de sud 
a insulei Haiti. După cum 
transmite agenția Associated 
Press, uraganul s-a deplasat 
cu o viteză de peste 200 km. 
pe oră. El a cauzat pierderi 
materiale care, pînă în pre
zent nu au fost încă evaluate.
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WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat, 
miercuri după-amiază a avut 
loc la Washington o ședință ex
traordinară a „Consiliului na
țional al securității” al S.U.A., 
prezidată de președintele 
S.U.A., Kennedy, în cursul că
reia a fost examinat raportul 
ministrului de război, McNa
mara, și al președintelui Comi
tetului mixt al șefilor de stat 
major al armatei americane, 
generalul Taylor, care s-au re
întors dintr-o vizită de inspec
ție în Vietnamul de sud. Ra
portul cuprinde o serie de ob
servații și recomandări secre
te privitoare la situația din 
Vietnamul de sud.

După ședința „Consiliului 
național al securității", purtă
torul de cuvînt al Casei Albe, 
Pierre Salinger, a dat publici
tății o declarație cu privire la 
politica Statelor Unite față de 
Vietnamul de sud. Declarația

afirmă că membrii consiliului 
au aprobat raportul lui Mc 
Namara și Taylor. In declara
ție se spune că S.U.A. sînt ho- 
tărîte să continue politica de 
sprijinire a regimului diemist 
în lupta sa împotriva partiza
nilor sud-vietnamezi. „Reali
zarea în condiții optime a a- 
cestei acțiuni, relevă declara
ția, constituie scopul principal 
al politicii americane în Viet
namul de sud". In declarație 
se recunoaște că situația în 
Vietnamul de sud „se menține 
foarte serioasă".

Salinger a refuzat să răs
pundă întrebărilor ziariștilor 
privitoare la efectivul trupe
lor americane din Vietnamul 
de sud. (In urmă cu cîtva 
timp, președintele Kennedy a 
arătat că în această țară se 
află în misiune 25 000 de ame
ricani).

încheierea congresului Iniiiiiii 
(«rănilor vest-germani

HAMBURG 3 (Agerpres), — 
La Hamburg a luat sfîrșit con
gresul Uniunii țăranilor vest- 
germani în prezența a aproape 
8 000 de delegați.

In cadrul celor trei zile, cît 
a ținut congresul, delegații au 
exprimat îngrijorarea care 
domnește în rîndurile țărani
lor din Germania occidentală 
în legătură cu concurența care 
le-o fac pe piața internă ță
rile Pieței comune cu produ
sele lor agricole și au criticat 
guvernul de la Bonn, 
că nu a luat măsuri 
punzătoare în apărarea 
selor lor.

După cum relatează
vest-german „Suddeutsche Zei- 
tung”, președintele Uniunii ță
ranilor, Rehwinkel, a cerut ca 
guvernul să ia măsuri de spri
jinire a prețurilor produselor 
agricole, să îngrădească im
porturile din alte țări, să re-

pentru 
cores- 

intere-

ziarul

ducă impozitele, precum 
prețurile la carburanți și 
grășăminte și să îmbunătățeas
că legislația socială în favoa
rea țăranilor.

La congres au participat 
cancelarul Adenauer și minis
trul agriculturii și alimenta
ției, Schwarz. Cuvîntările lor 
au fost de mai multe ori în
trerupte de delegați, care și-au 
manifestat nemulțumirea față 
de politica guvernamentală în 
problema țărănească și a sus
ținerii prețurilor produselor 
agricole. Această nemulțumire 
se oglindește și în rezoluția fi
nală adoptată de congres, care 
cere armonizarea prețurilor 
produselor agricole cu a celor 
industriale. „Un cancelar și 
un guvern federal, care nu se 
declară dispuși să satisfacă a- 
ceste cereri, nu se mai pot bi
zui pe încrederea țăranilor 
germani", spune rezoluția.

Și 
în-
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Ben Bella, ele trebuie discu
tate în cadrul Frontului de 
Eliberare Națională și nu în 
munți cu arma în mină".

