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I3400 tone
tablă laminata
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MENTUL „Concursului pen
tru Insigna de Polisportiv"

• Experiența cu care 
maniei (Din activitatea 
ganizației U.T.M. de la Uzi
nele „Grivița Roșie" privind 
munca culturală de masă) I

• METALUL POATE FI Ș/| 

MAI BINE GOSPODĂRIT l 
— Reducerea greutății ma
șinilor agricole fabricate la 
Uzina ..7 Noiembrie" 
Craiova.

Tradiționala

Lună a prieteniei

romîno-sovietice
n întîmpinarea ani
versării Marij Re
voluții Socialiste 
din Octombrie a 
început în țara 
noastră tradiționa
la „Lună a priele- 

romîno-sovietice’', care

Acad. prof.
P. Constantinescu-lași

vice-președinte al A.R.L.U.S,

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru). —

Acesta e bilanțul activității 
cu care colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni de la 
Uzina de tablă subțire din. Ga
lați a încheiat primele trei tri
mestre ale acestui an. La baza 
acestor succese a stat în pri
mul rînd buna organizare a 
muncii, aplicarea cu succes o- 
unui însemnat număr de ino
vații și raționalizări etc. Pro
ducerea celor 3400 tone de ta
blă laminată peste plan, lupta 
pentru obținerea unor înalți 
indici calitativi, s-a făcut pa
ralel cu lupta pentru folosirea 
rațională a materiei prime si 
materialelor, ceea ce a dus la 
realizarea de economii la pre
țul de cost în valoare de 
3 700 000 lei și a unor beneficii 
peste plan de aproape 3 000 000 
lei. In întrecerea socialistă, 
care are ca obiectiv principal 
realizarea unor produse de bu
nă calitate și obținerea de cît 
mai multe economii, pe loc de 
frunte se situează colectivul 
laminorului nr. 1, care a dat 
peste plan 1100 tone tablă la
minată, din totalul celor 3 400 
tone, obținînd totodată și e- 
conomii la prețul de cost 
aproape 1 500 000 lei.

Tînărul Alexandru Ștefan, operator la secția D.A.V. 2 de Ja Rafinăria Onești, dă explicații 
elevilor din anul II al Școlii de petrol-chimie din Onești care fac practică în această secție

Foto : N. STELORIAN I
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SUCCESE ALE 
MDIME^DL©^

I
Pentru încadrarea

însămînțărilor

La I.C.S. Hunedoara, au fost 
date în folosință în acest an mai 
multe agregate menite să contri
buie la mărirea numărului de 
sortimente produse, la îmbunătă
țirea calității produselor noastre, 
la mecanizarea unor operații etc. 
Unul din aceste agregate este și 
instalația pilot pentru purifica
rea și concentrarea sulfurii de 
carbon. Noua instalație permite 
elaborarea unor șarje de sulfura 
de carbon purificată și cu un 
conținut de 95 la sută.

Echipa de montaj a combina
tului nostru a lucrat cu deosebită 
rîvnă la punerea în funcțiune a 
noii instalații. La examenul de 
probă la care a fost supus noul 
agregat, rezultatele au fost ex
cepționale. Noi, colectivul de o- 
peralori chimiști care vom con
duce procesul tehnologic la a- 
ceastă instalație am studiat-o la 
timp și ne-am pregătit s-o 
manipulăm cît mai rațional.

JEAN VIȘINICA
Operator chimist

niei 
constituie o expresie a legături
lor ce unesc poporul romîn și 
poporul sovietic în cadrul marii 
familii a țărilor socialiste, în 
lupta pentru triumful mărețelor 
idealuri ale comunismului și 
păcii.

Prietenia romîno-sovietică are 
puternice rădăcini în anii de 
grele încercări ale trecutului. 
De-a lungul anilor negri ai stă- 
pînirii burghezo-moșierești, 

Partidul Comunist a răspîndit 
în mase adevărul despre primul 
stat al muncitorilor și țăranilor, 
despre înfăptuirile primei 
țări socialiste, a militat perse
verent pentru alianța României 
cu U.R.S.S. Prietenia popoare
lor noastre a fost pecet
luită prin singele vărsat de 
ostașii romlnț și sovietici 
în lupta pentru eliberarea te
ritoriului național al patriei de 
oprimatorii fasciști, pentru în- 
frîngerea totală a fascismului. 
După făurirea puterii populare 
în țara noastră, între Romi- 
nia si Uniunea Sovietică 
s-au statornicit relații 
prietenie frățească, pe 
melia de nezdruncinat a mar- 
xism-leninismului, a internațio
nalismului socialist, bazate pe 
țelurile comune ale celor două 
popoare. Această prietenie, ca 
si cea dintre celelalte țări so
cialiste, constituie o contribu
ție Ia consolidarea și dezvol
tarea forțelor mondiale ale so
cialismului și păcii.

Poporul romîn se bucură din 
toată inima de marile succese 
dobîndite de poporul sovietic în 
înfăptuirea programului con
strucției desfășurate a comunis
mului. Cei 46 de ani care au 
trecut de la Marele Octombrie 
au fost am de lupte eroice și de

de 
te-

• Grăbirea eliberării terenului

victorii în toate domeniile. 
Marile realizări ale poporu
lui sovietic condus de P.C.U.S. 
în făurirea bazei tehnico- 
materiale a comunismului, în 
înflorirea științei, tehnicii, 
culturii, în ridicarea necon
tenită a nivelului de trai, dove
desc întregii omeniri forța vi
tală a ideilor 
comunismului, 
tici nu numai 
mii în istoria 
orînduire, dar 
nieri pe drumuri 
păreau inaccesibile umanității. 
Succesele epocale în cucerirea 
Cosmosului obținute de U.R.S.S. 
sînt o strălucită mărturie a dez
voltării sale multilaterale.

La vasta operă de construcție 
comunistă, generația tînără a 
țării sovietice își aduce o im
portantă contribuție, muncind 
cu entuziasm în fabrici și uzi
ne, pe ogoarele colhoznice, pe 
frontul științei și culturii.

Intre tinerelul romîn și tine
retul sovietic s-au făurit re
lații frățești născute din aspi
rația comună de a fi cît mai de 
folos popoarelor lor, cauzei so
cialismului si comunismului.

Anii care s-au scurs de la 
instaurarea puterii populare în 
țara noastră au fost ani de în
semnate schimbări în viața 
poporului romîn.

Romînia s-a transformat în- 
tr-o tară cu economie so
cialistă unitară, cu o indus
trie în plin avînt care consti
tuie temelia trainică a progre
sului întregii economii. însufle
țit de rezultatele obținute, 
poporul romîn își consacră în
treaga energie și spiritul de 
inițiativă înlăptuirij programu
lui adoptat de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R., programul de- 
săvirșirii construcției socialiste 
în țara noastră. Marile realizări 
dobîndite de poporul romîn îrt 
construirea socialismului sînt

socialismului și 
Oamenii sovie- 

că au făurit, pri- 
omenirii, o nouă 
s-au dovedit pio- 

ce odinioară

rodul muncii creatoare, pline de 
avînt a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor care pășesc îna
inte sub conducerea încercată 
a Partidului 
mîn.

Relațiile
U.R.S.S. și

Muncitoresc Ro-

prietenești dintre 
R. P. Romînă s-au 

dezvoltat necontenit, an de an. 
în toate domeniile în folosul 
ambelor popoare, în interesul 
cauzei socialismului.

Țările socialiste promovează 
neabătut o politică externă de 
pace și colaborate internaționa
lă. O înaltă prețuire este a* 
cordată eforturilor pe care 
U.R.S.S. cu consecventă le de
pune in vederea destinderii 
încordări/ internaționale, pen'ru 
zădărnicirea uneltirilor dușma
nilor păcii, pentru îniâptu.rea 
dezarmării generale și totale, 
pentru victoria ideilor coexis
tenței pașnice.

Alături de Uniunea Sovietică 
și de celelalte țări socialiste Re
publica Populară Romînă își a- 
duce propria contribuție la co
laborarea internațională, ca un 
factor activ pe arena mondială, 
militînd cu hotărîre pentru co
existența pașnică între țărj cu 
sisteme sociale diferite, pentru 
soluționarea prin tratative a 
tuturor problemelor litigioase, 
pe :tru asigurarea unui climat 
de liniște și pace pe întregul 
glob pămîntesc.

In zilele „Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice'' vor avea loc 
în tara noastră manifestări cul
turale, științifice, artistice etc. 
De asemenea, în aceste zile, în 
U.R.S.S. se desfășoară manife
stări consacrate succeselor po
porului nostru în desăvîrsirea 
construcției socialiste. Manife
stările ce vor avea loc atît în 
țara noastră cît și în Uniunea 
Sovietică, vor prilejuj o și mai 
profundă cunoaștere a realizări
lor și succeselor obținute de po
poarele noastre. Toate acestea 
vor reprezenta o nouă demon
strație a prieteniei romîno-so- 
vietice, a hotărîrii celor două 
popoare de a dezvolta relațiile 
lor frățești în interesul cauzei ■ 
socialismului și păcii.

Colectivul exploatării minie
re „Drapelul Roșu” Baia Mare 
a realizat în primele opt luni 
ale anului, la întreaga produc
ție marfă, economii în valoare 
de 2 750 000 lei. Acest succes 
se datorește măsurilor luate în 
ultima vreme pentru îmbunătă
țirea conținutului de metale în 
concentrate, mai bunei folosiri 
a materialelor etc.

Rezultate asemănătoare pe 
linia reducerii prețului de cost 
au obținut și muncitorii exploa
tării miniere „Steaua Roșie” din 
Cavnic — care, datorită mai 
bunei sortări a minereului și 
exploatării rationale a zăcă
mintelor, au realizat în aceeași 
perioadă economii post calcula
te de 2 296 000 lei — precum și 
colectivul exploatării „Săsar” 
din Baia Mare, care a înscris 
la capitolul economii 8 571 000 
lei.

Cu aceste rezultate, colective, 
le celor trei exploatări s-au 
situat pe primul loc în cadrul 
trustului minier Baia Mare.

(Agerpres)

în epoca optimă:
n gospodăria agri
colă colectivă „8 
Martie" din Chir- 
nogi lucrează peste 
300 de utemiști și 
tineri. Acum, în a- 
ceste zile, cînd lu

crările de toamnă — și în pri
mul rînd însămînțarea păioase- 
lor — sînt în toi, toți cei 11 mem
bri ai comitetului U.T.M, sîr.t 
prezenti la posturile cele mai 
importante de lucru, acolo unde 
au fost repartizați să munceas
că tinerii. înainte de declanșa
rea campaniei de însămînțări, 
a avut loc o adunare qenerală 
U.T.M. deschisă în care s-au 
stabilit sarcini precise pentru 
toți tinerii, în funcție de indi
cațiile primite de comitetul 
U.T.M. din partea organizației 
de partid din gospodărie. îndată 
după adunare, toți au tre
cut la înfăptuirea măsurilor 
stabilite. I-am găsit zilele tre
cute la lucru. Peste 40 de tineri

TELEGRAMĂ
Tovarășului WALTER ULBRICHT 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane
Tovarășului Dr.h.c. JOHANNES DIECKMANN 

Președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane

Tovarășului Prof. Dr.h.c. ERICH CORRENS 
Președintele Prezidiului Consiliului Național 

al Frontului Național al Germaniei Democrate
Berlin

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
al Consiliului de Miniștri și al întregului popor romîn, vă trans

mitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane 
și tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată Germană, 
felicitări cordiale cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate Germane.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele de sea
mă obținute de oamenii muncii din R. D. Germană, sub condu
cerea Partidului Socialist Unit din Germania, în opera de con
struire a socialismului.

Propunerile guvernului R. D. Germane privind colaborarea 
și apropierea între cele două state germane constituie o contri
buție prețioasă în lupta statelor socialiste pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a problemelor internaționale litigioase, 
singura cale care duce la întărirea păcii și securității generale. 
Aceste propuneri se bucură de sprijinul poporului romîn și al 
tuturor forțelor iubitoare de pace.

Continua dezvoltare și întărire a relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre Republica Populară Romînă și Repu
blica Democrată Germană corespund intereselor ambelor noas
tre popoare și contribuie la întărirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste.

Vă urăm, dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană, noi și mari succese în munca și 
lupta pentru înflorirea și întărirea Republicii Democrate Ger
mane, pentru victoria cauzei păcii și socialismului.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

GHEORGHE
GHEORGHIU DEJ

Prim-secretar
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ȘTEFAN
Președintele 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

VOITEC

•folosirea deplină a semănătorilor Adunarea consacrată
deschiderii Lunii prieteniei• • • •

de pe ui-transportau cocenii
timele 200 de hectare. Cum re
coltatul porumbului de pfe -cele 
760 de hectare se terminase cu 
trei zile mai înainte decit era 
prevăzut, cei 100 de tineri din 
echipele de la cules fuseseră 
imediat repartizați astfel : 30 să 
ajute conductorilor pentru ur
gentarea transportului coceni
lor, 20 în echipele care însilo- 
zau cocenii în amestec cu lu- 
cernă din coasa a patra, 25 la 
înmagazinarea știuleților în pă- 
tule, iar restul la alte lucrări 
din campanie. Pe tinerii Tudor 
Dragomir, Gheorghe și Ion Bu- 
leandra și alți cinci i-am găsit 
pe semănători După ce-i ajuta
seră pe macanizatorii de la 
S.M.T. Ulmeni să termine însă- 
mînțatul celor 100 de hectare 
cu secară masă verde și 50 cu 
orz, tinerii de pe semănători lu
crau acum de zor la însămînța- 
tul celor 1 100 de hectare cu 
grîu. Alimentarea cu sămînță o

făceau permanent alți 15 tineri, 
repartizați în trei puncte de lu
cru. ■ v

Activitatea rodnică a tinerilor 
colectiviști, promptitudinea cu 
care organizația de bază U.T.M.

Raidul nostru
in raionul

Oltenița

a acționat în scopul creșterii 
contribuției tineretului la exe
cutarea la timn a lucrărilor din 
actuala campanie agricolă sînt 
mult apreciate de organizația 
de partid, de consiliul de con
ducere al G.A.C.

