
Miercuri 9 octombrie 1963

(CIT
PARINÂ A ll-A

4 PAGINI — 20 BANI

I

locuri prin care a

Noi tipuri de mașini construite in țară

Zilnic pe adresa redacției noastre so
sesc, trimise din toate colțurile țării, 
nenumărate scrisori. In multe dintre 
ele se află creații poetice izbutite, emo
ționante.

trul de 1 250 mm, pentru 
sfărîmarea rocilor tari, 
au produs și metalurgiștii 
Uzinelor „Independența" din 
Sibiu.

Pentru agricultură. Uzina 
de pompe din București a 
fabricat pompe submersibi
le care se utilizează la lu
crările de alimentare cu 
apă, iar metalurgiștii de la 
Uzinele „Semănătoarea" au 
executat o mașină de îm
prăștiat îngrășăminte mine-

Bicaz, Teliuc, Baia Mare... Nu-i un itinerar turistic. ------ ......---- --
trecut tinărul macaragiu Constantin Șutea în cei patru ani de meserie. Și în 

fiecare loc, munca lui a fost prețuită de zeci și sute de constructori.

rale prin centrifugare. A- 
ceasta este de trei ori mai 
ușoară decît tipul vechi, iar 
randamentul ei este de trei 
ori mai mare.

La realizarea acestor ma
șini au fost folosite cele 
mai moderne metode de 
turnare, forjare, călire și 
sudură care au asigurat o 
calitate superioară produse
lor și însemnate economii 
de metal.

(Agerpres).
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Pentru lucrările de con
strucții Uzina de utilaj greu 
„Progresul" Brăila a reali
zat un concasor mobil, pe 
pneuri, echipat cu motor 
Diesel de 45 c p., care se 
folosește la sfărîmarea pie
trelor în cariere și balastie
re. El este, de asemenea, 
echipat cu trior, avind po
sibilitatea să sorteze mate
rialul după mărime în trei 
categorii. Un nou tip de con
casor, giratoric, cu diame-
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înclinația și dorința multor tineri 
de a exprima in vers gînduri și sen
timente izvorîte din viața nouă a 
patriei noastre, sutele de plicuri 
conținînd poezii, justifică deschide
rea unui concurs de poezie. Scopul 
concursului este de a stimula activi, 
tatea creatoare a tinerilor care as
piră spre impllniri in această fru
moasă pasiune — poezia, de a spri
jini activitatea creatoare a membri
lor cercurilor literare de la orașe și 
sate t din școli și institute de invă- 
țămint superior.

La concurs poate participa ORICE 
TÎNĂR, INDIFERENT DE PROFESIE
ȘI PREGĂTIRE, CU EXCEPȚIA MEM- | 

BRILOR ȘI MEMBRILOR STAGIARI 
AI UNIUNII SCRIITORILOR.
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' Laboratorul de fizică este un loc îndrăgit 8 
de elevii Școlii medii nr. 2 din Bacău. ‘
Aici ei au prilejul să învețe multe lucruri 8 
interesante, să facă experiențe. Fotore- 
porterul a surprins cîfiva elevi din clasa " 
a VIII-a D în timpul activității în la- 8 

borator.
Foto : N. STELORIAN

Confecții pentru 
sezonul friguros

Magazinele de con
fecții din întreaga ța
ră au pus în vînzare 
pentru sezonul de 
toamnă și iarnă un 
bogat sortiment de 
articole de confecții.

Printre ultimele 
noutăți din magazine 
se numără raglanele 
din țesături imper
meabile pentru femei 
si bărbați, paltoane

le din urson spicat 
pentru femei, paltoa
nele din imitație de 
blană pentru copii și 
altele. Toate confec
țiile sînt executate 
după linia modei ac
tuale, în general din 
țesături noi în con
texturi și culori va
riate.

(Agerpres) ''

IN REGIUNEA IAȘI

Se dezvoltă
rețeaua poștală

SE POT
COLECTA

Lnmmiini■fTffTTI

inerii din regiunea 
Brașov au colectat 
și expediat, oțelă- 
riilor patriei, pînă 
la 1 octombrie, a- 
proape 10 500 tone 
fier vechi. 10 500 

din 14 100 tone cit reprezintă 
angajamentul luat pe 
an 1963 !

Cantitatea colectată 
diată este 
entuziaste 
activității 
ganizațiile 
drumat, mai bine decît în tre
cut, pe tineri în acțiunea de 
colectare a fierului vechi, au 
conlucrat mai îndeaproape cu 
conducerile întreprinderilor, 
ale unităților socialiste din a-

gricultură, cu organele I.C.M.- 
ului.

In fruntea acțiunii de colec
tare a fierului vechi se află 
tinerii din orașul Brașov și 
raionul Făgăraș, primii colec- 
tînd, pînă în prezent, aproape

organizațiilor U.T.M. Ele au 
pus accentul pe organizarea u- 
nor acțiuni mari, de masă, 
ar fi săptămînile și zilele 
cial consacrate colectării 
rului vechi. Paralel însă,
manifestat în aceasta privință

cum 
spe- 
fie- 
au

„Fiecare tînăr din uzină să co
lecteze o tonă de fier vechi!“ 
Ea a stimulat eforturile tineri
lor în această acțiune patrio
tică ajungîndu-se să se colec
teze pînă în prezent pe întrea
ga uzină circa 1000 tone fier

In regiunea Iași re
țeaua poștală cunoaș
te o dezvoltare con
tinuă. Anul acesta, 
de pildă, au fost în
ființate noi agenții 
poștale în satele A- 
rama, Ivănești, Bră- 
tulești, Ursoaia. Ibă- 
nești și în alte loca
lități mai îndepărta
te. Acum, în regiune, 
in afară de cele 71 de 
oficii poștale, func
ționează 185 de a- 
genții care prestează 
toate serviciile poș
tale. Numărul agen
țiilor poștale este în

prezent de circa 3 ori 
mai mare decît în 
1960.

Pentru a . se asigu
ra deservirea numă
rului sporit de stu- 
denți din Centrul u- 
niversitar Iași se 
vor deschide în cu- 
rînd agenții poștale 
la parterul unora 
dintre noile cămine 
studențești, iar în o- 
rașul Pașcani a în
ceput recent cons- 
strucția unei clădiri 
moderne pentru poș
tă

(Agerpres)

DESCOPERIRI
ARHEOLOGICE

Cercetătorii de la In
stitutul de istorie al fi
lialei din Cluj a Acade
miei R.P.R., continuînd 
săpăturile arheologice 
pe teritoriul Transilva
niei au descoperit în 
comuna Slntana, din re
giunea Crișana, o cetate 
puternică ce datează din 
perioada tlrzie a bron
zului. De asemenea, ei 
au descoperit în comu
na Satu Mare din raio
nul Odorhei o așezare 
fortificată, iar la Tușnad 
— un lăcaș de cult fu

nerar. 'Acestea datează 
din perioada tlrzie a 
bronzului și din cea 
timpurie a fierului.

Perioada de înflorire 
a Daciei a stat și ea în 
atenția cercetătorilor 
clujeni. în această di
recție s-au făcut noi să
pături la Grădiștea Mări
celului, unde a fost dez
velit aproape jumătate 
din zidul Cetății mari, 
zid ce a fost refăcut de 
o garnizoană romană.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Președintele Ciprului, Arhiepiscopul Maka
rios, a adresat Președintelui Consiliului de 
Stat al R.P. Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
o telegramă în care transmite mulțumiri cor
diale in numele poporului cipriot și al său 
personal pentru felicitările primite cu prilejul 
aniversării independenței Ciprului.