Adunarea Națională a votat 
in unanimitate rezoluția de 
sprijinire a guvernului în li
chidarea activității secesionis
te a elementelor dizidente din 
Kabilia, precum și hotărîrea 
de a acorda puteri excepțio
nale președintelui Ben Bella.

Se anunță totodată că 11 
deputați din partea regiunii 
Kabilia au prezentat o rezolu
ție în care condamnă acțiuni
le secesioniste ale ofițerilor din 
Kabilia. Rezoluția a fost vo
tată în unanimitate de mem
brii Adunării.

După cum anunță agenția 
V.P.I., citeva unități ale arma
tei algeriene au fost trimise 
spre centrul provinciei Kabi
lia, Tizi Ouzou. Au fost, de a- 
semenea, instituite restricții 
asupra intrării și ieșirii per
soanelor din această locali
tate.

Declarațiile 
președintelui

Braziliei
RIO DE JANEIRO 3 (Ager

pres). — Intr-o cuvîntare ra- 
dio-televizată, pe care a ți
nut-o în seara zilei de 2 oc
tombrie, președintele Braziliei, 
Joao Goulart, a criticat per
soanele care seamănă agitație 
în țară în scopuri reacționare. 
Subliniind că guvernul „va 
zdrobi-orice încercare de sub
versiune”, G’oulart s-a referit 
la „cazul guvernatorului La- 
cerda” și a arătat că, ,,sub pre
textul unei pretinse crize de 
autoritate, oameni nedemni de 
a-și exercita mandatul se de
dau la calomnii împotriva 
efortului desfășurat de po
porul brazilian în scopul 
emancipării sale”. După cum 
se știe, într-un interviu re
cent acordat ziarului american 
„Times” din Los Angeles, gu
vernatorul reacționar al statu
lui Guanabara, Carlos Lacer- 
da, a afirmat că poporul brazi
lian „ar fi incapabil să se 
orienteze fără tutelă străină”.

Pe de altă parte, președin
tele Braziliei a declarat că pla
nul trienal, care a intrat în 
vigoare la începutul acestui an 
în vederea redresării econo
miei țării, nu va putea fi în
făptuit dacă nu vor fi aplicate 
„reforme radicale de care Bra
zilia are urgentă nevoie”. In 
legătură cu aceasta, Goulart 
a arătat că grupuri economice 
și politice „obscurantiste” des
fășoară o puternică campanie 
în scopul de a crea o criză ar
tificială de care să facă răs
punzător guvernul.

----------

Evenimentele 
din Venezuela

CARACAS 3 (Agerpres). — 
In semn de protest împotriva 
noilor măsuri represive ale gu
vernului Betancourt la adresa 
elementelor democratice, stu
denții Universității din Caracas 
au organizat o demonstrație pe 
străzile orașului. Demonstranții 
au răspîndit un mare număr 
de manifeste condamnînd poli
tica guvernului. După cum 
transmite agenția U.P.I., poliția 
a intervenit, operînd arestări în 
rîndurile studenților.

Valul de arestări declanșat în 
ultimele zile în Venezuela a 
provocat numeroase proteste in 
rîndurile diferitelor partide po
litice 
Fostul președinte 
zuelei, 
a declarat că „arestarea unor 
membri ai parlamentului repre
zintă o violare a imunității par
lamentare și demonstrează ca 
guvernul nu respectă legea”. 
Deputatul Jose Luis Massera, 
din partea Frontului de elibe
rare de stingă, a declarat la 
Montevideo că „regimul Vene
zuelan a pășit pe drumul li
chidării democrației și al repri
mării violente și sîngeroase a 
poporului, demaseîndu-se ca un 
agent al marilor latifundiari și 
al celor mai retrograde cercuri 
din Venezuela". Proteste simi
lare au formulat partidul Uni
unea republicană democratică 
și Federația studenților univer
sitari din Venezuela.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, poliția din Ca
racas a ocupat redacția ziaru
lui „Clarin" și a sechestrat ul
timele ediții ale acestui ziar.

și ale unor politicieni, 
la Vene- 

Wolfgang Larrazabal,