Situații asemănătoare, în care 
organizațiile U.T.M. se ocupă 
cu mult simt de răspundere de 
îndrumarea tinerilor spre princi
palele lucrări din campanie am 
întîlnit și în gospodăriile colec
tive Radovanu, Vasilați, Ul
meni, Valea Roșie, Șoldanu și 
altele din raionul Oltenița. Exis
tă în aceste unități o experien
ță bună de generalizarea căreia 
trebuie să se ocupe cu mai mul
tă grijă comitetul raional U.T.M. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
sînt gospodării colective unde 
lucrări care impun urgență sînt 
rămase în urmă și unde organi
zațiile de bază U.T.M. pot și 
trebuie să aducă o contribuție 
mult mai mare la rezolvarea 
problemelor actuale ale campa
niei agricole. La G.A.C. din Fru- 
mușani, de exemplu, cocenii și 
bețele de floarea-soarelui zac 
pe cîmp. Eliberarea terenului 
se face anevoie din care cauză 
mecanizatorii de la S.M.T. Ne-

lucru pe 
mașinilor, 
la muncă 
din echi-

goești n-au cînip de 
măsura capacității 
Aici lipsesc zilnic de 
cite 10—20 de tineri 
pele de cîmp, iar unii vin cu în-
tirziere la lucru. La Gălbi- 
nași. Negoești și în alte gos
podării colective, organizațiile 
U.T.M. n-au inițiat acțiuni me
nite să-i mobilizeze mai activ 
pe tinerii colectiviști îndeosebi 
Ja lucrările de eliberare a te
renului de coceni și bete de 
floarea-soarelui și la transpor
tul semințelor la cîmp — pos
turi de lucru care necesită mai 
multe forte.

Epoca optimă pentru semă
natul griului și a celorlalte pă- 
ioase este cuprinsă (pentru a- 
ceastă zonă) între 1—20 octom
brie. Conform planului, trebuie 
să se însămînteze în această 
toamnă o suprafață de 41 000 de 
hectare, din care 37 000 de hec
tare cu grîu. Există toate con
dițiile ca, așa cum s-a apreciat 
de către specialiștii de la con
siliul agricol raional, însămînță-

N. BARBU

(Continuare în pag. a U-a)
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Ițe, se execută și importar 

lucrări de termoficare. Pînă 
sfîrșitul lunii trecute, din i

125 000 
ficare, 
acesta

Iță peste 8 huo m ae rețele pe 
tru încălzirea locuințelor și 
proape 2 800 m de rețele pen-

Itru uzul industrial.
Intr-un stadiu avansat se a-

Iflă construirea altor 11 250 m 
rețele pentru încălzirea lo
cuințelor. De curînd-s-au des- 

|chis șantierul conductei ma-

In Capitală, paralel cu cons
truirea a noi blocuri de locuin- 

și importante 
~ “i la 

sfîrșitul lunii trecute, din cei 
|25 000 m rețele pentru termo- 

>, ce se vor construi anul 
acesta, au fost date în folosin
ță peste 8 800 m de rețele pen- 

l ,a-

gistrale de'pe Șoseaua Bucu
reștii Noi. care va lega rețeaua 
de pe Calea G'riviței cu ansam
blul de locuințe Jiului, racor
dul din Sos. Mihai Bravu, ca
re va deservi blocurile ce se 
construiesc pe Bd. Dimitrov și 
altele.

Prin termoficarea zonei in
dustriale „23 August" se vor 
asigura anul acesta aburi teh
nologici și apă fierbinte Uzine
lor „Republica". „23 August" 
și altor întreprinderi din a- 
ce'astă parte a Capitalei.

(Agerpres)

DIN
repre- 

de ge-
Simbălă și duminică, 

zen tânji ai cilorva zeci 
nera/ii de elevi, care au învățat 
In această școală, și-au dat în- 
tîlnire in orașul de pe malul 
Someșului să sărbătorească îm
plinirea unui secol de existență 
a Școlii medii „George Coșbuc'. 
Au venit Ia această sărbătoare 
oaspeți din întreaga țară.

Istoria școlii din Năsăud este 
plină de semnificație. Expozi
ția, organizată cu prilejul cen
tenarului, oglindește viu aceas
tă istorie. Exponatele vorbesc 
despre elevii acestui unic lă
caș de învățămînt de pe plaiu
rile năsăudene, despre traiul 
greu pe care mulți dintre ei îl

Folosind timpul favorabil și 
întreaga capacitate de lucru 
a mașinilor, mecanizatorii 
urgentează semănatul griului 
pe ogoarele colectiviștilor 
din comuna Curcani, raionul 

Oltenița
Foto : AGERPRES

SPECTACOL AL FORMAȚIILOR
ARTISTICE OSTĂȘEȘTI

Luni seara, la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romine 
a avut loc un spectacol de se- 
lectiuni din programele susți
nute de echipele participante 
la ('mala celui de-al XII-lea 
concurs al formațiilor artistice 
ostășește.

Spectacolul susținut pe sce
na Teatrului de Operă și Ba
let a constituit o încununare a 
eforturilor depuse de cei 1 300 
artiști amatori participanți la 
finală.

NASAUD LA
duceau. Și, printre acești elevi, 
numele Iui George Coșbuc și 
al iui Liviu Rebreanu stau la 
loc de irurile.

Despre prezentul școlii vor
besc nu numai documentele, ci 
însăși îniăfișarea de astăzi a 
fostului gimnaziu, viața pe care 
o trăiește generafia actuală de 
elevi ai școlii. Generațiile care 
s-au format aici înlr-un trecut 
mai îndepărtat, vizitind acum 
școala, aproape n-au recunos
cut-o. Firesc. Ea s-a transformat 
așa cum s-a transformat întreg 
învățămîntul nostru, prin grija 
nemărginită a partidului. Buge
tul pus la dispozi/ia școlii a 
ajuns, în anul 1963, la peste

In sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală a avut loc luni după- 
amiază adunarea consacrată 
deschiderii Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice.

Au luat parte tovarășii Ale
xandru Drăghici, P. Niculescu- 
Mizil, Gh. Pele, adjuinct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Jean Livescu, adjunct al mini
strului învătămîntului. condu
cători ai unor instituții cen
trale si organizații obștești, 
membri ai Consiliului general 
A.R.L.U.S., muncitori, oameni 
de știință, artă și cultură.

Au participat membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-romîne. în frunte cu 
V. N. Stoletov. ministrul învă
tămîntului superior și mediu 
de specialitate al R.S.F.S.R., 
deputat al Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R., care au sosit în 
tara noastră la invitația Consi
liului general A.R.L.U.S. pen
tru a participa la manifestările 
din cadrul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

Au fost prezenti, de aseme
nea, I. K. Jegalin, ambasado
rul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă. și membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S.

A luat apoi cuvîntul Marin 
Florea Ionescu. vicepreședin-

te al Consiliului general 
A.R.L.U.S.

Vorbitorul a arătat că Luna 
prieteniei romîno-sovietice 
este o expresie a prieteniei 
dintre poporul romîn și po
porul sovietic, popoare fră
țești în marea familie a țărilor 
socialiste. Legăturile trainice 
ce unesc popoarele noastre 
sînt o expresie grăitoare a re
lațiilor de tip nou ce s-au sta
tornicit între țările socialiste. 
Intre U.R.S.S. și R. P. Romînă 
se dezvoltă cu succes relațiile 
economice și tehnico-științi- 
fice. schimbul reciproc de ex
periență în diferite domenii, 
legăturile culturale.

Ca prieteni și ca tovarăși de 
luptă, ne bucurăm din adîncul 
inimii de marile succese repur
tate de poporul frate sovietic 
în înfăptuirea programului de 
construire a comunismului sub 
conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a 
Comitetului său Central. în 
frunte cu N. S- Hrușciov.

Trecînd în revistă marile 
victorii repurtate de poporul 
sovietic în toate domeniile, 
vorbitorul a spus : „Marile în
făptuiri ale Uniunii Sovietice 
și ale celorlalte țări socialiste, 
relațiile de tip nou dintre ele 
au o deosebită însemnătate in
ternațională. Ele demonstrea-

(Continuare în vag. a

ÎNCHIDEREA
SAPTAMINII POEZIEI
Săptămîna poeziei s-a înche

iat luni seara 
literar-muzical 
în Studioul de 
dioteleviziunii.

Și-au dat concursul Ion Fin- 
teșleanu și George Vraca, ar
tiști ai poporului, Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu și Forty Eterle, 
artiști emeriți și numeroși alți 
actori ai scenelor bucureșlene

cu un Festival 
care a avut loc 
concerte al Ra-

100 DE ANI
1 000 000 de lei. Față de anul 
școlar 1938—1939, numărul de 
elevi s-a dublat. Școala dispu
ne de laboratoare și săli de cla
să bine înzestrate. De altfel, 
întreg învățămîntul public din 
raionul și orașul Năsăud a cu
noscut în anii noștri o mare 
dezvoltare. El cuprinde astăzi 
peste 15 000 de elevi și 624 de 
cadre didactice.

Sărbătorirea centenarului 
Școlii medii „George Coșbuc" 
din Năsăud a cunoscut nu
meroase manifestări artistice 
prezentate de elevi și de către 
formații artistice din raion,

care au recitat versuri de Mihail 
Eminescu, George 
Gheorghe Topîrceanu, 
Blaga, Tudor Arghezi, 
dru Andrițoiu, Maria
Ion Bănuță, Mihai Beniuc, De- 
mostene Botez, Radu Boureanu, 
Ion Brad, Marcel Breslașu, Nina 
Cassian, Otilia Cazi mir, Geor
ge Călinescu, Dan Deșiiu, Vic
tor Eftimiu, Eugen Frunză, Hor
vath Imre, Eugen Jebeleanu, 
Alexandru Philippide, Nichila 
Stănescu, Nicolae Stoian, Szem- 
Ier Ferenc, Cicerone Teodores- 
cu, Tiberiu Utan.

Soliștii Angela Moldovan și 
Octav Enigărescu, artiști eme- 
riți, au interpretat clntece pe 
versuri ale poeților clasici și 
contemporani.

Coșbuc, 
Lucian 

Alexan
Banuș,

Luni seara, în sala Teatru
lui maghiar-german din Timi
șoara a avut loc o șezătoare 
literară consacrată închiderii 
Săptămînii poeziei. Cu acest 
prilej, scriitorii Marcel Bresla- 
șu. Franyo Zoltan, Alexandru 
Jebeleanu, Franz Liebhardt, 
Ștefan Iureș și alții au citit 
din creațiile lor literare.

ION RUS (Agerpres)



VPORT’ ypoftî ypoRT-ypoRr
Pentru încadrarea însâmînțărilor

în epoca optimă:

Spicuiri REGULAMENTUL
„Concursului pentru Insigna de Polisportiv"

(Urmare din pag. 1)

Zilele acestea a fost difuzat regulamen
tul „Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv", întrecere care are ca principal 
obiectiv cuprinderea maselor largi de ti
neri în practicarea organizată și sistema
tică a exercițiilor fizice și sportului, potri
vit cu vîrstă și dorințele fiecăruia.

In dorința ca cititorii ziarului nostru să 
cunoască mai îndeaproape probele acestui 
concurs, modul în care se va desfășura, 
publicăm astăzi spicuiri din regulamentul 
întrecerii:

• Participanții cu o pregătire sporti
vă mai avansată, pot trece probele 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv" fie obținînd succesiv insignele 
de gradul I și de gradul II, fie trecînd 
direct probele prevăzute pentru insig
na de gradul II, la categoria de vîrstă 
la care se încadrează.

• „Concursul pentru Insigna de Poli
sportiv" cuprinde mai multe probe 
sportive, ale căror norme de trecere 
sînt diferențiate în raport cu particula
ritățile de vîrstă, sex și grad de pregă
tire fizică. Probele „Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv“sînt următoarele:

1. GIMNASTICA DE ÎNVIORARE.
2. CROS.
3. FLOTĂRI, CAȚĂRĂRI SAU TRAC

ȚIUNI DIN ATlRNAT.
4. TRIATLON LA ATLETISM (ALER

GARE de viteza, săritura in 
LUNGIME ȘI ARUNCAREA GREU
TĂȚII),

5. TIR SAU TURISM.
6. ÎNOT, SCHI SAU CICLISM.
• (,Concursul pentru Insigna de Poli

sportiv" se organizează pe grade și ca
tegorii de vîrstă, după cum urmează :
— GRADUL I — bărbați și femei între 
12 — 15 ani; 16 — 22 ani; 23 — 31 ani; 
și peste 31 ani.
— GRADUL II — bărbați și femei în
tre 16 — 22 ani; 23 — 31 ani; și peste 
31 ani.

• Participanții la concurs vor trebui 
să efectueze un control medical, care se 
poate face la cabinetele medicale din 
școli, facultăți, întreprinderi, instituții, 
precum și la circumscripțiile sanitare te
ritoriale.

— CĂȚĂRĂRI. Exercițiul se execută 
cu ajutorul brațelor și picioarelor pe 
prăjină sau frînghie. Frînghia poate fi 
plasată în sala de gimnastică sau în alt 
loc (portic de gimnastică, copac etc.).

— TRACȚIUNI DIN ATlRNAT. Trac
țiunile în brațe se execută din atîrnat 
de o bară fixă sau alt mijloc (craca unui 
copac etc.). înălțimea barei trebuie să 
fie de 2—2,50 m. în timpul efectuării 
tracțiunilor, picioarele să nu atingă so
lul, iar corpul și picioarele să fie întin
se, mișcarea efectuîndu-se fără întreru
pere.

In programul excursiei se prevede vi
zitarea unor locuri istorice, muzee, obi
ective ale construcției socialismului, 
precum și organizarea unor activități 
cultural-sportive, concursuri de orien
tare turistică etc.

pentru obținerea insignei 
Polisportiv se pot trece în 

organizate de asociațiile și

• Probele 
Concursului 
concursuri 
cluburile sportive ca : spartachiadele ti
neretului, campionatele asociațiilor spor
tive, duminici cultural-sportive, în ac
tivități sportive extrașcolare, în compe
tițiile prevăzute în calendarul sportiv 
local și republican, precum și în con
cursuri special organizate pentru trece
rea probelor.

NOTĂ: Gradul I va avea două in
signe și anume: o insignă pentru cate
goria de vîrstă 12-15 ani și o altă insignă 
pentru celelalte categorii de vîrstă.

• Concursurile se vor organiza în 
baza prevederilor regulamentelor ramu
rilor sportive, respectîndu-se și urmă
toarele cerințe tehnice.

— GIMNASTICA DE ÎNVIOARE. Re
zultatul se apreciază după calitatea 
execuției întregului complex de exerci
ții.

— CROSUL. Alergarea pe teren va
riat sub formă de cros, se poate efectua 
pe un traseu în linie dreaptă sau în cir
cuit. Plecarea se va da în grup. Dacă 
sînt mai mulți concurenți și traseul este 
îngust, plecarea se va da pe mai multe 
grupe, la anumite intervale de timp. So
sirea poate avea loc la linia de plecare 
sau în altă parte pe traseu.

— TRIATLONUL. Ordinea probelor 
va fi următoarea : alergarea de viteză, 
săritura în lungime și aruncarea greu
tății. Cele trei probe se pot da în ace
eași zi, avînd un interval de minimum 
20 minute pauză între ele. Pentru a se 
putea organiza triatlonul trebuie să fie 
prezenți cel puțin 5 participanți. La a- 
îergarea de viteză, dacă numărul parti
cipanților este mai mare, aceștia vor fi 
împărțiți în serii. Alergarea se poate 
desfășura fie pe stadion, fie pe un teren 
neted. La probele de săritură și arun
care, concurenții au dreptul la 3 încer
cări, luîndu-se în considerare rezultatul 
cel mai bun.