(Agerpres) I

I
Așteptăm de la tinerii muncitori, | 

colectiviști, elevi și studenți poezii in- | 
spirate din viața și preocupările lor, 
din noile realități ale orașelor și sate- | 
Inr rl î n ocni roti q tin pw»h 11 TI i ■
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Ilor patriei, din aspirația tineretului 
nostru spre desăvîrșire, spre frumos,

I poezii care să-și afle izvorul în munca 
avîntată a poporului pentru obținerea 
unor noi victorii în lupta pentru de-
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săvîrșirea construcției socialismului, 
sub conducerea partidului, pentru a 
face țara noastră din zi în zi mai fru
moasă, mai bogată.

Exprimarea sugestivă, emoționantă 
a gîndurilor și sentimentelor înalte, pe 
care le generează realitățile noastre so
cialiste, își poate găsi împlinirea într-o 
poezie agitatorică, militantă, animată 
de patos cetățenesc.

Pentru realizarea 
poezii de către tinerii 
sară, fără îndoială, o
meinică a minunatelor creații ale cla
sicilor noștri și a celor mai valoroase 
opere ale scriitorilor noștri contem
porani.

dus o contribuție frumoasă. 
Organizațiilor U.T.M. din școli 
li s-au repartizat astfel un nu
măr de străzi din diverse car
tiere ale orașului, iar tinerii 
au cercetat fiecare curte pen
tru a depista și colecta fierul 
vechi. Acțiunile elevilor și 
pionierilor s-au făcut. în fie
care săptămînă, îndeosebi sîm. 
bâta după-amiaza, iar dumi
nica dimineața. 20—30 de ca
mioane ale I.C.M.-uluî încăr- 
cau fierul vechi colectat de 
tineri.

Raportată la angajamentul 
anual al tinerilor cifra de 
10 500 tone, cît au strîns tine
rii pînă în prezent, pare la 
prima vedere că reflectă posi
bilitățile existente în regiune 
cu privire la colectarea fie
rului vechi. Intr-adevăr, cele 
3 600 tone fier vechi, cit au 
mai rămas de colectat pînă la 
îndeplinirea angajamentului

Raidul nostru în regiunea Brașov

fi îndeplinit și

I. BODEA

(Continuare în pag. a IV-a)

și expe- 
munciirezultatul

a tinerilor, rodul 
multora dintre or- 
U.T.M. care au în-

CONCURSUL ESTE DESCHIS 
PÎNĂ LA 1 MARTIE 1964

cu 
de poezii".

Cele mai bune 
drul concursului 
riodic în paginile 
tru cele mai izbutite creații poetice se
vor acorda premii și mențiuni.

poezii primite în ca- 
vor fi publicate pe- 
ziarului nostru. Pen-

Lucrările vor fi trimise pe adresa ziaru
lui „Scînteia tineretului" cu specificația 
pentru „Concursul

întregul

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru)

Oamenii muncii din 
întreprinderile regi
unii Suceava au ob
ținut un nou succes 
în întrecerea socia
listă înfăptuind cu 3 
luni mai devreme an
gajamentul anual pri
vind realizarea de 
economii suplimen
tare prin reducerea 
prețului dc cost. Ast
fel s-au realizat eco
nomii suplimentare

5 000 de tone din angajamen
tul anual de 6 500 tone, iar 
ceilalți 2 300 de tone.

— Rezultatele obținute de 
tinerii din oraș, ne-a declarat 
tov. Cornel Guță, secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M.- 
Brașov, sînt rodul activității

o preocupare permanentă, „nu 
numai de zile mari“, punîn- 
du-și drept scop îndeplinirea 
ritmică a angajamentelor lua
te încă la începutul anului.

De la secția turnătorie a U- 
zinelor de tractoare, de exem
plu, a pornit o inițiativă bună:

vechi din angajamentul anual 
de 1400 tone. Inițiativa s-a 
extins repede și la secțiile tur
nătorie oțel, forjă și altele, 
existînd indicii că angajamen
tul anual va 
depășit.

In orașul Brașov există o 
bună experien
ță și în ceea ce 
privește colec
tarea fierului 
vechi din sec
torul particu
lar. Aici, elevii 
școlilor medii, 
pionierii au a-

Camionul încărcat cu fier 
vechi a plecat. Cantitatea 
colectată azi de tinerii din 
organizațiile U.T.M. din tur
nătoria de oțel a Uzinelor 
„Steagul roșu" se adaugă 
celor 123 de tone strînse de 
ei de Ia începutul anului și 
pînă în prezent (angajament 

anual 65 de tone).
Utemiștii Nicolae Filote, 

'Anton Mînzal, Aurică Con- 
stantinescu, Mihai Căuțun 
și Aurel Toma sînt însă de 
părere că angajamentul a 
iost prea mic. Iată-i de ace
ea discutînd și sfăluindu-se 
asupra locurilor de unde mai 
poate fi colectat fierul vechi.

Foto : I. CUCU

unor astfel de 
poeți este nece- 
cunoaștere te-

realizat

de 21.660.000 Iei față 
de 16.714.000 cît pre
văd angajamentele a- 
nuale.

Cele mai însemnate 
economii le-an reali
zat întreprinderile a- 
parținînd Ministeru
lui Economiei Fores
tiere cn o economie de 
7.318.000 lei, indus
tria locală cu peste 4 
milioane Ici, precum 
și întreprinderile din 
cadrul Combinatului 
de celuloză, Intre-

prinderea minieră 
Vatra Dornei.

Unul din rezulta
tele principale ale în
trecerii socialiste îl 
constituie creșterea 
productivității muncii 
în cele 9 luni ale a- 
nului. Acest indice a 
crescut astfel în în
treprinderile regiunii 
Suceava cu 1,5 Ia sută 
față de sarcina de 
plan realizîndu-se o 
producție suplimen
tară de peste 21 mili
oane lei.

Are sau nu dreptul opinia publică 
„să se amestece"?

e citeva zile, I. M. 
«sie neliniștit. De 
fapt nu i s-a in- 
timplat nimic. E 
bine, e sănătos. A- 
bia s-a întors din 
concediu, motoci

cleta ii funcționează normal (ți 
cit o mai aleargă. săraca !), te
lefonul zbimite des (cunoștin
țele nu l-au uitat), iar papaga- 
Iti trăiesc, slavă domnului.' F. 
drept, în concediu își făcea 
uneori griji din cauza lor. 
„Viețuitoare șl ele f“, își zicea, 
și dacă n-are cine să le îngri
jească. Ic pofi aștepta la vreo 
surpriză. De fiecare dală însă 
fși jâren reproșuri pentru în
grijorările acestea. „Ce dracu 
mă tot gindcsc la papagali ? se 
întreba. Doar mi-am făcut da
toria față de ei' Le-am lăsat 
apă. le-am lăsat mîncare...*

In felul acesta reușea să 
scape dc orice gind, de orice

frămintarc. lata insă că, întor- 
cindu-se la serviciu, el obser
vă că tovarășii de muncă au o 
atitudine cam severă fafă de 
cl. Fapt care l-a mirat. Ani de 
zile cei cu care lucrează făcu
seră glume despre „pasiunea" 
lui de a crește și comercializa 
papagali și, mai ales, despre 
neseriozitatea lui in dragoste, 
om aproape la 40 dc ani. Dar 
glumele și ironiile nu-l mai 
deranjau, se izbeau de el ca 
niște ace de o piele bine tăbă
cită. tocmai de aceea i s-a pă
rut nefirească tăcerea severă 
a oamenilor.