— ÎNOTUL. Proba de înot poate fi 
organizată în limita distanțelor și nor
melor prevăzute în tabelul de norme, 
atît în ape stătătoare (bazine, lacuri), 
cît și în ape curgătoare, avînd lungimea 
de cel puțin 10 m. și adîncimea de mi
nimum 1,50 m.

Pentru gradul II, proba de 100 m. se 
va trece numai în ape stătătoare (pen
tru categoriile de vîrstă care au normă 
cu timpi).

Procedeul de înot rămîne la libera a- 
legere a participanților (craul, brass 
etc.). Luarea startului se face prin sări
tură, acolo unde sînt condiții.

• „Insigna de Polisportiv" se obține 
de către participanții care au trecut 
toate probele prevăzute în regulament 
într-un interval de un an, socotind a- 
ceasta de la data trecerii primei probe. 
Dacă în perioada trecerii probelor un 
participant depășește limita categoriei 
de vîrstă prevăzut de regulament, pro
bele pe care nu le-a trecut, le va da în 
continuare Ia categoria de vîrstă în care 
se încadrează.

— FLOTĂRI. Prin flotare se înțelege 
îndoirea brațelor pînă la atingerea u- 
șoară a solului cu pieptul și revenire. 
Poziția de plecare va fi din sprijin cul
cat, sprijinit pe mîini și vîrful picioare
lor, brațul și corpul întinse- în tot 
timpul îndoirii și întinderii brațelor 
corpul rămîne perfect întins. Exercițiul 
se poate organiza cu 1—5 participanți 
deodată.

jiuiuiuuiuimiuniiiMiiiiiinuiiniiiil......

— TIRUL- Tragerea la proba de tir 
se face din poziția culcat rezemat, dis
tanța de 50 m. — 3 focuri reglaj și 5 
focuri de efect.

Se trage cu arma sport de calibru 
5,6 mm. în țintă cu diametrul de 162,4 
mm. (model F. R. Tir). Tragerile se vor 
efectua numai în poligoane amenajate 
sau maluri de pămînt naturale, cu res
pectarea strictă a condițiilor de securi
tate.

Tragerile se var efectua sub îndruma
rea obligatorie a instructorilor, a arbi
trilor de tir sau a altor persoane compe
tente. Este necesar ca înaintea trecerii 
probei de tir, să se facă exerciții pentru 
învățarea luării liniei de ochire, a pozi
ției de tragere, ținerea respirației, de
clanșare etc.

Calcularea rezultatelor tragerii se va 
face 
prin 
tă a 
sau
înregistrîndu-se rezultatul în foile de 
concurs.

— SCHIUL. Proba de schi se poate 
trece Ia alegere : slalom sau fond.

Proba de slalom se va organiza pe 
pante a căror înclinare să fie de mini
mum 25", iar lungimea între 200—300 m. 
De-a lungul pantei se vor amplasa porți
le, în număr corespunzător celui pre
văzut în tabelul de norme, a căror tre
cere este obligatorie. Porțile vor fi am
plasate de așa natură, îneît participan
ții Să fie puși în situația de a 
coborîre oblică 
și două ocoliri 
prin ghemuire 
mea de 1,50 m.

Fiecare participant are 
două încercări luîndu-se în 
rezultatul cel mai bun-

Probele de fond de 2 000
se vor organiza pe teren plat sau ușor 
variat. Startul se va da pe grupe de ma
ximum 10 concurenți sau individual.

cu 
pe 
pe

două ocoliri 
dreapta și 
sub poarta

efectua o 
pe stînga 
o trecere 
cu înălți-

dreptul la 
considerare

și 5 000 m.

Schimbul de ștafetă în proba masculină de 4x100 m

SPARTACHIADA
DE VARA

întrecerile finale din zona a IV-a

PE SCURT
• Pugiliștii romîni s-au 

comportat remarcabil în cea 
de a doua reuniune interna
țională de box, desfășurată 
duminică seara în orașul 

ș suedez Sundvall. Din nou a 
terminat victorios semigreul 
Ștefan Panduru, care l-a fă
cut k.o pe norvegianul Einer 
Lerstad. C. Crudu (cocoș) a 
dispus la puncte de Con 
(Suedia), iar semimijlociul 
C. Niculescu a cîștigat prin 
descalificarea lui Weidman 
(Suedia). T Felea (mijlocie) 
l-a întrecut la puncte pe 
norvegianul Rolf Beijen. M. 
Mariuțan (mijlocie) a pier
dut la puncte întîlnirea cu 
norvegianul Guldbrandsen.
• Pe stadionul „Cea de a 

10-a aniversare" din Varșo
via, echipa selecționată mas

's culină de atletism a R. P.
Polone a învins cu 113—99 
puncte echipa R. F. Germane.

• A luat sfîrșit turneul 
preolimpic de hochei pe iar
bă de la Lyon.

Turneul a fost cîștigat de 
echipa Indiei cu 12 puncte 
urmată de Germania — 11 
puncte, Olanda — 10 puncte, 
Pakistan — 9 puncte, Japo
nia — 8 puncte, Belgia — 
8 puncte, Franța — 7 puncte, 
Anglia — 6 puncte, Canada 
— 4 puncte, Spania — 4 
puncte, Italia — 3 puncte și 
S.U.A. — 1 punct.

de către arbitru sau instructor 
procedeul obișnuit (valoarea exac- 
loviturilor în cercurile de pe țintă) 
prin grupajul loviturilor pe țintă,

— CICLISMUL. Distanța de 1 000 m. 
se parcurge de către participanți în- 
tr-un singur sens (în linie dreaptă sau 
în circuit) pe un teren pe cît posibil 
plat (asfaltat, drum de pămînt bătătorit, 
piste de atletism etc.). Plecările se dau. 
individual, de pe loc.

Proba se poate efectua numai cu bi
cicletă de turism.

rile să fie terminate în cel mult 
13 zile bune de lucru. Porum
bul a fost cules, sămînța e pre
gătită, oamenii instruiți, ’mași
nile (500 de tractoare și 272 de 
semănători) sînt De cîmp. In 
plus, la 30 la sută din numărul 
tractoarelor s-a asigurat schim
bul doi. In asemenea condiții se 
poate realiza și chiar depăși vi. 
teza zilnică de lucru planificată 
la semănat — 3 264 de hectare.

Deși lucrarea a început la 1 
octombrie, pînă la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute nu fusese însă- 
mintală decît o suprafață de 
7 300 de hectare, adică se reali
zase numai aproximativ o ju
mătate din viteza zilnică plani
ficată. Care sînt cauzele aces
tui ritm nesatisfăcător și ce po
sibilități există pentru îmbună
tățirea situației existente și 
pentru scurtarea decalajului 
dintre arături și însămînțări?

Din analiza făcută rezultă în 
primul rînd necesitatea urgentă
ri, eliberării terenurilor de co
ceni, lucrare care nu s-a făcut 
decît pe mai puțin de o treime 
din suprafață. Există acum în 
fiecare gospodărie colectivă și 
în mod deosebit la Gălbinași, 
Budești, Negoești — unde lu
crarea este mult întîrziată — 
posibilitatea să fie repartizate 
zilnic la transportul cocenilor 
cel puțin cite 10—15 atelaje în 
plus, deoarece aici transportul 
știuleților s-a terminat, iar sfe
cla se recoltează conform gra
ficelor stabilite de comun acord 
cu fabricile prelucrătoare. Ace
lași motiv — terminarea culesu
lui — a creat și un disponibil 
de 40—50 de brațe de muncă în 
medie la fiecare gospodărie co
lectivă, care pot fi 
acum la tăiatul și 
cocenilor și bețelor

repartizate 
transportul 
de floarea-

soarelui. In această direcție tre
buie să-și îndrepte atenția și or
ganizațiile U.T.M., mobilizînd 
un număr mai mare de tineri 
la lucrărilo amintite.

Această urgentare este impu
să de faptul că mai mult de ju
mătate din terenurile care au 
fost ocupate cu porumb și floa- 
rea-soarelui vor fi insămînțate 
în toamna aceasta cu păioase. 
Deci, pentru ca pămîntul să ai
bă timp să se așeze, trebuie in. 
tensificat ritmul arăturilor.

Din aceeași analiză a rezultat 
că există posibilitatea ca de
calajul dintre pregătirea tere
nului și însămînțări să fie scur. 
tat. (Pînă la sfîrșitul săptămînii 
trecute era pregătită o supra
față de peste 20 000 de hectare: 
16 000 de hectare arate în vară 
și vreo 4 000 arate acum, în 
toamnă). Aceasta se poate rea. 
liza printr-o redistribuire provi. 
zorie, de la caz la caz, a semă. 
nătorilor. De exemplu, la G.A.C. 
Budești două semănători stă
teau din cauză că nu aveau te
ren pregătit. Ele puteau fi însă 
preluate de mecanizatorii care 
lucrează în una din comunele 
apropiate (fie Gruiu, fie Șolda- 
nu, fie Radovanu) unde aproa. 
pe pe întreaga suprafață s-a 
pregătit patul germinativ. Con. 
form recomandărilor Consiliului 
Superior al Agriculturii este 
bine, pentru creșterea vitezei 
zilnice de lucru, ca la un trac
tor de 65 de cai putere să fie 
cuplate cîte două semănători.

Sînt și alte locuri unde se 
poate proceda la fel. Grupele 
U.T.M. din brigăzile de tractoa. 
re să se preocupe de această 
problemă, să inițieze astfel de 
acțiuni pe care să le aplice cu 
aprobarea conducerii stațiunii.

Aceste cîteva căi pot contri
bui în mare măsură la creșterea 
ritmului de lucru, la încadrarea 
însămînțărilor în epoca optimă.

Duminică la a- 
miază, stadionul din 
comuna Teiuș, ra
ionul Alba, a cunos
cut atmosfera unei 
frumoase sărbători 
a sportului de la 
sate. Aici s-a des
fășurat, într-un ca
dru festiv, 
act al 
sportive 
de zonă 
chiadei 
competiție 
la sate cu 
Agriculturii", 
proape 800 de tineri 
și tinere din comu
nele regiunilor Hu
nedoara, Argeș, Ol
tenia și București 
au participat la de
monstrațiile spor
tive și festivitatea 
de premiere a con- 
curenților clasați pe 
primele locuri.

Pe podiumul în
vingătorilor au ur
cat tineri colecti
viști, muncitori din 
G.A.S-uri și S.M.T- 
uri, elevi și eleve 
de la școlile medii 
și profesionale.

Timp de două zile, 
ei și-au disputat în
tâietatea pe terenu
rile de volei și 
handbal, la sectoa
rele de aruncări și 
sărituri, pe pista de 
alergări și arena de 
popice, sau pe șo
sea, în pasionate 
concursuri 
clism.

Ca și la 
precedente, 
întreceri 
au scos în

din 
re- 
cîș- 

a-

ultimul 
întrecerilor 

din faza 
a sparta- 
tineretului, 

dotata 
„Cupa 

A-

de ci-

edițiile 
aceste 

sportive 
evidență

o serie de elemente 
tinere și talentate, 
care au obținut re
zultate valoroase : 
Aurel Berbece 
comuna Jiblea, 
giunea Argeș, a 
tigat proba de
runcare a greutății, 
la juniori cu rezul
tatul de 13,8 m și 
săritura în înălțime 
juniori cu 1,70 m, 
iar, Romulus Moise, 
a devenit dublu 
campion, la sări
tura în înălțime
și lungime, seniori, 
unde a realizat
1,75 m. și respectiv, 
6,14 m. O compor
tare frumoasă a 
avut și tînărul co
lectivist Ilie Popa, 
din comuna 
de Cimp, 
Oltenia, < 
locul 3 la 
în înălțime, ca 
junioara 
Goth, din 
Crăscior, 
Hunedoara, 
gătoare în proba de 
100 m. plat.

întrecerile mas
culine la ciclism au 
fost dominate de 
sportivii din regiu
nea Argeș : Al. Ge
orgescu, M. Rădu- 
lescu și Gh. Nicoles- 
cu clasați pe pri
mele 3 locuri. La 
fete, victoria a re
venit tinerei Petrd- 
na Deșliu din co
muna N. Bălcescu, 
regiunea București.

Jocurile de volei, 
handbal și fotbal au

Seaca 
regiunea 

clasat pe 
; săritura 

și 
Mariana 
comuna 

regiunea 
învin-

fost de asemenea a- 
traetive. Insă, la 
unele meciuri arbi
trajele au fost ne
corespunzătoare. U- 
nii arbitri din regi
unea Hunedoara au 
căutat să „ajute" e- 
chipele gazde, dînd 
decizii 
acestora, 
pildă, 
Oniga 
a fost dezaprobat 
chiar de spectatorii 
din localitate pentru 
deciziile părtini
toare date la meciul 
dintre echipele de 
f otbal: Aurul-Zlat- 
na, regiunea Hune
doara și Reeolta- 
Stoicești, regiunea 
Argeș.

In clasamenul ge
neral, sportivii din 
regiunea Hunedoara 
au ocupat primul 
loc, cu 268 puncte, 
Ei au cucerit 10 ti
tluri de campion la 
întrecerile de atle
tism și au cîștigat 
jocurile finale de 
handbal (băieți și 
fete), volei (fete), 
fotbal, popice și 
concursul de gim
nastică (fete). O 
comportare meri
torie au avut-o și 
reprezentanții regi
unii București, care 
au ocupat locul 2, 
cu 194 pucte. Pe 
locurile 3 și 4 s-au 
clasat sportivii din 
regiunile Oltenia și 
Argeș.

S. SPIREA1

favorabile 
Așa de 

arbitrul I. 
din Teiuș,

• Meciurile 
celui de al 
13-lea tur al 

campionatului 
mondial feminin 
de șah pe echi
pe s-au încheiat 
cu următoarele

rezultate : R. P. Romînă — 
Belgia 1—1 ; (Nicolau — 
Loeffler 1—0 ; Perevoznic — 

_ Cuypers 0—1); Iugoslavia — 
| Olanda 0,5 — 0,5 (1); R. P. 
= Germană — Austria 1,5 — 
= 0,5,- R. F. Germană — R. P. 
s Mongolă 1—1 ; R. P. Bulga- 
ș ria — Scoția 1—0 (1); ft P. 
g Ungară — S.U.A. 0,5 — 05 
1 (1).

Clasamentul Înaintea ulti- 
ș melor două ture; 1. U.RS.S. 
ș 23 puncte; 2. Iugoslavia 22,5 
§ (1) puncte; 3. R. D. Germană 
= 18 (1) puncte; 4. R. P. Romî- 
g nă 15,5 puncte;
— 13,5 (1) puncte i 
: Bulgaria, R. P. 
ș puncte și cile o 
g treruptă.

a
1

5. Olanda 
6—7. R. P. 
Ungară 13 
partidă în-

= • Selecționata
g de volei a U.R.S.S., campioa- 
g nă mondială, a jucat la Yo- 

f- kohama cu reprezentativa 
_ Japoniei. Meciul s-a termi- 
s nat cu o surprinzătoare vic
ii torie a gazdelor la scorul de 
§ 3—0 (15—12; 17—15; 16—14).

masculină

T • Etapa a 7-a a campio-

1
 natului A. de fotbal progra
mează în Capitală două în- 
tîlniri. Duminică dimineața, 
de Ia ora 10, pe stadionul

_ „23 August” se va disputa
8 jocul: Progresul-Rapid. Luni, 
= pe același stadion, cu înce- 
M pere de Ia ora 15,30, are loc 
j| meciul: Sleaua-Dinamo Bucu- 
i iești.

(Agerpres)I

în colectiv 
de către 
școli etc. 

jos, cu bi-

— TURISM. Norma de turism se poa
te obține prin participarea 
la o exoursie organizată 
U.C.F.S-, sindicate,
Excursiile se organizează 
cicleta sau motocicleta, 
distanțele prevăzute în 
norme.

U.T.M., 
pe 
respectîndu-se 
tabelele

★

Foto : R. VASILE

Experiența

preferințe sau aptitudini ca
pătă împlinire mereu și dez
voltă continuu inițiative. Toa
te acestea și încă multe altele, 
au fost de fapt deziderate ale

cercuri de prieteni ai filmului, 
unul de prieteni ai teatrului, 
o brigadă artistică de agitație; 
periodic, la nivelul secției se 
organizează „joi ale tineretu-

Regulamentul concursului pentru cuceri
rea insignei de polisportiv, mai cuprinde 
paragrafe care se referă la: distincțiile 
concursului și modul de acordare a aces
tora, evidenta trecerii probelor precum șl 
tabele-anexă cu normele probelor „Insig
nei de Polisportiv".

(N.R. — Concurenții nu pot folosi bi
ciclete de semicurse sau curse).

Vară și fum — cinemascop : 
Patria (bd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 6). în
frățirea între popoare (bd. Bu- 
cureștii-Noi), 'Grivița (cal. Gri- 
viței — podul Basarab). Melo
dia (șos. Ștefan cel Mare — 
colț cu str. Lizeanu). Strict se
cret — cinemascop : Republi
ca (bd. Magheru 2). Festival 
(bd. 6 Martie), Excelsior (bd. 
1 Mai 322). Ipocriții : Carpați 
(bd. Magheru 29). Capitol (bd. 
6 Martie 16). G. F. Hăndel — 
rulează la cinematograful Ti
neretului (Calea Victoriei 48); 
Ultimul tren din Gun Hill : 
Victoria (bulevardul 6 Mar
tie 7), Flacăra (calea Dudești 
22), Munca (șos. Mihai Bravu 
221), Lira (calea 13 Septembrie 
196). O zi de toamnă: Central 
(bd. 6 Martie 2). Moartea în 
șa — cinemascop : Lumina (bd. 
6 Martie 12). Escondida: Union 
(str. 13 Decembrie 5—7). Pro
gram Special pentru copii — 
dimineața la cinematograful 
Doina (str. Doamnei 9). Cel 
mai mare spectacol — după a- 
miază; Doina (str. Doamnei 9). 
Filme documentare rulează la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Codin: Giu- 
lești (Calea Giulești 56), Tomis 
(Calea Văcărești 
ții (str. 11 Iunie 
drum:
Pintilie 2), Pacea 
ții 70—72), Progresul (șos. 
Giurgiului 3). Voi fi mamă: 
Feroviar (cal. Griviței 80), Au
rora (bd. Dimitrov 118), Mo
dern (piața Gr". Coșbuc 1). Ma
rea bătălie de pe Volga: Dacia 
(cal. Griviței 137). Icarie XB1: 
Buzești (str. Buzești 9—11), 
Volga (șos. I. Pintilie 61). Tău-

nul: Crîngași (Șos. Crîngașl 
42) Ultima șansă: Bucegi (bd. 
1 Mai 57), Miorița (cal. Moșilor 
127). Floreasca (str. I. S. Bach 
2). Căpitanul Fracasse — ci
nemascop: Unirea (bd. 1 Mai 
143). Adorabile și mincinoase: 
Vitan (cal. Dudești 97). E per
mis să calci pe iarbă; Popular 
(str. Mătăsari 31). Babette 
pleacă la război — cinema
scop: Arta (cal. Călărași 153),

Cosmos (bd. 30 Decembrie 39). 
Tu ești minunată: Moșilor (cal. 
Moșilor 221). Vîrstă dragostei: 
Viitorul (str. M. Eminescu 127). 
Tutunul: Colentina (șos. Calen- 
tina 84). Elena din Troia — ci
nemascop: Drumul Serii (str. 
Drumul serii 30). Misterele Pa
risului — cinemascop: Feren
tari (cal. Ferentari 36). Moby 
Dick: Cotroceni (șos. Cotro- 
ceni 9).

=

I
2?

Cultural

21), Libertă-
75). Marele 

(strada Ilie 
(bd. Libertă-

TELEVIZIUNE

Duminică dimineața un grup de cicloturiști bucureșteni (elevi din școlile raionului Lenin) au 
pornit în prima excursie de toamnă

cu cart comunica

I 
I
I
I. ....

I
 muncă, pr
aptitudinile

I

xperiența de mun
că, se știe, este 
transmisibilă. Dis
cuția pe care um 
avut-o la Uzinele 
Grivița Roșie din 
Capitală cu mem
brii comitetului

U.T.M. de la secția de montaj- 
vagoane, a evidențiat în acest 
sens cîteva concluzii semnifi
cative : singură, experiența nu 
circulă ; ca să poată fi trans
misă, se cere o activitate or
ganizatorică susținută care 
să-i dea impulsul necesar. Iar 
acolo unde nu există, expe
riența poate fi cîștigată — 
ceea ce presupune cunoașterea 
inițiativelor unui colectiv de 

preferințele tinerilor, 
: lor; dirijate con

cret spre cît mai multe forme 
de manifestare artistică, aceste

Tabloul preocupărilor cultu- 
ral-artistice din secția montaj- 
vagoane este deci variat. Dar 
n-a fost dintotdeauna așa. Via
ta culturală a secției avea un 
singur centru puternic de ac
tivitate și anume — organiza
ția U.T.M. de la centrul II 
vagoane. Existau în această 
organizație tineri pasionați de 
literatură, muzică, filme, poe
zie. Asemenea tineri se întîl- 
nesc peste tot, aici însă au fost 
îndemnați la activitate orga
nizată.

Ion Boca, nituitor, era unul 
dintre cititorii cei mai activi 
ai cărții beletristice, biblioteca

Din activitatea organizației U.T.M. de la Uzinele 
„Grivița Roșie ii privind munca culturală de masă

Mar(i 8 octombrie 1963

18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00 : Jurnalul 
televiziunii ; 19,10 : Emisiune 
pentru copii; 19,25 : Emisiune 
de știință ; 19,50 : Transmisiu
ne de la Teatrul „C. I. Notta- 
ra" : Bucătăreasa. In pauză, 
șah. In încheiere : Buletin de 
știri.

secția 
există 

bază

muncii culturale din 
montaj-vagoane. Aici 
nouă organizații de 
U.T.M. în care activează a- 
proape 240 de utemiști — din
tre care peste 60 la sută sînt 
cuprinși într-o formă sau alta 
a activității artistice, fiecare 
avînd în acest sens preocupări 
cunoscute. La nivelul secției 
își desfășoară activitatea patru

lui", concursuri „cine știe me
serie cîștigă" sau pe teme li
terare și muzicale ; concursuri 
pe teme de muncă și multe al
tele. Multi tineri din secție îșî 
desfășoară apoi activitatea în 
cadrul formațiilor existente la 
nivelul clubului uzinei: în or
chestra de muzică populară Și 
ușoară, la cercul plastic, în 
formația de dansuri, la cor.

sa personală avînd cîteva sute 
de volume, și se completează 
mereu, cu tot ce apare nou în 
librării. La fel și montorii 
Constantin Beldiman Și Marcu 
Marin, cititori pasionați și, mai 
mult, propagandiști entuziaști 
ai cărții. Discuții pe marginea 
celor citite, intr-o pauză, la lo
cul de muncă, întrebări for
mulate asupra unei acțiuni

dintr-o carte, cîteva cuvinte 
despre Un personaj literar, 
despre un scriitor, recenzii la 
stația de radioamplificare, re
cenzii scurte, interesante, vii 
— întocmite în chip de dis
cuție cu autorul cărții, prefi- 
gurînd o călătorie imaginară 
spre locurile și oamenii despre 
care s-a scris — toate acestea 
au avut rostul să mobilizeze și 
să atragă tinerii către lectură. 
Așa a putut fi organizat cu 
succes și concursul „Iubiți 
cartea", așa a crescut interesul 
larg și înțelegerea totodată 
față de cele citite. Orizontul 
de cultură al tinerilor devine, 
pe această cale, cuprinzător și 
inepuizabil, deschis în conti
nuare. o ordine anume, fixă, 
în ceea ce privește formarea 
acestui orizont, nu se poate 
stabili. Totul vine în sprijinul 
lui. pe rînd sau laolaltă — 
toate acțiunile cultural-educa
tive, toată munca organizației 
U.T.M. Inițial, cercul de prie
teni ai filmului avea la cen
trul II vagoane doar cițiva 
membri, vreo sase. Ei se inte
resau laolaltă de programele 
filmelor, stabileau filmul care 
trebuia vizionat în colectiv și, 
dacă ecranizarea era realizată 
după un roman, studiau în 
prealabil romanul, citeau cro-
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SOSIREA DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE SOVIEÎO-ROMINĂ

I
NMW n an' 5’ ma‘

III ales în 1963, reali-

zările dobîndite de 
Mvi co,lect*vul

li J Uzina „7 
■ arie” din

sînt cît 6e 
I concludente. Sarcina de 
I a consumului de metal, în primele 
I trei trimestre, a fost depășită cu 
I peste 63 tone de laminate și pro- 
I file, ceea ce reprezintă de fapt 
I o economie totală de metal de 
I peste 265 tone. Repartizată pe 
I produse această cantitate ne ara- 
■ tă eă la grapa stelată consumul 
I de metal a fost redus cu 45 kg, la 
I sapa rotativă cu 74 kg, Ia tocă- 
I toare de nutreț pentru siloz cu 
I 288 kg etc. Semnificativ este fap- 
I tul că micșorarea consumului 
I specific de metal pe uni- 
I tatea de produs s-a făcut 
I în cadrul creșterii para- 
I metrilor funcționali ai uti- 
I lajelor fabricate. De pildă, 
I soluțiile tehnice adaptate 
I la remorcile cisterne, pe o 
I axă și două axe, au dove- 
I dit că aceste două obiec- 
I tive pot fi foarte bine îm- 
I binate. Anul acesta remor- 
I ca cisternă pe două axe 
I este cu 60 kg mai ușoară 
I decît cea
I trecut, 
I transport 
I sută pe 
I metal consumat.

Un rol important în obținerea 
I acestor succese l-au avut cadrele 
I de tehnicieni și ingineri din ca- 
I drul serviciilor de concepție. 
I Proiectele întocmite s-au făcut 
I pe baza unor studii aprofundate, 

a unei documentații largi, 
calcule economice bine 
mentate tehnic, 
dică a calității produselor, 
performanțelor și siguranței 

I exploatare a dat posibilitate 
fiecare ansamblu și subansamblu 
să fie realizat cu un consum cît 
mai mic de metal. în urma unor 
asemenea studii s-a reușit ca prin 
reproiectarea capacelor domă de 
Ia remorcile cisternă consumul 
de metal să fie redus cu 19 și 
respectiv 38 kilograme, obți- 
nîndu-se în final o economie de 
laminate de peste 40 tone. La 
baza acestor studii, la întocmirea 
proiectelor de execuție, construc- 
torul-șef a ținut seama de pro
punerile beneficiarilor, de obser
vațiile făcute de delegații uzinei 
trimiși să supravegheze compor
tarea mașinilor în timnul exploa
tării. Un exemplu. Beneficiarii 
dovediseră nemulțumiri, pentru 
că la un moment dat la toci
toarea de nutreț se rupeau prea 
des curelele. Luînd în studiu a- 
ceastă problemă metalurgiștii 
craioveni aii reușit nu numai să 
înlăture această deficiență dar și 
să reducă cu 40 kilograme consu
mul de metal la subansambbil 
respectiv. EronomiBe astfel ob
ținute sînt de aproape 80 tone 
de metal.

Pentru a ajunge la o greutate 
mai mică 
cit. la un 
mal redus 
de aici au 
bilități. Una din acestea o consti
tuie reproiectarea. Peste 80 la 
sută din totalul metalului econo
misit piua în prezent a fost astfel 
obținut. Prin reproiectare s-a ur
mărit în același timp și extin
derea procedeelor avansate dc 
lucru la toate sectoarele de pro
ducție. Forjarea în matriță, me
todă de o deosebită eficiență eco
nomică, a fost aplicată pe scara 
tot mai largă. Numai în 9 luni, 
colectivul de la forjă «a confec
ționat prin această metodă peste 
900 tone piese (o cantitate dublă 
față de anul trecut) ceea ce a 
dus la însemnate cantități de 
metal economisit.

O altă cale prin care construc
torii de mașini agricole din Cra
iova au urmărit să obțină redu
cerea consumului de metal se 
referă la folosirea înlocuitorilor, 
în urma soluțiilor stabilite de 
proiectanții și tehnologii din 
uzină, precum și a colaborării cu 
fabricile ce prelucrează masele 
plastice (Fabrica de mase plas
tice — București și Combinatul 
chimic Făgăraș), s-au înlocuit 
zeci de repere din metal. Prin a- 
ceasta s-au economisit circa 80 
tone metale feroase (fontă și la
minate). Este demn de remarcat 
faptul că datorită greutății speci
fice reduse a materialelor plas
tice s-a obținut totodată și o

de la 
Noiem- 
Craiova 

poate de 
reducere

fabricată anul 
capacitatea de 

crescînd cu 30 la 
kilogramul dc

a ma-micșorare a greutății nete 
șinilor agricole.

Utilizarea maselor plastice în 
construcția unor repere a avut 
influentă pozitivă nu numai in 
reducerea consumului de metal, 
ci și în reducerea cheltuielilor 
de fabricație. Prin folosirea înlo
cuitorilor, în trei trimestre, s-au 
realizat economii de peste 244 000 
lei. (Economiile suplimentare 
prin reducerea prețului de cost 
în 8 luni reprezintă 661 000 lei, 
față de 770 000 lei cît este anga
jamentul anual).