— De data aceasta este vor
ba despre copii, nu despre pa
pagali .' i-a explicat cineva.

— Copii 7 a repetat et și a 
luat figura omului care, aflin- 
du-se la Polul Nord, se strădu
iește să-și imagineze ceva a- 
flat ta capătul celălalt al pă- 
mîntului. A, da... Copiii.»

Dacă se discută, asta înseam
nă că s-a aflat ceva la serviciu 
despre ei. Ceea ce nu-și putea 
lămuri era însă despre care 
dintre copii o fi vorba. Cei fă- 
cuți cu prima soție ? Cei cu a 
doua ? Sau copiii celorlalte so
ții, care le-au urmat ?

întors acasă a urcat în a- 
partamențul său. înăuntru, lu
crurile erau așa cum le lăsase, 
intr-o tăcere neschimbată. Nu
mai din camera papagalilor se 
auzeau ciripituri. Intră și dădu 
mîncare păsărilor, încercă să-și 
înmoaie inima minunîndu-se 
de viețuitoarele închise în co
livii, se strădui chiar să devi
nă sentimental, dar nu reuși. 
Intrigat se culcă. Dar nici în 
somn n-avu liniște.

...Se făcea că nimerise la o 
consfătuire sau la o adunare 
publică. Ciudat, lucrurile se 
petreceau nu acum, ci peste 
vreo 10 ani, fiindcă el însuși

arăta mai bătrin cu atita vre
me. Lumea — vreo cîteva sute 
de persoane — îi privea pe 
doi tineri aflați în fața lor, 
un băiat și o fată.

— Rușine I strigau oamenii.
.— Dar ce au făcut ? între

bă el.
I s-ă explicat că tinărul din 

fața lor ca și sora sa se poar
tă pe stradă, acasă sau la lucru 
intr-un mod jignitor pentru 
societatea noastră.

— Rușine 1 se trezi strigînd 
chiar I. M. Cu asemenea pur
tări el însuși nu mai era de 
mult de acord.

Printr-o împrejurare nelă
murită, sutele de oameni se 
întoarseră însă deodată spre 
el. 11 priveau. Si ce acuzatoare 
erau aceste priviri! 11 țintuiau 
parcă pe loc. Să fi încercat să 
fugă și n-ar fi fost în stare de 
nimic.

—Stați, tovarăși, se auzi un

glas de femeie. Tinerii aceștia '• 
sînt într-adevăr vinovați de ■, 
comportarea lor. Dar v-ați în- \ 
t.rebat de ce au ajuns așa ? ;
Să-l judecăm pe cel din vina > 
căruia au ajuns ei aici. Acesta i 
este tatăl lor...

Si I. M. s-a pomenit deodată j 
în mijlocul oamenilor, iar cel ț 
judecat era el. Cei doi tineri \ 
erau chiar copiii lui.

Vorbea o gospodină : Părin
ții sînt vinovați de purtarea a- 
cestor tineri și, în primul rînd, 
tatăl. Ani de zile, el nu și-a 
îndeplinit îndatoririle de pă
rinte. Copii fiind, acești tineri 
au rămas fără nici un sprijin 
din partea tatălui lor. Să-l ju- > 
decăm așa cum merită...

Vorbea un profesor : Datori
tă lipsei de responsabilitate a 
părinților și în special a tată
lui, tot ceea ce îi învățam noi 
la școală, toate sfaturile noas
tre bune, erau răstălmăcite a- î 
casă prin însuși modul de a ■i 
trăi și de a se comporta al pă- 
rinților. Noi îi învățam să fie ( 
cinstiți, să muncească, iar \ 
exemplul tatălui era de-a-n- > 
doaselea. Noi îi învățam să vor- ’ 
bească frumos, iar acasă ei as- l>

EUGEN FLORESCU >

(Continuare în pag, a Ilf'a)



la inv&țămîntu!
agrozootehnic—bogat
materia! documentar

(circa 1 600 ha din suprafața gospodăriei 
vor fi irigate) etc. Zilele acestea vom 
procura și un microscop. In vederea în
soțirii fiecărei lecții de un bogat material 
bibliografic, o mare atenție am acordat 
îmbogățirii bibliotecii tehnice a gospodă
riei. Avem diverse cărți, de la broșurile 

de știință popularizată pînă la volumele 
scrise la un înalt nivel științific. Numai 
în ultimele luni am procurat peste 59 de

I 
I 
I

Pentru gospodăria colectivă din Lehliu-sat, regiu
nea București, casa-laborator este un iei de unitate 
de cercetare. Acum, In pragul deschiderii noului 
an de învățămînt agrozootehnic, casa-laborator 
este reamenajată, Îmbogățită cu noi aparate, mu
laje, planșe, mostre de cereale și altele. Aici

cursanfii Îs) vor petrece o parte din timpul lor liber pentru stu
dierea mai profundă a problemelor pe care le vor ridica lec
țiile predate. Astfel ei vor îngemăna armonios practica muncii 

zilnice cu teoria.
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Ca Inginer agronom al G.A.C. fi 
lector la două din cercurile învă
țământului agrozootehnic de 3 ani, 

am acordat cea mat mare atenție pregă
tirii noului an de învățămînt. La această 
acțiune am pornit de la experiența anu
lui trecut. Atunci principala greutate în 
predarea cunoștințelor agrozootehnice a 
constat în lipsa materialului documentar, 
care să poată exemplifica noțiunile pre
date. Am căutat să elimin aceste defi
ciențe.

Ca factor indispensabil pentru desfă
șurarea în bune condiții a procesului de 
învățămînt, am considerat amenajarea 
unei camere-laborator dotată cu diverse 
aparate de cercetare, mostre de plante 
din flora regiunii, planșe, mulaje, grafice 
etc., un fel de laborator unde să se efec
tueze o parte din experiențe și demon
strații practice. Camera-laborator este 
acum în mare parte amenajată. Au fost 
confecționate dulapurile-vitrine și mesele

pentru aparate. Cu ajutorul colectiviști
lor care frecventează acest cerc, am co
lectat mostre din toate plantele care cresc 
în gospodărie. Avem sămînță de diferite 
soiuri și plante, în diferite stadii de ve
getație : ne-am făcut un insectar în care 
se găsesc principalii dăunători semna
lați pe terenurile gospodăriei. Am adunat 
plante atacate de diverși dăunători, 
mostre de soluri. Mai avem materiale 
suficiente pentru confecționarea de plan
șe și grafice, operație la a cărei execuție 
am și trecut de fapt. Dispunem de o hartă 
pedologiei a întregului teritoriu al G.A.C. 
în care sînt stabilite tipurile de sol pe 
fiecare parcelă. La întreprinderea de 
material didactic a Consiliului Superior 
al Agriculturii am comandat peste 50 de 
articole pentru îmbunătățirea camerei 
laborator: mulaje de animale și plante, 
diferite aparate printre care menționez 
cel pentru determinarea P.H. din sol, 
aparate pentru determinarea umidității

volume de cărți de specialitate ca „Agro
tehnica culturilor irigate", „îndrumătorul 
legumicultorului", „Cartea legumicultoru
lui", „Conveierul verde și eficiența sa 
economică în creșterea animalelor", „Fi- 
totehnia" vol. I și II etc. Volumele au fost 
procurate fie de la librăriile din Caracal, 
fie de la biblioteca mobilă. Se resimte, 
totuși, lipsa cărților tehnice pentru agri
cultură. Ele ar trebui editate într-un 
tiraj mai mare, și să se asigure o mai 
bună difuzare a lor la sate. Desigur, le 
vom folosi și pe cele existente în biblio
teca căminului cultural, cu sprijinul că
reia, la fiecare lecție, așa cum am proce
dat și anul trecut, în sala de predare 
vom amenaja ștand cu cărțile ce se 
referă la noțiunile predate. In felul acesta 
lecțiile predate vor fi viu ilustrate, bine 
argumentate, cu un bogat material faptic 
și demonstrativ. Ele vor fi mai intere
sante și la un nivel științific mai înalt 
decît în anul trecut.