Folosirea pe scară și mai largă 
a înlocuitorilor a fost limitată de 
unele neajunsuri cauzate de în- 
tîrzierea cu oare întreprinderile 
producătoare de mase plastice au 
livrat anumite comenzi. în legă-
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Luni la amiază a sosit în Ca
pitală. la invitata Consiliului 
General A.R.L.U.S.. delegația 
Asociației de prietenie sovieto- 
romînă (A.P.S.R.), care va 
participa la manifestările din 
cadrul „Lunii prieteniei rornî- 
no-sovietice“. Din delegație fac 
parte V. N. Stoletov, ministrul 
învățămîntului superior și me
diu de specialitate al R.S.F.S.R., 
deputat al Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R., A. G- Țukamova, 
prim-locțiitor al președintelui 
A.P.S.R., N. I. Lukian, loc
țiitor al ministrului învă- 
țămîntului public al R.S.S. 
Moldovenești, membru în con
ducerea filialei republicane 
moldovenești a A.P.S.R., I. V. 
Bas (Basmak), scriitor, mem
bru în conducerea filialei re
publicane ucrainene a A.P.S.R., 
V. A. Gariunov, laminator la 
uzina „Ijor" din orașul Lenin
grad, Erou al Muncii Socialis
te. deputat al Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., A. N. Sit-

nova, brigadier în sovhozul 
„Boret" din regiunea Moscova, 
Erou al Muncii Socialiste, de
putat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R.

Delegația sovietică a fost sa
lutată la sosire, pe aeroportul 
Băneasa, de acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași și Marin Fio- 
rea Ionescu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R L.U.S., 
Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, Oc- 
ta'v Livezeanu. vicepreședinte 
al I.R.R.C.S,, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni de 
știință, artă și cultură, condu
cători și activiști al organiza
țiilor de masă.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă. și membri ai 
ambasadei.

Oaspeților sovietici li s-au 
înmînat buchete de flori.

(Agerpres)

înălțimi noi în lunca Pomosului

REDUCEREA GREUTĂȚII 
MAȘINILOR AGRICOLE 
FABRICATE LA UZINA

„7 NOIEMBRIE“-CRAIOVA

cu 
funda- 

Analiza perio- 
a 

în 
ca

a produireior și impli- 
censum specific cit 
de metal, constructorii 
folosit mai multe posi-

nicile cinematografice apărute 
în presă iar apoi, după vizio
nare, se întîlneau iarăși, de 
data aceasta intr-un colocviu 
de opinii rodnice, subliniind 
ideile, forța educativă, mesa
jul filmului. Specificul unei a- 
semenea activități, felul cum 
a fost organizată, au atras noi 
prieteni ai filmului. Și cercul 
își desfășoară azi activitatea 
la un nivel calitativ superior, 
după un plan de muncă bogat, 
cu obiective multiple: înce- 
pînd cu vizionarea filmelor și 
continuînd cu dezbateri despre 
semnificația și caracteristicile 
artei cinematografice, despre 
reflectarea pe ecran a ceea 
ce-i veridic și cu forță de ge
neralizare în viață. în muncă.

Desigur, viața cultural-artis- 
tică desfășurată de membrii 
organizației U.T.M. de la cen
trul II vagoane, are 
forme de manifestare, 
de interesante, la fel 
tractive. Cei patruzeci 
neri care lucrează în acest sec
tor au și preocupări pentru în
țelegerea muzicii, a poeziei, 
organizează simpozioane lite
rare, concursuri pe teme de 
producție, vizite în colectiv la 
muzee și expoziții. Esențial e 
că în această muncă s-a acu
mulat continuu experiență,

și alte 
la fel 
de a- 
de ti-

Adunarea consacrată

tură cu acest aspect se ridică o 
serie de probleme, care impun 
anumite măsuri. Dar această 
chestiune va constitui tema unui 
articol viitor.

A treia cale folosită aici 
utilizarea cît mai eficientă

in 
a 

metalului se referă Ia valorifica
rea la maximum a capetelor de 
laminate și a deșeurilor. Prin 
masurile ce au fost luate de con
ducerea uzinei, aprovizionarea cu 
table și laminate s-a făcut în li
mitele dimensiunilor fixe prevă
zute în specificația tehnică. 
Aceasta a dat posibilitatea colec
tivului să întrebuințeze la ma
ximum materia primă. Indicile de 
utilizare a metalului a crescut 
astfel simțitor. Dacă anul trecut 
acesta era de 0,88 la sută, anul 
acesta dintr-o tona de laminate 
s-au obținut în medie 940 kilo
grame de piese finite. Este cu
noscut că la produsele de serie, 
confecționate în special din ta
blă și laminate, rezultă deșeuri, 
care, cu mai multă grijă pentru 
sortarea și depozitarea lor. pot fi 
folosite la confecționarea unor 
repere mai mici. în prezent în 
uzină se realizează lunar circa 
8 tone piese prin folosirea de 
deșeuri recuperabile.

Pimîndu-se problema reducerii 
consumului de metal pe unitatea 
de produs, tehnicienii și ingine
rii din serviciul tehnolog-șef s-au 
ocupat îndeaproape de îmbună
tățirea alhiimelor de croire, de 
perfecționare contiguă a aces
tora. La fiecare produs, consu
murile de metal sînt însoțite în
totdeauna de. planuri de croire 
combinată, unde apar totodată 
rămășițele și fâșiile recuperabile, 
pentru ca întreaga cantitate de 
capete și deșeuri de tablă să poa
tă fi mai bine valorificată, tehno- 
logul-șef, la întocmirea documen
tației tehnice, indica ce repere 
pot fi executate din aceste resturi.

Realizările obținute în gospo
dărirea metalului au stimulat co
lectivul uzinei în găsirea de noi 
soluții care să ducă Ia un con
sum specific cît mai redus. Co
mitetul U.T.M., organizațiile 
U.T.M. din secții s-au ocupat în
deaproape pentru ca tinerii 
cunoască ce rezerve există în a1 
ceastă privința, posibilitățile 
care acestea le oferă. S-a căutat 
ca în adunările generale. în dis
cuțiile purtate la locul de mun
că să fie abordate teme care sa 
răspundă acestei necesități. Un 
accent deosebit s-a pus pe întă
rirea disciplinei de producție, a 
respectării stricte a tehnologiei 
de fabricație. Acolo unde s-au 
semnalat deficiențe în muncă, 
cum a fost cazul la secția de pre
lucrări mecanice unde absențele 
și întîrzîerile atinseseră un pro
cent ridicat, comitetul U.T.M. a 
luat măsura dc a pune în discu
ția tinerilor cazurile repetate de 
abateri de la respectarea disci
plinei. în același timp pentru a 
stimula activitatea tinerilor 
evidențiați în întrecerea sociali
stă ți pentru a servi de exem
plu și celorlalți, comitetul U-T.M.

se

sS

pe

s-a ocupat îndeaproape de popu
larizarea metodelor folosite de a- 
ceștia îu producție. Tineri ca 
Sima Constantin, Gheorghe Te- 
culescu, Ion Sandor — turnători, 
Ilie Mitruț, Ion Schiopu — lăcă
tuși, Ștefan Felie — strungar și 
mulți alții s-au găsit lună de 
lună în rîndurile celor eviden- 
țiați în folosirea judicioasă a me
talului.

Măsurile stabilite de conduce
rea uzinei, îndrumarea compe
tentă de către comitetul de par
tid, activitatea pe care organiza
ția U.T.M., comitetul sindicatului 
au desfășurat-o pentru antrena
rea cît mai activă a tuturor mun
citorilor în procesul de produc
ție, a făcut posibil să fie obți
nute rezultatele amintite. Oricît 
de însemnate ar fi acestea ele 
epuizează însă posibilitățile 
care colectivul de la Uzina 
Noiembrie” din Craiova le 
în privința gospodăririi și î 
bune a metalului. Din discuțiile 
purtate cu o scrie de specialiști 
din uzină, au reieșit și anumite 
propuneri.

• înzestrarea uzinei cu apa
ratura necesară în vederea efec
tuării măsurătorilor efortului li
ni tar efectiv la care sînt supuse 
anumite repere. Aceasta ar duce 
la eliminarea supradimensionări
lor constructive. (în această pri
vință uzina așteaptă un sprijin 
substanțial din partea Direcției 
gonerale de resort din cadrul 
M.M.C.M-ului).

• Uzina să fie sprijinită de di
recția generală tutelară din 
M-M.C.M. pentru a putea să-și 
realizeze sarcina de extindere a 
folosirii 
plastice. Totodată 
craioveni solicită din partea in
dustriei chimice să fie lărgită 
gama de materiale plastice și îm
bunătățită calitatea acestora.

• îmbunătățirea sistemului 
constructiv la toc.ătoarea dc nu
treț pentru siloz, în vederea ușu
rării acesteia. Problema se refe
ră în special la confecționarea 
elicei, a axului roții și a cutiei 
inversor. Numai la acest reper -— 
cutia inversor — schimbările 
constructive ar duce la o econo
mie de metal de 10 kilograme pe 
bucată.

• — Completarea setului de 
scule ți dispozitive pentru pre
lucrarea reperelor de serie mare 
care intră în componența semă
nătorii mecanice 
de nutreț (bucși, 
țațe ți pinioane).

Considerăm că 
Noiembrie” Craiova 
o experiența valoroasă în folosi
rea cît mai eficientă a metalu
lui, în îmbunătățirea parametri
lor funcționali ai mașinilor agri
cole. Comitetul U.T.M. are dato
ria ca și în viitor să antreneze și 
mai activ întregul tineret pentru 
ca fiecare gram de metal să ca
pete o valoare cît mai mare, prin 
realiz-area de cît mai multe ma
șini agricole din aceeași canti
tate de material.

• Acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne. a plecat duminică 
seara în S.U.A.. pentru a par
ticipa la festivitățile prilejuite 
de centenarul Academiei na
ționale de științe din S.U.A., 
care vor avea loc la Washing
ton între 21 și 24 octombrie.

La plecare. în Gara de Nord, 
au fost de fată membri ai con
ducerii Academiei și alți oa
meni de știință, precum și re
prezentanți ai legației S.U.A. 
în R- P- Romînă.

j nu 
pe
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are 
mai

înlocuitorilor din mase
metalurgiștii

și a tocătoarei 
axe, roți din-’

la Uzina „7 
z-a obținut

V. DINULESCU

• Luni dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Sofia, o delegație a Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P. Romînă condusă de Vasile 
Mușat, vicepreședinte al C.C.S., 
care, la invitația Consiliului 
Centrai al Sindicatelor din 
R. P. Bulgaria, va face o vizită 
în tara vecină.

Pe aeroportul Băneasa mem
brii delegației au fost conduși 
de Elena Lascu. vicepreședinte 
al C.C.S., Ion Cotoț și Ludovic 
Csupor. secretari ai C.C.S., de 
activiști ai sindicatelor, func
ționari superiori ai Ministeru
lui Afacerilor Externe’

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă. și membri ai 
ambasadei.

• Luni la amiază a părăsit 
Capitala ansamblul de balet 
londonez care a întreprins un 
turneu în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
Si Artă, ai Teatrului de Operă

și Balet al R. P. Romine, și ai 
conducerii O.S.T.A.

Au fost de față reprezentanți 
ai legației Marii Britanii în 
R. P. Romînă.

★

Filarmonica de stat „Gheor- 
ghe Dima“ din Brașov a pre
zentat luni seara în sala Tea
trului de stat din localitate un 
concert simfonic la care și-a 
dat concursul pianistul Aci 
Bertonceli din R.S.F. Iugosla
via. Programul a cuprins „în 
memoriam" de Pașcanu. Con
certul nr. 1 pentru pian Și or
chestră de Chopin. „Psyche și 
Eros“ de Cezar Frank și Sim
fonia a doua de Brahms.

• Luni după-amiază a avut 
loc in sala Lectoratului central 
din Capitală conferința prof. 
Dr. A. N. Novikov, director ai 
Institutului de cercetări onco
logice din Moscova, cu tema 
„Cercetări în domeniul oncolo
giei clinice’’

Au participat numeroși me
dici și cercetător; de speciali
tate.

(Agerpres)

DEVA (de la corespondentul 
nostru). —

Duminică în satul Cigmău, 
raionul Orăștie în prezența a 
cîtorva sute de țărani colecti
viști, oameni de cultură din 
regiunea Hunedoara, scriitori, 
s-a desfășurat festivitatea 
plicării unei plăci 
tive în amintirea 
Ion Budai-Deleanu 
ici. Cu acest prilej
terar I. D. Bălan, a vorbit des
pre viața și opera acestui re
prezentant de seamă a Școlii 
ardelene.

a-
comemora- 
scriitorului 
născut a- 
criticul li-

deschiderii Lunii prieteniei 
romîno - sovietice

(Urmare din pag. 1)

ză întregii lumi superioritatea 
orînduirii socialiste și aceasta 
este un puternic factor de re
voluționare a conștiinței mase
lor, de creștere continuă a for
ței de atracție a 
marxism-leninismului 
popoarelor lumii".

Referindu-se apoi la 
sele pe care le dobîndește po
porul nostru sub conducerea 
încercată a Partidului Munci
toresc Romîn, vorbitorul a ară
tat că prin eforturile creatoare 
ale celor ce muncesc, în anii 
puterii populare a fost făurită 
în țara noastră o industrie pu
ternică și o agricultură socia
listă în plină dezvoltare care 
au schimbat din temelie înfă
țișarea Romîniei.

în continuare, vorbitorul a 
spus : „Poporul nostru este de
votat cu trup și suflet cauzei 
păcii. împreună cu Uniunea 
Sovietică, cu toate țările socia
liste, Republica Populară Ro
mînă promovează consecvent o 
politică de coexistență pașnică 
între statele cu orînduiri so
ciale diferite, duce o activitate 
susținută pentru îmbunătățirea 
relațiilor dintre state, pentru 
dezvoltarea relațiilor economi
ce, reciproc avantajoase, mani- 
festîndu-se ca un factor activ 
de menținere și consolidare a 
păcii".