Ing. NICOLAE STOIAN 
de la G.A.C. Băbiciu, 

raionul Caracal, 
regiunea Oltenia

UNCHIULUI DE H MIE
I Ne scriu corespondenții voluntari

Seară de poezie Rezerve de siloz
-au adunat în a- 
ceasta etapă în 
agricultură o serie 
de lucrări care, 
fiecare în parte, nu 
îngăduie amînare 
de pe o zi pe alta.

Efectuarea lor la timp depin
de de modul de organizare a 
muncii și al repartiției forțe
lor.

Există în numeroase gospo
dării colective din raionul Do- 
rohoi o experiență bună în a- 
ceastă direcție. Colectiviștii 
din Ibănești, de exemplu, au 
terminat culesul porumbului 
de pe întreaga suprafață de 
539 de hectare. Acum forțele 
lor sînt împărțite pe mai mul
te fronturi de lucru ; la tăiatul 
cocenilor, la despănușatul și 
înmagazinatul știuleților, la 
transportul către baza de re
cepție, la însămînțări. Ajutată 
de organizația de partid, con
ducerea gospodăriei a calculat 
necesarul de forțe pentru fie
care lucrare in parte, în așa 
fel îneît să fie realizată vite
za zilnică de lucru planificată. 
O atenție deosebită s-a acor
dat repartizării atelajelor. Ast
fel, 40 de căruțe au trecut să-i 
ajute pe colectiviștii care se o- 
cupă acum cu tăiatul și trans
portul cocenilor (trebuie ur
gentată eliberarea terenurilor); 
alte 32 de atelaje transportă la

bazele de recepție sfecla și 
floarea-soarelui, 12 pluguri cu 
tracțiune animală ară pe tere
nurile nemecanizabile. Împre
ună cu mecanizatorii s-a stabi
lit și repartizarea tractoarelor 
pe feluri de lucrări, în funcție 
de necesități; 4 pregătesc te
renul (ară și discuiesc), iar ce
lelalte trei însămânțează. Peste 
1 000 de colectiviști lucrează la 
despănușat și înmagazinat 
știuleți. Cunoscînd din timp 
măsurile stabilite de consiliul 
de conducere, organizația de 
bază U.T.M. s-a preocupat și 
se preocupă zilnic de mobili
zarea tuturor tinerilor colecti
viști la muncă în G.A.C. și în
deosebi de îndrumarea lor spre 
acele posturi de lucru care cer 
maximă operativitate.

Rezultate asemănătoare au 
obținut și colectiviștii din Hi- 
lișău. La aceasta o contribuție 
importantă și-au adus-o și ti
nerii colectiviști. Activitatea 
organizației de bază U.T.M. de 
aici s-a concretizat în această 
perioadă astfel: în adunările 
generale ale organizațiilor 
U.T.M. din cele 12 brigăzi, care 
s-au ținut recent, li s-au pre
zentat tinerilor sarcinile ce 
stau în fața gospodăriei colec
tive în perioada actuală, ară- 
tîndu-li-se totodată unde se 
simte mai multă nevoie de a- 
jutorul lor. S-au stabilit pe

loc sarcini precise pentru fie
care tânăr în parte, treeîndu-se 
îndată la înfăptuirea lor. Fe
tele, așa cum s-a hotărît, au 
mers toate la despănușat. 
Băieții, în afară de cei oare 
lucrează pe semănători și la 
transportul seminței la cimp, 
încarcă și descarcă recolta la 
bazele de recepție sau la pă- 
tulele G.A.C.

Raid 
in raionul 

Dorohoi
Cu ocazia acelorași adunări, 

tinerii colectiviști s-au anga
jat să lucreze și în diminețile 
de duminică la despănușat, 
pentru ca achitarea obligații
lor către stat și depozitarea în 
bune condiții a recoltei în să
tulele si magaziile gospodăriei 
colective să se termine în cel 
mai scurt timp.

Asemănător este organizată 
munca și la fel au procedat și 
organizațiile U.T.M. din gospo
dăriile colective din comunele 
Arborea. Dumbrăvița, Șerbă- 
nești si altele.

In general, în raionul Doro

hoi s-au obținut rezultate bune 
la recoltarea culturilor de 
toamnă și la însămînțări; pînă 
la sfîrșitul săptămânii trecute 
se însămânțase o suprafață de 
pește 16 000 de hectare, ceea 
ce reprezintă mai mult de ju
mătate din prevederile planu
lui. După cum am arătat, este 
lucrarea la ordinea zilei, că
reia se impune să i se acorde 
maximă atenție. Nu trebuie 
scăpate însă din vedere nici 
celelalte lucrări care, la rîn- 
dul lor, nu îngăduie amînare, 
cum ar fi inmagazinarea la 
timp a recoltei de porumb. In 
multe gospodării din acest ra
ion porumbul a fost recoltat 
din lan, cu coceni cu tot, astfel 
îneît s-a eliberat operativ te
renul. Săptămîna trecută lu
crarea se apropia de sfîrșit. 
Despănușatul știuleților se fă
cuse însă la mai puțin de ju
mătate din ceea ce se recol
tase de pe suprafața cultivată. 
Așa stau lucrurile în G.A.C. 
Horodiștea. Mlenăuți, Cobîla 
și altele. întârzierile vor pro
voca pagube. Pe de o parte 
timpul ploios care se anunță 
în această zonă va îngreuna 
lucrarea, va încetini ritmul ei, 
ceea ce va duce la mucegăirea 
știuleților aflațî încă în pă- 
nuși. Pe de altă parte, va fi 
înareunat transportul atât la 
bazele de recepție, cît și la pă-

tutele G.A.C. Iată de ce. acum 
cînd culesul este aproape pe 
terminate, cînd la însămînțări 
nu sînt necesare prea multe 
brațe de muncă, trebuie si este 
posibil ca un mare număr de 
colectiviști și de atelaje să fie 
repartizate la despănușarea și 
transportul știuleților. In a- 
ceasta direcție să-și îndrepte 
acum atenția și organizațiile 
U.T.M., îndrumîndu-i pe tine
rii colectiviști spre asemenea 
lucrări.

Venind în sprijinul organi
zațiilor U.T.M., comitetul ra
ional U.T.M. să popularizeze 
larg inițiativele și experiența 
bună a utemiștilor din G.A.C 
Ibănești și Hilișău.

A. CĂRUNTU

Anunțul afișat la căminul 
cultural din comuna Băltită, 
raionul Ploiești, era cît se poa
te de simplu. Comitetul U.T.M. 
și conducerea căminului cultu
ral invitau ne tineri la o sea
ră de poezie închinată poeți
lor Mihai Beniuc și Nicolae 
Labiș.