înfățișînd manifestările cul- 
tural-artistice cuprinse în pro
gramul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, tovarășul Ma
rin Florea Ionescu a spus în 
încheiere: „Luna prieteniei 
romîno-sovietice prilejuiește o 
dată mai mult reafirmarea 
voinței poporului nostru de a 
dezvolta necontenit prietenia,

ideilor 
asupra

succe-

Teatrul mare 
,Maxim Gorki“ 
din Leningrad

Victoria Manole — secretara comitetului organizației de bază 
U.T.M. din secția de sortat a Fabricii de ciorapi „Adesgo” 
din Capitală — este un exemplu pentru tovarășele ei de muncă 
prin atenția pe care o acordă calității produselor și bogata 

activitate obștească desfășurată după programul de lucru.
Foto : AGERPRES

• Colectivul Teatrului Mare 
de dramă „Maxim Gorkl“ din 
Leningrad, aflat în turneu în 
țara noastră a vizitat luni di
mineață Muzeul de artă din 
Cluj, iar la prînz s-a întilnit 
cu oameni de teatru. Seara, în 
sala Teatrului Național, artiș
tii sovietici au prezentat pri
mul spectacol cu piesa „Bar
barii" de Maxim Gorki, Rolu
rile principale au fost inter
pretate de Evgheni Lebedev, 
artist al poporului al R.S.F.S.R., 
Livia Olhina, Vladislav Strjel- 
cik, Emilia Popova, artiști e- 
meriți ai R.S.F.S.R., Pavel 
Suspekaev, Tatiana Doronia.

Spectatorii aiu aplaudat cu 
căldură arta interpretativă a 
artiștilor oaspeți. La sfîrșitul 
spectacolului au fost oferite 
interpreților buchete de flori.

alianța și colaborarea multila
terală cu Uniunea Sovietică. 
Legăturile frățești de nezdrun
cinat care unesc popoarele 
noastre sînt clădite pe trainica 
temelie a internaționalismului 
proletar. Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică, 
asemenea tuturor țărilor socia
liste, au un țel comun : socia
lismul și comunismul. Pășind 
spre acest măreț țel, ele adîn- 
cesc și dezvoltă relațiile lor de 
prietenie și colaborare, contri
buind astfel la întărirea unită
ții marii și puternicei familii a 
statelor socialiste, în numele 
cauzei scumpe a socialismului 
și păcii".

în continuare a luat cuvîn- 
tul conducătorul delegației A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romîne, V. N. Stoletov. După 
ce a transmis poporului romîn 
un salut frățesc și cele mai 
bune urări, vorbitorul a ară
tat că oamenii sovietici se 
bucură de realizările remarca
bile repurtate în muncă de 
clasa muncitoare și țărănimea 
Romîniei socialiste, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Comitetului 6ău 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Oa
menii muncii au asigurat vic
toria socialismului în R. P. 
Romînă, au obținut succese re
marcabile în dezvoltarea eco
nomiei naționale, a științei și 
culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Aceste 
succese întăresc și mai mult 
forța lagărului socialist care 
devine un factor hotărîtor în 
soluționarea principalelor pro
bleme ale contemporaneității.

Este firesc să ne bucurăm de 
realizările poporului romîn, 
deoarece cu cît ritmul de dez
voltare a economiei fiecărei 
țări socialiste este mai înalt, 
cu atît mai rapid va fi asigu
rată superioritatea tuturor ță
rilor socialiste asupra țărilor 
capitaliste în sfera producției 
materiale.

Referindu-se la realizările 
poporului sovietic pe drumul 
construirii comunismului, vor
bitorul a spus : „Pe întinderile 
de necuprins ale patriei sovie
tice

muncă de făurire a bazei teh- 
nico-materiale a comunismu
lui. Toți oamenii muncii din 
țara noastră se pregătesc să 
întîmpine cu cinste cea de-a 
46-a aniversare a Marelui Oc
tombrie. In întreaga țară a 
luat amploare o mișcare susți
nută pentru realizarea unor 
noi indicatori superiori în in
dustrie, în producția agricolă, 
în îmbunătățirea nivelului de 
trai material și cultural al oa
menilor sovietici.

împreună cu alte țări ale la
gărului socialist. Uniunea So
vietică si Republica Populară 
Romînă pășesc în avangarda 
luptei pentru pace și prietenie 
între popoare, traduc în viață 
în mod consecvent politica le
ninistă de coexistență pașnică 
între statele cu orânduiri soci
ale diferite.

Asociația de prietenie sovie- 
to-romînă desfășoară o largă 
activitate, popularizînd în ri
durile opiniei publice succesele 
poporului frate romîn în con
struirea socialismului, realiză
rile sale în domeniul culturii.

în prezent, în țara noastră, 
în Ucraina, în R.S.S. Gruzină, 
în R.S.S. Moldovenească, R.S.S. 
Armeană, R.S.S. Letonă și în 
alte republici ale marii noastre 
patrii, filialele asociației de 
prietenie sovieto-romînă orga
nizează festivități consacrate a- 
cestei Luni a marii noastre 
prietenii.

Pe noi. oamenii sovietici, a 
spus în încheiere vorbitorul, 
ne bucură realizările talenta
tului popor romîn, sîntem mân
dri de ele și îi dorim din toată 
inima noi succese în construc
ția socialistă. Ne mîndrim cu 
prietenia noastră. O prețuim 
sincer si întotdeauna vom face 
totul pentru a o adînci și dez
volta neîntrerupt".

In repetate rînduri cuvîntă- 
rile au fost subliniate cu vii a- 
plauze, participantii - manife
stând îndelung pentru priete
nia de nezdruncinat dintre po
porul romîn și popoarele Uni
unii Sovietice.

După adunare a fost prezen
tat un program artistic.

se desfășoară gigantica (Agerpres)
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și încă într-un timp relativ 
scurt. Sau. mai bine zis, s-a 
cîștigat experiență, fiindcă am 
spus: inițial, toate aceste pre
ocupări erau doar preferințe, 
pasiuni nedescoperite, timide 
încă, răzlețe. Observîndu-le, 
biroul organizației de bază 
U.T.M. le-a dirijat concret 
spre împlinire. In acest scop, 
la membrii biroului organiza
ției U.T.M., pot fi consultate 
caiete de însemnări, cuprin- 
zind date despre fiecare tînăr, 
cu posibilitățile și preferințele 
culturale pe care le are, cu 
metodele prin care să și le a- 
firme și unde : Cornel Baza
rea — la cercul de prieteni ai 
filmului: Stefan Măianu. mm- 
tor foarte priceput — la con
cursurile „Cine știe meserie, 
ciștigă" axate pe teme de pro
ducție ; Paul Marinescu — la 
cercul de prieteni ai teatrului 
și alții și alții, orientați către 
tot atîtea activități artistice e- 
ducative. In fond, o astfel de 
muncă este organizatorică, și, 
în același timp, de concepție. 
Experiența care se acumulează 
astfel este durabilă 
tere de comunicare 
gestie.

De la centrul II 
experiența muncii 
s-a extins, asemenea

și are pu
și de su-

vagoane, 
culturale 
unor cu-

rele de transmisie, în toată 
secția de montaj, la toate ce
lelalte organizații. Ședințele 
de comitet, unde se analizau 
aspecte concrete ale acestei 
munci, au fost în această di
recție un prilej activ de cu
noaștere a experienței bune. 
S-a discutat la ședințe despre 
participarea tinerilor la con
cursul „Iubiți cartea" — Mar- 
cu Marin, secretar al biroului 
organizației U.T.M. de la cen
trul II vagoane a arătat, din 
experiența muncii sale, spre 
ce forme de activitate au fost 
antrenați cititorii cei mai ac
tivi din 
tragă în 
ai cărții, 
nete, au 
toate
U.T.M.: azi, la nivelul secției 
de montaj. își desfășoară acti
vitatea aproape 200 de prie
teni ai cărții, purtători ai in
signei concursului.

Generalizarea cea mai activă 
a experienței culturale a unui 
colectiv sau altul, o dau însă 
manifestările artistice care se 
organizează. Aceste manifes
tări acumulează experiență fi 
transmit experiență. Centrul 
II vagoane a lansat pe în
treaga secție inițiativa orga
nizării unui concurs „Cine

organizație, ca să a- 
jurul lor noi prieteni 
Datele notate în car- 
prins viață apoi în 

celelalte organizații

știe, cîștigă", axat pe cunoaș
terea poeziei și muzicii de 
masă contemporane, iar pen
tru ca această acțiune să se 
bucure de o largă participare, 
comitetul U.T.M. pe secție a 
invitat în mijlocul tinerilor pe 
compozitorul Matei Socor, și 
pe poeta Maria Banuș. Poe
ziile și cîntecele, înregistrate 
în prealabil pe bandă de mag
netofon au fost studiate atent 
de către toți participanții la 
concurs, să le deprindă înțele
sul, semnificația pe care o 
poartă, mesajul de idei.

La concurs, poeta Maria 
Banuș și compozitorul Matei 
Socor au venit în sprijinul a- 
cestor străduințe, vorbind ti
nerilor despre fenomenul artis
tic contemporan, despre lucră
rile cele mai valoroase ale 
creatorilor noștri de frumos. 
Cei care, la concurs, au dove
dit cunoașterea și înțelegerea 
celor mai multe 
poezii, au fost, 
inițiatorii acestei 
nerii de la centrul
Dar asta n-are importanță, se 
pregătiseră mai mult și așa 
trebuia să se întîmple. Altceva 
este semnificativ aici: la a- 
ceastă acțiune au participat 
aproape toți tinerii muncitori 
de la secția de montaj-vagoa-

cîntece și 
bineînțeles, 
acțiuni, ti
ll vagoane.

ne. peste două 
scurt timp după i 
toate celelalte 
U.T.M. din secție 
semnele pregătirii 
uni asemănătoare ; 
soliștii. învățau cîntece și poe
zii noi, le înregistrau pe ban
dă, le studiau. Un concurs a- 
semănător s-a desfășurat apoi, 
în toată secția, la nivelul or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
Experiența de la centrul II 
vagoane găsise deci teren fer
til și da rod. Ceea ce a prile
juit pînă la urmă o muncă 
susținută, variat desfășurată, 
pe întreaga secție, ceea ce a 
prilejuit și un plan de acțiuni 
în perspectivă, cu obiective 
concrete : în planul de muncă 
al comitetului U.T.M. pe sec
ție figurează, astfel, înființa
rea unui cerc de prieteni ai 
muzicii care să organizeze 
simpozioane și întîlnirl cu 
compozitorii, un cerc de reci
tatori și cititori artistici și al
tele.

Experiența muncii culturale, 
pe care pînă la un timp a 
transmis-o doar un singur co
lectiv de tineri, a cuprins a- 
cum toată secția și iat-o gene
ralizată Si extinsă 1

sute, gi, la 
aceasta, în 
organizații 
s-au ivit 

unor acți- 
: recitatorii,
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ACTRATUL CU TRAH5IST0RI

A. I. ZAINESCU I

ani de la înființarea 
Teatrului de sfat

din Bacău
BACĂU (de la coresponden

tul nostru). —
Astă seară se deschide noua 

stagiune a Teatrului de Stat 
din Bacău cu piesa „Oameni 
care tac“ de Al. Voitin. Spec
tacolul este pus în scenă de 
I. G. Russu și are ca interpreți 
actori ca Ion Niculescu-Brună, 
artist emerit, George Mottoi, 
N. Roșioru și alții. Cu acest 
prilej Teatrul de stat din Ba
cău aniversează 15 ani de la 
înființarea sa. In acest timp, 
colectivul teatrului a dat un 
număr de 7668 de spectacole 
urmărite, de aproape 2 200 000 
spectatori, din oraș și din re
giunea Bacău cît și din nume
roase alte localități din țară. 
De-a lungul celor 15 ani. Tea
trul de stat din Bacău și-a în
scris în repertoriul său unele 
din cele mai reprezentative o- 
pere ale dramaturgiei noastre 
clasice — „Năpasta" de I. L. 
Caragiale. „Inșir’te mărgărite" 
și „Omul care a văzut moar
tea" de Victor Eftimiu, „Tache, 
Ianche și Cadîr" de Victor 
Ion Popa, precum și unele din 
cele mai cunoscute opere ale 
dramaturgiei romîneștî con
temporane printre care „Zia
riștii" de Al. Mirodan, „Mielul 
turbat" de Aurel Baranga și 
altele.



EE PES TE HOTARE
Lucrările Adunării Generale

« O.N.U.

Cocteil oferit
de ambasadorul R. D. Germane

NEW YORK 7. — Trimisul 
special Agerpres, C, Alexan- 
droaie, transmite :

In ședința din dimineața zi
lei de 7 octombrie au continuat 
în Adunarea Generală a 
O.N.U. dezbaterile generale. 
Au luat cuvîntul : reprezen
tanții Cubei — ambasadorul 
Carlos Lechuga; R. S. S. U- 
crainene — ministrul afaceri
lor externe L. Pala>marciuc; 
Tanganicăi — ministrul de ex
terne O. S. Kambona ; și Re
publicii Mali — ambasadorul 
Sori Culibaly.

Pe ordinea de zi a lucrări
lor se prevede că Adunarea 
Generală va continua dezbate
rile generale numai în ședințe 
de dimineața. Luni- după- 
amiază, 6-a discutat problema 
violării drepturilor omului în 
Vietnamul de sud.

Marți după-amiază, își va 
începe lucrările Comitetul po
litic (comitetul nr. 1). Prima sa 
ședință este consacrată alege
rii vicepreședintelui și rapor
torului și discutării punctelor 
înscrise pe ordinea sa de zi. 
După cum se știe, aici figu
rează și propunerea R. P. Ro
mine cu privire la „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state europe
ne aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite".

★
NEW Y1ORK 7. — Trimisul

special Agerpree, C. Alexan- 
drnaie, transmite : în cadrul șe- 
di„,ei de luni dimineața a Comi
tetului de tutelă și pentru pro
blemele teritoriilor neautonome 
(Comitetul nr. 4) care a discutat 
problema Rhodesiei de sud, a 
luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Romine, Ion Georgescu. 
„Rhodesia de sud, a spus el, face 
parte integrantă din sistemul 
colonialismului și eliberarea ei

este împiedicată de aceleași forțe 
și interese care se opun pretutin
deni abolirii rînduielilor colo
niale, acolo unde ele se mai men
țin”.

Rhodesia de sud — colonie 
britanică — reprezintă un ade
vărat pilon în sistemul colonial 
care se păstrează în regiunea 
africană la sud de Zambezi, a 
spus în continuare reprezentantul 
romîn. Populația din Rhodesia de 
sud se lovește în lupta sa pentru 
eliberare de opoziția cercurilor 
economice influente, de interese 
care acționează nu numai în 
Rhodesia ci și în întreaga zonă a 
Africii centrale și de sud. Pe a- 
ceastă bază, a spus în continuare 
vorbitorul, s-au creat între pu
terile coloniale alianțe politice 
și, după cum a reieșit din dezba
terile în Consiliul de Securitate, 
chiar și ailianțc militare.

„Delegația romînă, <a spus I. 
Georgescu, consideră că O.N.U. 
trebuie să acționeze neîutîrziat 
în interesul populației Rhodesiei 
de sud, pentru înlăturarea unuia 
din focarele de conflict care a- 
menimță pacea în această parte a 
lumii. în ce o privește, delegația 
romînă, exprimînd sentimentele 
de solidaritate ale poporului ro
mîn cu lupta popoarelor colonia
le, se pronunța ferm pentru apli
carea imediată în Rhodesia de 
sud a Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale și pentru 
constituirea acestui teritoriu 
intr-un stat suveran african. A- 
ceasta corespunde intereselor 
populației Rhodesiei de sud, po
poarelor afric-ane, păcii și secu
rității internaționale”.