Profesoarele Elena Tase și 
Maria Vasile au făcut o pre
zentare interesantă a creații
lor literare ale celor doi poeți 
apoi tinerii au recitat versuri 
ale acestora. Mai întîi poeziile 
..Pe coardele timpului" de Mi
hai Beniuc, „Intîlnire cu trac
toriști" de Nicolae Labiș și a- 
poi altele și altele pînă seara

din cocenii de porumb
Paralel eu lucră

rile din actuala 
campanie agricolă, 
colectiviștii din ra
ionul Fetești conti
nuă acțiunea de în- 
silozare a cocenilor 
în amestec cu alte 
nutrețuri. La gospo
dăria colectivă din 
comuna Chioara, de 
exemplu, s-a creat 
o rezervă de siloz 
pentru primăvara 
anului viitor de

peste 2 300 de tonei 
cantitatea totală a- 
jungînd la aproape 
8000 tone. Peste 1000 
de tone sînt prove
nite din cocenii to- 
cați și amestecați cu 
pălării de floarea 
soarelui și resturi 
de la grădina de 
zarzavat.

Aceeași preocu
pare manifestă și 
colectiviștii din Bor- 
dușami, Cegani, Pla-

corespondentul 
„Scânteii tineretului" 

pentru regiunea Suceava

tîrziu.
VERONEL PORUMBOIU
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tonești, Săveni și 
altele, sporind can
titățile de furaj» 
prin însilozarea co
cenilor în amestec 
cu alte nutrețuri. La 
această acțiune ti
nerii colectiviști 
participă cu însu
flețire.

D. LAURENȚIU 
corespondent volun» 

tar

Viitorli mecanizatori de 
la Școala de mecanici 
agricoli din Urziceni la 
prima lor lecție practică 

de conducere.
Foto : GR. PREPELIȚA

.«acooacoecjeaoaaooaoaooooaocaoaeooeooe-
o
8 ,
8 In pitoreștile costume na-
8 ționale, călușarii din an-
? samblul de dansuri al

căminelor culturale din
Onica-Dobrun, regiunea 
Oltenia, privesc demon
strația plină de măiestrie 
și vioiciune a celui mal 

tinăr dintre ei.

tehnician agronom

La semănatul 
griului

CĂRȚI NOI
De curînd, Editura agro-sil- 

vică a publicat trei lucrări 
noi.

Cartea „MECANIZAREA 
LUCRĂRILOR DE COMBA
TERE A DĂUNĂTORILOR" 
se adresează mecanizatorilor, 
în ea sînt descrise principalele 
grupe de aparate și mașini fo
losite în tehnica combaterii 
dăunătorilor și modul de ex
ploatare și îngrijire a aces
tora.

Broșura „METODE NOI ÎN 
POMICULTURĂ" se adresează 
specialiștilor (ingineri, tehni
cieni, brigadieri). Sînt expuse 
aici criteriile noi în crearea și

specializarea bazinelor pomi
cole, metode noi de folosire a 
terenului în livezile situate pe 
pante etc. Capitolele sînt bogat 
ilustrate cu schițe, fotografii 
și grafice.

„EXPERIENȚA NOASTRĂ 
ÎN OBȚINEREA UNOR RE
COLTE MARI DE SFECLĂ 
DE ZAHĂR" este o broșură 
accesibilă tuturor colectiviști
lor. în paginile ei sînt prezen
tate metodele avansate folosite 
în gospodăria colectivă din co
muna Ciorani, regiunea Plo
iești, unde s-au obținut an de 
an producții sporite de sfeclă 
de zahăr.

Gospodăria noastră colecti
vă din Popești, regiunea Ar
geș, are de însămînțat în a- 
ceastă toamnă 450 de hectare 
cu grîu. Avînd cele 30 de tone 
de sămînță necesare asigurate 
din timp și un bun pat germi
nativ pe mai bine de 300 de 
hectare, în ziua stabilită s-a 
trecut cu toate forțele la în- 
sămîntări. Buna organizare a 
muncii a făcut ca în cîteva zi
le griul să fie pus sub brazdă 
De aproape 150 de hectare. 
Paralel cu aceasta, mecaniza
torii pregătesc ultimele tarla
le destinate însămînțărilor de 
toamnă. Printre brigăzile 
fruntașe Ia aceste lucrări se 
numără șl cea condusă de 
Ilie Popa.

GH. DOBRESCU
corespondent voluntar

'★
Hotărîțl să obțină în anul 

viitor o recoltă sporită» de 
grîu, colectiviștii din comuna

Independența, raionul Galați, 
sînt preocupați acum de în- 
sămînțarea acestei culturi în 
epoca optimă. Deoarece po
rumbul fusese ales ca plantă 
premergătoare griului, forțele 
au fost îndreptate în primul 
rînd spre strîngerea operativă 
a acestei culturi și eliberarea 
terenului de coceni, acțiune la 
care organizația U.T.M. a mo
bilizat majoritatea tinerilor 
colectiviști. Astfel, tractoarele 
au putut intra fără întîrziere 
la arat.

într-un teren bine pregătit, 
cu un bun pat germinativ, 
mecanizatorii, ajutați de colec
tiviști, au început semănatul 
culturilor de toamnă. Munca 
fiind bine organizată, ei au 
reușit să însămînțeze pînă a- 
cum 40 de hectare cu secară, 
20 de hectare cu orz și peste 
700 de hectare cu grîu.

IONEL BARAC 
corespondent voluntar

TI AȚI CĂ...
3,2 hectare de pădure — 0,4 hectare 

de stufăriș

I
I maginînd o citire
î ; a hărții raionului

i Rîmnicu Sărat, în
92 de sate s-ar a-

I ir Înde $2 de sem-
I nale vii, luminoa

se. Și, jos, în legendă am citi : 
92 de cămine culturale. Și, pes
te tot, am vedea pregătirea care 
sg iace pentru a intra în iarnă 
cu o activitate culturală multi
plă și de calitate.

La casa raională de cultură, 
această pregătire este febrilă. 
Întocmai ca de Ia o centrală 
electrică, de aici — spre cămi
nele culturale din raion, pleacă 
— prin toate formele activității 
artistice, o muncă de îndrumare 
atentă și de conținut. Aceasta 
se referă atât la măsurile admi
nistrative — cum ar fi curățe
nia și asigurarea cu materialele 
necesare desfășurării viitoarei 
activități — cît și la aspecte ale 
muncii de concepție — reperto
rii, formații, turnee ale artiști
lor amatori, seri culturale de 
odihnă, seri de întrebări și răs
punsuri etc. Pentru ca toate a- 
cestea să atragă și să 
stimuleze interesul larg al 
tuturor colectiviștilor, la
casa raională de cultură se ela
borează planuri de muncă spe
cifice pentru îndrumarea activi
tății fiecărui gen de formație, 
se fac raiduri în teren — la că
minele culturale, se analizează 
stadiul la care s-a ajuns cu pre
gătirile pentru începerea la sală 
a activității culturale, se orga
nizează schimburi de experien
ță cu directorii căminelor cultu
rale, se lărgesc colectivele de 
muncă de pe lingă aceste că
mine.

In viziunea activiștilor casei

raionale de cultură sînt multe 
acțiuni artistice pe care Ie vor 
organiza, la căminele culturale, 
artiștii amatori •, acțiuni pen
tru izbînda cărora se fac intens 
pregătiri.

— In acest scop, ne spune 
tovarășul Marin Cruceru, direc
tor al casei raionale de cultură, 
în luna septembrie a fost orga
nizată o consfătuire cu toți di
rectorii căminelor culturale din 
raion.