Comitetul nr. 4 mai are pe a- 
gendă 10 puncte între care amin
tim : problema Africii de sud- 
vest, situația din coloniile portu
gheze, problema Omanului,
portul consiliului de tutelă, ra
portul secretarului general al

O.N.U. cu privire Ia difuzarea de 
informații în teritorii neautono
me privind Declarația pentru 
aplicarea independentei țărilor și 
popoarelor coloniale, precum și 
alte probleme.

în fața comisiei ae află un 
proiect de rezoluție prezentat de 
43 de stale, care atrage aten(ia 
asupra măsurilor care constituie 
o violaro a Cartei O.N.U., pre
cum și nerespectarea de către 
Rhodesia de sud a declarației 
sus-amintite.

Rezoluția subliniază că venirea 
la putere n actualului guvern se 
datorește constituției antidemo
cratice și discriminatorii împo
triva căreia se pronunță marca 
majoritate a populației. Ținând 
seama că transferul puterii către 
actualul guvern rasist, care ar 
prelua astfel și operațiunile for
țelor militare, ar agrava situația 
explozivă din această țară, rezo
luția cere Angliei să nu transfere 
nici un atribut al suveranității 
guvernului rasist al Rhodesiei de 
sud, ci numai unui 
zentativ al acestei 
loniiale.

guvern repre- 
populații co-

I
I

armate ale R. P. Romine1

I
karta generalul de armată | 
Leontin Sălăjan, ministrul forfe- I 
lor armate ale Republicii Popu- ■ 
fare Romîne, însoțit de generali | 
și ofițeri superiori ai tortelor ar- i 
mate ale R. P. Romine, care, la B 
invitația generalului maior A. 
Jani, ministru, comandant su
prem ai armatei de uscat a 
Republicii Indonezia, va face o 
vizită de două săptămîni în Re
publica Indonezia. Pe aeropor
tul Kemajoran din Djakarta, pa
voazat cu drapelele R. P. Ro
mîne și indoneziei, Leontin Să
lăjan a fost întâmpinat de ge
nerai maior Jani, și de contra
amiralul Martadinata, ministrul 
forțelor navale.

După ce a trecut în revistă 
garda de onoare, generalului 
de armată Leontin l 
fost prezentafi < 
regiunii militare Djakarta, ge
nerali, ofițeri superiori, șefii 
unor misiuni diplomatice, pre
cum și atașali militari aflati pe 
aeroport. A fost de iafă Pavel 
Silard, ambasadorul R. P. Ro
mine la Djakarta, și membrii 
ambasadei.

Ministrul forțelor
7

a sosit la Djakarta
DJAKARTA 7 (Agerpres). ■ 

La 7 octombrie a sosit la Dja-

ra-

Semnarea Tratatului de la Moscova

de către președintele Kennedy
(Ager- 

zilei de
WASHINGTON 7 

preș). — In dimineața 
7 octombrie, la Casa Albă din 
Washington a avut loc ceremo
nia semnării de către președin
tele S.U.A., Kennedy, a Trata
tului de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă. în spa
țiul cosmic si sub apă.

Tratatul urmează să intre în 
vigoare la 10 octombrie 1963, 
după ce instrumentele de rati
ficare vor fi date în păstrare 
simultan la Moscova. Washing
ton si Londra.

Cu prilejul semnării, pre
ședintele S.U.A. a rostit un 
scurt discurs subliniind impor
tanta Tratatului de la Moscova 
pentru cauza păcii. „Mesajul 
Tratatului, a declarat Ken
nedy, a fost auzit și înțeles nu 
numai de popoarele celor trei 
țări care au semnat inițial, ci 
si de popoarele și guvernele a 
o sută de alte țări care l-au 
semnat ulterior.

Președintele S.U.A. și-a ex
primat speranța că după acest 
Tratat vor urma alte acțiuni 
îndreptate sore întărirea păcii 
și securității generale. Acest 
pas spre securitate, a spus el, 
..poate fi urmat de alți pași 
mai importanți și mai puțin 
limitați, chiar dacă înfăptuirea 
lor va fi dificilă".

La aniversarea proclamării R. D. Germane

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. D. Ger
mane în R. P. Romînă, Anton 
Ruh, a oferit luni seara în sa
loanele Casei Centrale a Ar
matei, un cocteil cu prilejul 
celei de-a 14-a aniversări a 
proclamării R. D. Germane.

Au participat tovarășii Petre 
Borilă, Dumitru Coliu, Gheor- 
ghe Gaston Marin, Avram Bu- 
nâciu, membri ai C. C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, adjuncți ai

ministrului afacerilor externe, 
conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești, academicieni și alți oa
meni de știință, cultură și artă, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

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

(Agerpres)

I

e la Magdeburg la 
Schonebeck nu ai 
de parcurs multi 
kilometri. O șosea 
îngustă se strecoa
ră printre ogoarele 
calme ce se odih- 
irtcordarea verii.

Au trecut anii și odată cu 
ei a crescut uzina și au cres
cut oamenii. Bohm Gunter pare 
încă un copilandru. Să nu în
drăzniți însă să-i mărturisiți 
această impresie pentru că vă 
va replica că a început să lu
creze in uzină din 1958. Adică 
exact din anul cînd primele 
ateliere și-au înăl/at trupurile 
de cărămidă și beton. Iar un an 
mai târziu, în 1959, a devenit 
muncitor calificat. De atunci — 
fapt pe care îl relatează cu o 
mîndrie necamuilată — nume
le lui a apărut deseori pe ta
belele fruntașilor. Drumul suc
cesului : calificarea. Băie/andrul 
a înjeles că, pentru a fi util 
cauzei socialismului, numai îna
riparea tinereții nu-i suficientă. 
E nevoie de însușirea tezauru
lui de cunoștințe al muncitori
lor vîrslnici, de însușirea expe
rienței lor de muncă și de viată. 
Acesta-i „secretul" 
Și nu numai

Depuneri de coroane
Au fost de față reprezentanți 

ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ministerului Forțelor 
Armate.

La solemnitatea de la Monu
mentul Eroilor Sovietici au fost 
prezenți membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice în R. P. Ro
mînă.

Cei prezenți la solemnități au 
păstrat un moment de recule
gere in memoria eroilor căzuți 
în războiul antifascist.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 14-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, am
basadorul R. D. Germane în 
R. P. Romînă, Anton Ruh, inso, 
țit de membrii ambasadei, a 
depus luni dimineața o coroa
nă de flori la Monumentul E- 
roilor Patriei.

'★
In dimineața aceleiași zile, 

ambasadorul Anton Ruh, însoțit 
de membri, ambasadei, a depus 
o coroană de flori la Monumen. 
tul Eroilor Sovietici.
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diști, studenții, precum și toți 
luptătorii pentru libertate din I 
Vietnamul de sud. *

Turneul Teatrului de Comedie
din București

MOSCOVA 7 Corespondentul 
Agerpres transmite : Teatrul de 
Comedie din București își conti
nuă spectacolele în cadru] tur
neului la Moscova, După cele 
două premiere „Prietena mea 
Pix“ de V. Em. Galan și ,(Șvejk 
în cel de-al doilea război mon
dial" de B. Brecht, sîmbătă seara 
a avut loc premiera piesei „Um
bra" a dramaturgului sovietic E. 
Șvarț.

într-o cronică închinată tur
neului teatrului hucureștean în 
Uniunea Sovietică, ziarul „Izves
tia*1 subliniază în mod deosebit 
repertoriul acestui teatru ancorat 
puternic în realitatea de azi a 
Romîniei, precum și activitatea 
importantă pe care o desfășoară 
regizorii tineri. în cronica consa
crată comediei lui Galan în re
gia tînăruluj regizor Radu Pen- 
ciuilescu, este apreciata interpre
tarea actorului Costel Constanti- 
nescu, în rolu] lui Pătrățică și 
calitatea regiei „Reliefată mai 
puternic, scrie „Izvestia“, în epi
sodul „excursiei duminicale” pus 
în scenă și jucat cu mult spirit 
inventiv, veselie exuberantă și 
umor autentic. Aici se manifestă 
mai ales, trăsăturile comediei

în U. R.S.S
populare cu bogatele sale tra
diții".

Comentînd succesul actorilor 
romîni în interpretarea piesei 
Iui Brecht — „Șvejk în cel de-al 
doilea război mondial" — același 
ziar subliniază înalta calitate ar
tistică a spectacolului s 
rul Lucian 
mat ca un 
lui Brecht. Spectacolul său e pu
blicistic în ’ 
cuvîntului... atenția 
captată dc eroul principal — 
Iosif Svejk — care în interpre
tarea lui FI. Scănlătescu, capătă 
o deosebită semnificație și pro
funzime psihologică".

Actorii romîni iau contact cu 
bogata viață teatrală moscovită 
și se intîlnesc eu colegii sovietici. 
La întîlnirea cu actorii teatrului 
„Vahtangov", cunoscutul regizor 
sovietic Ruben Simonov, artist a.l 
poporului din U.R.S.S.. a vorbit 
despre tradițiile acestui talentat 
colectiv teatral. El ne-a declarat 
cu acest prilej : „Teatrul hucti- 
reșteau de comedie este tinăr și 
înzestrat cu un 
lent. -Aplaudăm 
cesele lui".

„Rcgizo-
Giurchescu s-a afir- 
talentat interpret al

cel mai înalt sens al 
sălii a fost

incontestabil tă
cu bucurie suc-

Note de drum

care o atestă

al
VIENA 7 (Agerpres). — pre

zidiul Consiliului Mondial al 
Păcii a dat publicității docu
mentele adoptate la ședințele 
sale, care au avut loc la Viena 
între 27—29 septembrie a.c.

In hotărîrea Prezidiului cu 
privire la convocarea unei se
siuni ordinare a Consiliului

persoanelor persecutate de naziști
FRANKFURT PE MAIN 7 

(Agerpres). — La 6 octombrie 
și-a încheiat lucrările la 
Frankfurt pe Main Congresul 
Uniunii persoanelor persecuta
te de naziști, la care au parti
cipat numeroși delegați atît 
din R. F. Germană, cît și din 
R. D. Germană, Franța, An
glia, Austria, Italia, Spania și 
alte țări.

Congresul a adoptat o rezo
luție în care sînt condamnate 
intențiile guvernului vest-ger- 
man de a interzice activitatea 
Uniunii persoanelor persecu
tate de naziști. De asemeni în 
rezoluție se cere să se pună 
capăt procesului judiciar ce se 
desfășoară de trei ani în Ber
linul occidental împotriva a- 
cestei organizații.

Delegații la congres au adop
tat, de asemenea, o rezoluție în 
care, adresîndu-se viitorului 
cancelar al R. F. Germane, ii

cere să 
publice 
foștii criminali naziști, să res
pecte drepturile constituționa
le și libertatea cetățenilor, să 
renunțe la politica revanșardă 
de pe poziții de forță, să spri
jine orice acțiuni menite să 
normalizeze relațiile dintre 
cele două state germane etc. 
Rezoluția subliniază, de ase
menea, necesitatea de a menți
ne și pe viitor legăturile inter
naționale dintre luptătorii îm
potriva fascismului și războiu
lui, dintre toate persoanele și 
organizațiile care militează 
pentru instaurarea unor relații 
de bunăvecinătate între R. F. 
Germană și toate țările care 
au avut de suferit de pe urma 
agresiunii fasciste.

Congresul a examinat, de 
asemenea, unele probleme or
ganizatorice.

înlăture din funcțiile 
și să pedepsească pe

Mondial al Păcii, care va avea 
loc la Varșovia între 28 noiem
brie si 2 decembrie 1963, se 
subliniază însemnătatea înche
ierii Tratatului privitor la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în cele trei 
medii.

Acest tratat — arată hotărî
rea — vine să confirme schim
bările petrecute în relațiile 
internaționale. A fost făcut un 
prim vas pe calea spre destin
derea încordării internațio
nale, spre realizarea dezarmă
rii generale, totale și contro
late.

Subliniind că Tratatul a fost 
semnat deja de reprezentanții 
unui mare număr de state și a 
fost primit cu o uriașă satis
facție de opinia publică, în do
cument se arată că datorită 
hotărîrii și acțiunilor comune 
ale forțelor iubitoare de pace 
au devenit posibili noi pași pe 
calea dezarmării generale și 
totale.

Sesiunea Consiliului Mondial 
al Păcii va discuta problemele

R.F.G. Aspect din timpul mitin
gului antifascist organizat de 
Uniunea persoanelor persecuta
te de naziști pe teritoriul fostu
lui lagăr de concentrare Ber- 

gen-Belsen

I

situației inter-importante ale 
naționale, cum, sînt: trecerea 
da la interzicerea parțială la 
interzicerea totală a experien
țelor cu arma nucleară, mă
suri menite să preîntâmpine 
declanșarea unei agresiuni, sau 
război ca urmare a unei întâm
plări sau a unui atac prin sur
prindere, primii pași în dome
niul dezarmării controlate, in
clusiv î<n domeniul creării zo
nelor denuclearizate, recunoa
șterea independenței naționale 
și necesitatea lichidării tuturor 
formelor de colonialism, cău
tarea de căi în vederea dezvol
tării colaborării internaționale 
în domeniul economic, social 
și cultural.

Intr-o rezoluție despre situa
ția din Vietnamul de sud se 
arată că întreaga lume s-a con
vins de caracterul inuman al 
regimului diemisț și protestea
ză împotriva represiunilor 
care sînt supuși preoții

nesc după
Vastul tablou natural se înfăți
șează cu sobrietate La orizont 
coșuri de uzină își zimfează 
contururile, întâlnim curînd 
primele clădiri din oraș. Șiruri 
de case sugerînd masivitate și 
trăinicie, peste care s-au abătut 
anii cu zbuciumul lor și ale că
ror urme Ie descoperi în riduri
le de pe fața de cărămidă. Garu 
guri cu porii grele de cetate și 
obloanele din lemn ce acoperă 
ferestrele evocă vremi trecute.

Artera care despică orașul se 
strîmtează către centru. La o 
întretăiere de drumuri, acolo 
unde strada pare sugrumată, 
se găsea prin secolul 15—16 zi
dul ocrotitor al 
burgului, limita 
exterioară a a- 
șezării. Orașul 
acesta are o exi
stentă de peste 
o mie de ani pe
documentele. Trecutul ți-1 rela
tează, ca niște reporteri ai seco
lelor, monumentele ferite de ur
gia războiului — vechea primă
rie, fîntîna din secolul 16 care 
reline aten/ia numai prin faptul 
că aparfine unor vremi atît de 
îndepărtate, o catedrală cu pe
reții întunecați, mohorîți. Dar 
Schonebeckul nu-și trădează cu 
ușurință vîrsta. Cu o anumită 
cochetărie pune în relief semne 
de tinerele, în peisajul citadin, 
prezenta industrială risipește 
atmosfera de osteneală pe care 
o degajă clădirile ferecate ca 
minuscule fortărețe medievale. 
O fabrică de tractoare, alta de 
motoare Diesel și o întreprinde
re care produce încălțăminte de 
cauciuc împrospătează îniă/i- 
șarea acestui oraș cu o popu
lație nu prea numeroasă (mi 
s-a spus că este al 35-lea oraș 
din republică sub raportul mă
rimii). Schonebeckul se mîn- 
drește și cu o salină din care 
extrac(ia se efectuează de sute 
de ani și care, în fiecare noap
te, devine... sanatoriu pentru 
bolnavii de astmă.

Părăsim străzile, care se tre
zesc alene după somnul nopții, 
Indreptîndu-ne spre o margine 
a orașului. Acolo, pe un teren 
străjuit de buruieni, s-a născut 
o fabrică de tractoare. Actul de 
naștere a fost completat în anul 
1958. N-a fost deloc ușor — ne 
asigură cu insistență tovarășii 
din Schonebeck. Unii muncitori 
lucraseră într-o făbricufă de bi
ciclete. Tractoarele nu sînt însă 
biciclete...

lui Bohm. 
al lui. In același 

an cu Bohm a 
venit în uzină 
și Hans David, 
un om modest, 
refinut, puțin 
dispus să pove- 
sine. Aflăm de 
un amănunt in

stească despre 
la tovarășii lui 
teresant : este student Ia cursu
rile serale ale facultății de con
strucții de mașini. Aceasta în
seamnă practic, o planificare pe 
5 ani concepută astfel: de trei 
ori pe săptămînă își petrece 
după-amiezele în 
universitar. Restul timpului li
ber îl dedică cu pasiune tot în
vățăturii.

Ne însoțește un tânăr inginer. 
Halele mai vechi, modeste, su
gerînd oarecum provizoratul, 
se află în urma noastră. Ingi
nerul ne arată o construcție mai 
amplă, luminoasă, cu linii mo
derne. Sînt atelierele date în 
folosință anul trecut. Și iată un 
teren viran. Inginerul îl priveș
te atent, încordat. Cu ochii min
tii ne descrie o imagine viitoa
re. O imagine care nu există 
dec.ît pe foile de calc. însă li
niile acelea de tuș negru, refă
cute de atâtea ori, calculate cu 
minufiozitate, vor deveni zi
duri. Destul de curînd, peste un 
an, doi... Solicităm numele pro
iectantului. Tînărul inginer se 
află în încurcătură...

— Eu...
Se numește Bohme Reiner.
496 tineri muncesc în uzină. 

Tuturor uzina le-a fost școală. 
Școală a meseriei și școală a 
vieții...

...După ce ai petrecut cîleva 
ore în acest oraș, înțelegi de ce 
Schonebeckul nu-și trădează 
cu

amfiteatrul

nu-și
ușurință vîrsta...

EUGENIU OBREA

Adunarea festivă de la Berlin

ia 
bu

BERLIN 7 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a XlV-a ani
versări a proclamării R.D.G., 
la 6 octombrie a avut loc la 
Teatrul de Stat de Operă din 
Berlin o ședință festivă, la care 
au participat fruntași în pro
ducție, veterani ai mișcării 
muncitorești germane, oameni 
de știință și cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor de partid, 
de stat și obștești.

In prezidiu au luat loc con
ducători ai R. D. Germane, în 
frunte cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R. D. Ger
mane.

Willi Stoph. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. a prezentat raportul în 
care a vorbit despre succesele 
obținute în viata politică, eco
nomică și culturala a țării, 
despre perspectivele de dezvol-

tare a economiei naționale, 
despre politica de pace a gu
vernului R. D. Germane.

★
La 7 octombrie, cu prilejul 

celei de-a 14-a aniversări a 
proclamării Republicii Demo
crate Germane, la Berlin a a- 
vut loc ceremonia depunerii de 
coroane în cimitirul Friedrich- 
sfeld, la mormintele unor luptă
tori de frunte ai clasei munci
toare germane. La această ce
remonie au participat condu
cători de partid și de stat, re
prezentanți ai organizațiilor 
obștești, ai colectivelor unor 
întreprinderi și instituții.

In aceeași zi au fost depuse, 
de asemenea, coroane la Mo
numentul din parcul Treptow 
— ridicat în memoria ostașilor 
sovietici căzuți în lupta pentru 
eliberarea poporului german 
de sub jugul fascist.
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SOFIA. — După cum rela

tează B. T. A., la 6 octom
brie și-a început lucrările în 
stațiunea de odihnă „Prietenia' 
de lingă Varna cea de-a doua 
Conferință internațională a spe
cialiștilor în domeniul produc
ției de seruri și vaccinuri. La 
Conferinfă participă delegați 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R D. 
Germană, Iugoslavia. Ungaria 
și Uniunea Sovietică. Din R. P 
Romînă participă o delegație 
condusă de prof. dr. Ion Mesro- 
beanu, directorul Institutului de 
seruri și vaccinuri „Dr. Ion 
Cantacuzino". In cursul lucră
rilor, vor fi prezentate aproxi
mativ 60 de rapoarte și comuni
cări.

PARIS. — La 6 octombrie și-a 
încheiat lucrările plenara Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Francez, Plenara a ascultat și 
a discutat rapoartele prezentate de 
Raymond Guyot, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Francez, 
„Despre lupta unita pentru pace și 
democrație" și de Waldeck Rochet, 
secretar general adjunct al P.C. 
Francez, „Despre situația din miș
carea comunistă internațională". 
Plenara a adoptat rezoluții asupra 
acestor rapoarte. Plenara C.C. al 
P. C. Francez a hotărît convocarea 
la Lille între 26 și 29 martie 1964 
a Congresului al XVII-lea al parti
dului.

LONDRA. — La Londra s-a anun
țat că ministrul englez pentru pro
blemele coloniilor, Duncan San- 
dys, a invitat pe primul ministru 
al Guyanei Britanice, Cheddi Ja
gan, precum și pe liderii opoziției 
din această colonie să participe la 
o conferință constituțională care 
ar urma să înceapă Ia 22 octom
brie în capitala Marii Britanii. După 
cum se știe, guvernul englez a 
amînat acordarea independenței 
acestei colonii sub pretextul tulbu
rărilor care au 
na Britanică la 
telor aflate în 
lor. Conferința 
dalei independenței Guyanei Bri
tanice, organizată la Londra în no
iembrie anul trecut, a fost arnînală 
pe termen nelimitat, In fața mane
vrelor opoziției care a cerut sta
bilirea unui nou sistem 
primul ministru Jagan 
crearea unui comitet de 
alcătuit din. membri 
Commonwealthului care să facă re
comandări ]n problemele constitu
ționale și electorale. Primul minis
tru al Guyanei Britanice, Cheddi 
Jagan, care se află în prezent la 
Londra, și-a exprimat regretul ca 
această propunere a fost respinsă 
de guvernul engiez.

avut loc în Guya- 
instigarea elemen- 
slujba colonialiști- 
pentru stabilirea

electoral, 
a propus 
conciliere 
ai tarilor

BEIRUT. — Agenția United Press 
International relatează despre di
ficultățile pe care le întîmpină re
gimurile baasiste din Siria și Irak. 
Citind presa libaneză, agenția re
levă că regimentul 7, staționat la 
Damasc, a fost dezarmat din ordi
nul „Consiliului Național al Co-
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Cu prilejul
aniversării R. D. Germane

Cu prilejul celei de-a 14-a 
aniversări a proclamării R. D. 
Germane, ambasadorul R. D. 
Germane la București, Anton 
Ruh, a rostit luni seara o cu- 
vîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
La școala medie „Mihai Vi- 

teazu" din Capitală a avut loc 
luni o festivitate închinată ce
lei de-a 14-a aniversări a R. D. 
Germane.

La festivitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministeru
lui Invățămîntului, cadre didac
tice și elevi.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. D. Germane la 
București.

Profesorul Mihai Costea, di
rectorul școlii ,a vorbit despre 
prietenia dintre popoarele ro- 
mîn și german.

Manfred Thiede, atașat al

Ambasadei R. D. Germane la 
București, a conferențiat des
pre însemnătatea sărbătorii na
ționale a R. D. Germane.

în încheierea festivității, co
lectivele artistice ale școlii au 
prezentat un program de reci
tări, coruri și dansuri romînești 
și germane.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Cu prilejul zilei de 7 Octom
brie — cea de-a 14-a aniversa
re a nroclamării Republicii De
mocrate Germane — tovarășul 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Romine, a adresat o 
telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, 
dr. Lothar Bolz.

Sosirea unei delegații 
de specialiști polonezi 
din industria chimică

Luni la prînz a sosit în Ca
pitală o delegație de specialiști 
polonezi din industria chimică 
condusă de Antoni Radlinski, 
ministrul industriei chimice a 
R. P. Polone.

Oaspeții, care au venit în 
tara noastră ca răspuns la vi
zita făcută în anul trecut în Po
lonia de o delegație de specia
liști romîni din industria chi
mică, vor vizita uzine și com
binate petrochimice, institute 
de proiectări și cercetări și vor 
purta discuții cu specialiștii 
noștri privind dezvoltarea co
laborării tehnico-științifice între 
cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, Atanase Dia- 
conescu, adjunct al ministrului, 
funcționari superiori din acest 
minister.

Au fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. Po

lone la București și membri ai 
ambasadei.

ir
După amiază membrii dele

gației au fost primiți de Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei.

La primire au luat parte ad
juncți ai ministrului și func
ționari superiori din minis
ter.

A fost de față Bernard Do- 
ziuk, consilier al Ambasadei 
R. P. Polone la București.

★
Seara, Mihail Florescu a ofe

rit o masă în cinstea delega
ției de specialiști polonezi din 
industria chimică.

Au luat parte Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, adjuncți 
ai ministrului industriei pe
trolului și chimiei, funcționari 
superiori din acest minister.

A fost prezent, de asemenea. 
Wieslaw Sobienajski, ambasa
dorul R. P. Polone în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)
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mandamentului revoluției", iar sol- 
dații și ofițerii acestui regiment au 
fost consemnați in cazărmi. Se 
crede că membrii regimentului ar 
fi manifestat tendințe antibaasiste.

In același timp, se 
tulburări 
Irakului, 
shia, care 
baasiste. 
agenția, relevă că conducătorii 
minorității shia au luat contact cu 
reprezentanți ai 
Nasser și ai partizanilor 
rîndu-le ajutor în lupta 
triva regimului baasist.

de ore, aruncînd o mare 
de lavă incandescentă.

în regiunile 
locuite de

se opune 
Surse informate, 
relevă

semnalează 
din sudul 

minoritatea 
conducerii 

arată

președintelui 
kurzi, ce
lor împo-

ociombrieHAVANA. — I.a 5
Fidel Castro, prim-secrelar al Con
ducerii naționale a Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste, primul mi
nistru al Cubei, și Osvaldo Dorii- 
cos, președintele Republicii Cuba, 
au oferit în Palatul prezidențial 
din Havana o mare recepție in 
cinstea primei femei cosmonaut 
din lume, Valentina Tereșkova.

LONDRA, — Conferința organi
zației „Mișcarea națională de tine
ret pentru dezarmare nucleară", 
care s-a încheiat recent la Birmin
gham, a adoptat o rezoluție în care 
se subliniază hotărîrea tineretului 
progresist din Anglia de a continua 
campania pentru ieșirea Angliei 
din N.A.T.O. și pentru lichidarea 
tuturor bazelor militare străine din 
Anglia.

HONOLULU. — La 6 ociombrie, 
vulcanul Kilauea din insula Hawai, 
a erupt pentru a doua oară în ul-
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timele 48 
cantitate
După cum transmite agenția U.P.I., 
riurile de lavă se îndreaptă spre 
orășelele Pahoa Și Kalapana, care 
se află în regiunea de est a insu
lei. Autoritățile au luat măsuri pen
tru a pregăti evacuarea populației 
In caz de pericol imediat. Totodată, 
circulația pe șoselele din apropie
rea vulcanului a lost Întreruptă 
pentru a împiedica intoxicarea oa
menilor cu gaze de sulf.

SEUL — La 7 octombrie, 
fostul prim-ministru al Coreei 
de sud. Song Yu Chan. candi
dat din partea Partidului libe
ral democrat la apropiatele a- 
legeri prezidențiale, a declarat 
că îsi retrage candidatura de 
la postul de președinte.

Song Yu Chan se află de 
mai multă vreme în închisoa
re. El a fost membru al juntei 
militare din care a fost exclus 
și apoi arestat în urma luptei 
nentru putere cu actualul pre
ședintele Pak Cijan Hi. El a ce
rut alegătorilor să sprijine pe 
principalul candidat al opozi
ției, fostul președinte la Co
reii de sud. Yun Po Sum. 
După cum s-a mai anunțat, în 
primele zile ale acestei luni, 
alt candidat la postul de pre
ședinte. Hun Chung, și-a re
tras candidatura pentru a per-
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rnițe 
tele 
unic al opoziției.

prezentarea la apropia- 
alegeri a unui candidat

MIAMI. — Centrul de meteoro
logie din Miami (Florida) a anunțat 
Ia 6 octombrie că uraganul „Flora" 
continuă să blntuie In regiunea 
Mării Caraibilor, cu o tortă rar 
Intllnită în ultimii ani, Ambasada 
S.U.A. din Haiti a informat că 
pînă in prezent 430 de persoane 
și-au pierdut viata In această tară 
din cauza uraganului, Orașele 
Jacmel și Petit Goave au fost dis
truse în proporție de 75 și respec
tiv 85 la sută, în timp ce toate 
comunicațiile In interiorul tării cit 
și dintre Haiti și restul lumii au 
fost întrerupte. După cum transmi
te agenția Prensa Latina, uraganul 
„Flora" a blntuit timp de aproape 
48 de ore asupra provinciilor cu- 
bane Orienta și Camaauey. Un nu
măr de localită/i sînt izolate din 
cauza inundațiilor. Autoritățile 
cubane au luat măsuri de evacuare 
a populației din regiunile amenin
țate.

COLOMBO. — La 6 octom
brie a avut loc la Colombo un 
mare miting organizat de Consi
liul Păcii din Ceylon, la care au 
luat cuvîntul D.S. Goonesseke- 
ra, ministrul muncii și asigură
rilor sociale, M. G. Mendis, pre
ședintele Federației sindicatelor 
din Ceylon, P. Keineman, secre
tar general al Partidului Comu
nist din Ceylon, și alții.
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