La consfătuire s-au discutat 
mai multe aspecte ale muncii

joveanu, director al căminului 
cultural din comuna Boldu, unul 
dintre cei mai activi directori 
de cămine din raion, a fost în 
brigada care s-a deplasat în co
muna Pleșești. Căminul de aici 
nu era încă pregătit pen
tru a primi pe scenă o activita
te culturală bogată. Directoru
lui acestui cămin, brigada i-a 
împărtășit din experiența altor 
cămine culturale, începînd de 
la munca de administrare și în
treținere a bunurilor căminului 
și pînă Ia munca de îndrumare

formații ale artiștilor amatori. 
Casa raională de cultură a pre
văzut într-un plan de perspecti
vă cîteva turnee ale artiștilor 
amatori din aceste comune Ia 
căminele culturale din jur. Prin
cipala formă de îndrumare a 
activității căminelor culturale 
pe perioada de iarnă o consti
tuie însă deplasarea la aceste 
cămine a formațiilor artistice 
ale casei raionale: corul, or
chestra de muzică populară șl 
ușoară, brigada artistică de agi
tație, formația de dansuri și de

că de agitație a casei raionale, 
genul de formație cel mai soli
citat în aceste deplasări. Costea 
Matincă, instructorul acestei 
brigăzi s-a documentat pînă a- 
cum în cîteva sate din raion, 
în comunele Sihlea și Voetin, 
a cules datele necesare reper
toriului și le-a predat colectivu
lui de creație. Pentru ac
tivitatea brigăzilor de agitație 
din aceste comune, brigada ca
sei raionale va fi model de mă
iestrie și interpretare. Și Ia fel

Un instructor competent
Casa de cultură

printre care asigurarea — pînă 
la acea dată — a bazei materia
le pentru desfășurarea viitoa
rei munci culturale si orga
nizarea activităților artisti
ce pe perioada de iarnă; 
un alt punct al discuțiilor a 
fost acela al întăririi mun
cii culturale — în satele aparți
nătoare comunelor. In același 
timp, consfătuirea a evidențiat 
și necesitatea Înființării unor 
brigăzi formate din metodiști 
ai casei raionale de cultură și 
directori de cămine, brigăzi care 
s-au deplasat apoi în teren, 
acolo unde baza materială a 
viitoarei activități nu fusese 
încă suficient asigurată. Con
sfătuirea a constituit un schimb 
de experiență. Constantin Bîr-

șl coordonare a activităților ar
tistice. Sala căminului trebuie 
să fie frumos îngrijită și între
ținută ; spectatorii să simtă 
acest frumos pînă și în fiecare 
lucru orînduit cu atenție, în pa
voazare, în decorul scenei, pre
tutindeni.

Acesta este de fapt și unul 
din dezideratele spectatorului. 
Orele petrecute la cămin re
confortează plenar prin ambian
ta lor plăcută și în același timp 
eficientă. In sprijinul acestei e- 
ficiențe vin — prin întreaga lor 
activitate, cu sugestiile și ini
țiativele lor: artiștii amatori. In 
raionul Rîmnicu Sărat sînt mul
te formații fruntașe a căror ex
periență poate fi extinsă șl Ia 
alte cămine culturale, la alte

teatru. Formațiile se vor depla
sa, prin rotație, în toate satele 
raionului astfel ca, de-a lungul 
întregii etape a concursului al 
VII-lea, să se poată efectua o 
îndrumare directă, eficientă. 
Virgil Modreanu, instructor ar
tistic al casei raionale, conce
pe această îndrumare ca fiind 
colectivă și pentru fiecare gen 
de formație în parte. Brigada 
artistică a casei raionale se va 
ocupa de cele 56 de brigăzi ar
tistice din raion și de cititorii 
artistici — în număr de peste 
70. Orchestra de muzică popu
lară se va ocupa de îndrumarea 
celor 24 de tarafuri cite sînt în 
raion; și, pe rînd, la fel vor 
proceda și toate celelalte for
mații. De pildă, brigada artiști-

se va prezenta șl la alte cămi
ne, în alte sate, cu un reperto
riu care să oglindească preocu
pările de bază ale fiecărei gos
podării colective : în comuna 
Bogza, de pildă, accentul cade 
pe sectorul zootehnic; la Mi- 
hălceni, comună din cîmp — pe 
culturi mari de grîu și porumb; 
la Buda — pe acțiunea de va
lorificare a dealurilor erodate. 
Manifestările culturale de la 
cămin, cum ar fi serile de cal
cul ori serile de întrebări și 
răspunsuri, vor oglindi, de ase
menea, aceste preocupări. Pen
tru aceasta, casa raională de 
cultură și-a lărgit colectivul ce

lor care se vor ocupa de orga
nizarea unor astfel de manifes
tări. Astfel, pe lingă casa de 
cultură vor activa peste 25 de 
cadre didactice, profesori de 
literatură și de științe sociale, 
economiști, specialiști care, pe
riodic, se vor deplasa Ia sate și 
vor îndruma în acest sens ac
tivitatea căminelor culturale.

Înființarea în curînd a studio
ului artistului amator însemnă 
apoi încă o formă a muncii prin 
care casa raională de cultură 
realizează îndrumarea compe
tentă a activității căminelor cul
turale. In cadrul acestui stu- 
diou, avînd secții de îndrumare 
pentru fiecare gen artistic, 
instructorii artistici de la cămi
nele culturale vor audia lecții 
de specialitate urmate apoi de 
demonstrații practice — progra
me pe care le vor prezenta cele 
mai bune formații din raion. In 
acest fel se va da un impuls 
și activității culturale din satele 
aparținătoare comunelor. Mai 
mult, în aceste sate, studioul 
artistului amator va organiza 
periodic întâlniri ale formații
lor artistice din centrele de 
comună, și, în urma spectaco
lelor prezentate, va studia posi
bilitățile înființării unor forma
ții asemănătoare în fiecare din 
satele respective.

Experiența unor asemenea 
acțiuni va fi continuată Ia nive
lul tuturor căminelor culturale, 
pe toată perioada iernii.

A. I. ZĂINESCU

Pentru fabricarea 
unei tone de celu
loză sînt necesari 
5,5 metri cubi de 
lemn de rășinoase, 
care ocupă 3,2 hec
tare de pădure. A-

ceeași cantitate de 
celuloză Se poate 
obține însă din 4,9 
tone de stuf, recol
tat de pe o suprafa
ță de 0,4 hectare 
stufăriș. Cu alte cu
vinte. pentru a se

obține o cantitate 
egală de celuloză se 
folosește materialul 
lemnos de pe o su
prafață de 7—8 ori 
mai mare față de 
cea necesară pentru 
stuf.

S-a descoperit un 
nou preparat pentru avicultură

La Institutul de 
microbiologic al A- 
cademiei de Științe 
a U.R.S.S. capaci
tatea microorganis

melor de a elabora 
vitamine și amino- 
acizi a fost folosită 
pentru crearea unui 
preparat de înaltă

eficiență destinat 
sporirii cu 14 la 
sută a greutății pui
lor de găină.

Există un aparat pentru distrugerea 
microbilor

In Anglia se fabrică cundă, șupunîndu-i minat și distruge 
Un aparat care poa- acțiunii razelor ul- toți microbii rezi- 
te distruge milioane traviolete. Aparatul . .
de microbi pe se- aspiră aerul conta- stenți la antibiotice.

Muzica ajută florilor
In urma unor ex

periențe îndelidnga- 
te prof. dr. Singh, 
botanist de la Uni
versitatea din An- 
namalai, India de

Sud, a stabilit că 
florile cresc mai 
repede și recoltele 
se coc mai repede 
cînd ele sînt „tra
tate" cu muzică li

niștită. Rezultate 
contrarii se obțin 
cînd plantele „aud" 
zgomote puternice 
sau sunet?, stri
dente.

Cu spicul cit... vrabia
Pe terenurile des

țelenite din Kazak
stan a fost creată o 
nouă varietate de 
grîu cu o producti
vitate necunoscută

pînă acum. Un spic 
din acest grîu nu
mără peste 150 de 
boabe, adică de trei 
ori mai mult decît 
soiurile obișnuite. O

particularitate a a- 
cestei varietăți de 
grîu este și faptul 
că el înflorește 
chiar și în timpul 
formării spicului.



1 La staitul concursului insignei de polisportiv TE SCURT

Aproape 1000 elevi bucureșteni

0
ll
T

Odată apărut, re
gulamentul concursu
lui pentru insigna de 
polisportiv a fost 
multiplicat și difuzat 
în cadrul fiecărei cla
se a Școlii medii „Mi- 
hai Viteazul” din 
București. Elevii au 
avut astfel prilejul 
să se edifice încă de 
la început asupra 
probelor, să-și noteze 
standardurile. Apoi 
au urmat înscrierile. 
Printre primii pe lis
te s-au aflat cei peste 
600 de utemiști din 
școală. Exemplul lor 
a fost urmat de toți 
ceilalți elevi, membri 
ai asociației sportive, 
aproape 1000 de tineri 
și tinere. Comisia de 
organizare a lucrat de 
zor, a întocmit lis
tele de participanți și 
le-a afișat la panou
rile special amenaja
te. După cucerirea 
fiecărei probe, elevu
lui respectiv i se tre
ce performanța, punc-

tajul realizat. In a- 
cest fel, există o evi
dență clară, la zi, a 
desfășurării întreceri
lor. Fiecare elev e 
dornic să-și treacă cît 
mai repede normele 
și să se numere prin
tre primii purtători ai 
insignei 
tiv.

Și nu 
ne că 
nu-i ajută pe 
să-și realizeze această 
dorință. Astfel, au 
fost luate măsuri teh
nice ca pînă la sfir- 
șitul lunii octombrie, 
de pildă, normele să 
fie trecute de 450 de 
elevi. S-a stabilit o 
planificare foarte 
strictă a întrecerilor, 
pe clase și probe. 
Spre exemplu, în a- 
ceste zile marea ma
joritate a elevilor sînt 
prezenți la startul 
probei de cros (500 
m — fetele, 1000 m 
— băieții). în curînd 
vor începe întreceri-

de polispor-

se poate spu- 
organizatorii 

elevi

le la tetratlon (60 m 
plat, lungime și greu
tate), turism (sau ci
cloturism) ca și la 
ciclism (1 000 m fond 
cu start de pe loc) 
care vor înlocui (re
gulamentul îngăduind 
aceasta) probele de 
înot sau schi. Între
cerile de cicloturism 
vor avea loc de două 
ori pe săptămînă, pe 
diferite trasee din ju
rul Capitalei. Iată și 
cîteva rute: 
Pantelimon, 
Mogoșoaia,
Greaca, Călugăreni.

Ultima probă din 
cadrul „Concursului 
pentru insigna de po
lisportiv” va fi cea 
de gimnastică (flo- 
tări, cățărări
programată după tre
cerea tuturor celor
lalte norme. Nu este, 
cum s-ar putea cre
de, o... scăpare a or
ganizatorilor. Dimpo
trivă. Numai că ace
știa vor să profite cît

G.A.S. 
muzeul

Lacul

etc.)

mai mult de zilele 
însorite pentru a lu
cra în aer liber. Gim
nastica fiind o probă 
de sală, ea poate să 
se desfășoare și mai 
tîrziu.

In mod evident, la 
Școala medie „Mihai 
Viteazul”, există pre
ocupare pentru a asi
gura întrecerilor
„Concursului pentru 
insigna de polispor
tiv" un cadru cores
punzător. Conducerea 
școlii se interesează 
și ea îndeaproape de 
desfășurarea întrece
rilor. Fiindcă așa cum 
a ținut să ne spună, 
la plecare, prof. Stoi
ca, secretarul comite
tului U.T.M., „dorim 
oa școala noastră să 
se numere printre 
fruntașele pe Capita
lă și în această fru
moasă acțiune sporti
vă adresată tinere
tului”.

cu
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• Astăzi, la An. 
kara, echipa repre
zentativă de fotbal 
a țării noastre sus. 
ține primul meci 
internațional al se
zonului de toam
nă, primind replica 
echipei Turciei. Jo
cul este așteptat

viu interes de amatorii de 
sport romîni și turci. Formația 
noastră va apare pe teren în 
următorul „ll"-e : Datcu, Popa, 
Nunweiller III, Ivan, P. Emil, 
Koszka, Plrcălab, Constantin, 
Dridea, Țîrcovnicu, Hajdu. Din 
echipa turcă nu vor lipsi cu- 
noscuții internaționali Turgai, 
Suat, Metin și alții.

★

Tot astăzi, însă Ia Iași, 
loc meciul internațional de fot
bal dintre reprezentativele de 
tineret ale R. P. Romîne și Tur. 
ciei. Formația noastră pentru a- 
cest meci este următoarea : 
Urziceanu, Pal, Dan, Hălmă- 
qeanu, Jamaiski, Surdan, Ma
tei, Dumitrju II, Adam, D. Po
pescu, Moldoveana. Fotbaliștii 
turci au sosit la Iași și s-au an- 
trenat pe stadionul „23 August” 
care va găzdui acest joc.

★

Astăzi cu începere din ju
rul orei 16 stațiile noastre de 
radio vor transmite de la An
kara desfășurarea meciului 
internațional de fotbal dintre 
echipele Turciei și R. P. Ro
mîne. Transmisia se va face 
pe programul I.

Stațiunea climaterică Păltiniș.

Luna prieteniei
romîno-sovietice
Vizitele delegației sovietice

Marți la amiază delegația 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romînă a făcut o vizită la 
Consiliul general ARLUS. 
Oaspeții sovietici au fost în- 
tîmpinați de acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași și Marin Ko
rea Ionescu, vicepreședinți ai 
Consiliului general ARLUS- 
Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățământului. Con
stantin Prisnea, vicepreședinta 
al Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai

Ministerului Afacerilor Exte?« 
ne, membri și activiști ai Con
siliului general AR.LUS.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
în cursul aceleași zile, mem

brii delegației au făcut o vizi
tă prin noile cartiere de lo
cuințe ale Capitalei, la Mu
zeul de istorie a partidului și 
au participat da un spectacol 
al Teatrului de Operă și Balet.

Manifestări
în cursul zilei de ieri au a- 

vut Ioc manifestări consacrate 
deschiderii Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

La Casa prieteniei ramînio- 
sovietice din Constanța a fost 
organizat un jurnal vorbit cu 
tema „U.R.S.S. azi’ la oare eu 
luat cuvîntul profesori și ac
tiviști culturali din localitate.

în încheiere, a fost prezen
tat un film sovietic.

culturale
meroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului.

Au luat cuvîntul Ion Pop, 
redactor șef al ziairului „Steaua 
Roșie", vicepreședinte al Con
siliului regional A.R.L.U.S. și 
V. D. Antipov, consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

• In penultima 
rundă a campiona
tului mondial femi- 
nin de șah pe echi
pe s-au înregistrat 
următoarele rezul. 
tate: R. P. Romînă- 
Scoția 2—0; S.U.A.. 

R. P. Bulgaria 1—1; R. F. Ger- 
mană-Belgia 1,5—0,5; Olanda- 
R. D. Germană 1—1; U.R.S.S- 
Iugoslavia 1—0 (1); R. P. Mon- 
golă-Monaco 2—0.

Clasament : 1. U.R.S.S. 24
(l)î 2. — Iugoslavia 22,5 (2); 3. 
— R. D. Germană 20; 4. —
R, P. Romînă 17,5 ; 5. — R. P. 
Bulgaria 15,5 etc.

(Agerpres)

un prieten apropiat

Noi spații comerciale
Start mlr-una din probele 
insignei de polisportiv : 60
m plat. Imagine de la con
cursul școlarilor din raionul 
„30 Decembrie" disputat du
minică pe Stadionul Tinere

tului.

Foto: R. VASILE

la școala viitorilor

Recent, la parterul noilor 
blocuri date în folosință în car- 
tierul 1 Suceava, s-au deschis 
două noi magazine specializate 
de încălțăminte și confecții și 
o tutungerie — unități bine a- 
provizionate și dotate cu mo
bilier comercial modern.

Tot în acest cartier, vor 
date în folosință în curînd alte 
5 noi unități comerciale printre 
care : magazine de desfacere 
a mobilei și a articolelor din 
materiale plastice, o cofetărie 
precum și restaurantul-braserie 
„București”.

La Întreprinderea regională dt 
electricitate din orașul Bacău func
ționează o bibliotecă care numără 
fără cărțile de literatură peste 
3 000 de cărți tehnice și aproape 
2 300 de reviste si materiale de 
specialitate.

Popularizarea noutăților prin vi
trinele amenajate Ia toate sectoa
rele de activitate a permis crește
rea simțitoare a numărului de citi
tori. Astiel, pinii In prezent, bib
lioteca noastră tehnică numără 250 
de cititori permanent:. Am discu
tat, zilele trecute, cu mul/l dintre 
el. Toți sini convinși că numai ei-

mecanici
de funiculare

Peste numai trei luni de zile 
alți 60 de funiculariști vor 
porni spre gurile de exploa
tare forestiere din întreaga 
țară. Școala de calificare or
ganizată pe lîngă I. F. Nehoiu, 
oferă cursanților condiții opti
me pentru însușirea profesiei 
de mecanic de funiculare. Lec
țiile sînt predate de către ingi
neri din cadrul întreprinderii 
cu o temeinică pregătire pro
fesională.

IOSIF DOMAN 
electrician

Expoziție 
de mostre

întreprinderile din raionul 
Sibiu, vor produce în anul 
viitor, noi sortimente de tex
tile, produse metalice, chimice 
și alimentare. Pentru a face 
cunoscut oamenilor muncii a- 
ceste noi produse și pentru a 
folosi sugestiile lor, întreprin
derile comerciale sibiene au 
organizat recent, la Sibiu, o 
interesantă expoziție care cu
prinde mostre din noile sorti
mente.

Formele variate, coloritul 
plăcut și calitatea superioară 
a tuturor produselor expuse 
este o mîndrie și în același 
timp, un calificativ bun pen
tru muncitorii de la Uzinele de 
textile din Cisnădie și fabricile 
Libertatea, 13 Decembrie, Arta 
manuală, Steaua roșie, 7 No
iembrie, Sibiana, Victoria, 
Ocna Sibiului, Steaua, Flamu
ra roșie și altele.

Numeroși vizitatori din în
treg raionul ca și turiștii care 
trec prin orașul nostru și-au 
notat impresiile lor în cartea 
expoziției.

CONSTANTIN 
PlRCĂLĂBOIU 

funcționar

Extinderea alimentării cu apă 
în regiunea

Pentru alimentarea cu apă a 
unor noi localități și extinde
rea rețelelor și a stațiilor de 
captare existente, sfaturile 
populare ale orașului Constan, 
ța și regiunii Dobrogea au alo
cat în acest an mai mult de 18 
milioane lei.

La uzina de apă din Tulcea 
a fost montată o a treia pom
pă care sporește debitul cu 
500 m.c. pe oră. iar acum se 
lucrează la montarea unei ba
terii de filtre rapide. La Ba

tind In permanență crește nivelul 
de cunoștințe tehnico-profesionale. 
Cei mai activi cititori sint șl inova
tori. In acest an, cabinetul tehnic 
al Întreprinderii noastre a înregis
trat 188 de propuneri de inovații, 
dintre care 81 s-au și aplicat în 
producție aduclnd economii de 
350 000 de lei anual. Electricienii 
P. Constantin, S. Vasile șl C. 
Onclu au avut, spre exemplu, în 
cartea tehnică un sprijin prețios, 
la elaborarea unor noi dispozitive.

A. ION 
electrician

Dobrogea

La Tg. Mureș la Casa prie
teniei romîno-sovietice s-a 
ținut o adunare consacrată 
deschiderii Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice. Au participat 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, nu-

La clubul Uzinei „1 Mai' din 
Ploiești a avut Ioc un concert 
de muzică populară romîneas- 
că și sovietică, la caire au luat 
parte oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile din 
localitate.

(Agerpres)

Are sau nu dreptul
opinia publică

(Urmare din pag. I)

cultau doar injurii aruncate de 
la tată la mamă și invers...

Vorbea un deputat din car
tier : Tinerii aceștia au ajuns 
așa fiindcă părinții n-au vrut 
să țină niciodată seama de 
sfaturile tovarășilor din jur. 
Ori de cîte ori li se atrăgea a- 
tenția, ei răspundeau că nu 
permit nimănui să se „ames
tece" în viața familiei lor.

...Parcă apăsat de greutatea 
a sute de priviri, 1. M. se 
făcea mic, mic, se zbătea să 
scape, începuse chiar să țipe. 
In clipa aceea se trezi. In casă 
nu era nimeni. Doar papagalii 
gungureau ușor, așa că I. M. 
zîmbi liniștit și, cu grijă de pă
rinte, se hotărî să le dea de 
mâncare. Era în afară de ori
ce... răspundere.

★
Povestea aceasta, așa de ne

obișnuită, am imaginat-o noi. 
Nu însă în întregime. I. M. e- 
xistă, lucrează ca instalator 
electrician la o întreprindere 
din București. Dacă nu-i dăm 
numele îln întregime este doar 
pentru că ne gândim, la umbra 
neplăcută pe care faptele sale 
ar lăsa-o și mai mult în vii
tor asupra copiilor săi. Și po
vestea cu copiii e adevăra
tă, ca si povestea cu mul' 
tele-i neveste. Cei doi copii 
există în realitate, cu apucă
turile cu care i-am văzui 
în seara visului. La vîrsta de 
9 ani, băiatul are la activ cîte
va acte de hoție (a furat banii 
unui muncitor, a intrat într-un 
restaurant noaptea), iar la 8 
ani, fetița te înspăimântă prin

V

9 9 să se amestece"
limbajul pornografic. Pline de 
adevăr sint și explicațiile pe 
care le dau oamenii: trăind 
într-o familie dezorganizată, 
copiii stau zilnic 10—12 ore pe 
stradă, hoinăresc nesuprave- 
gheați și necontrolați de ni
meni. Tatăl a părăsit casa, iar 
mama se ocupă prea puțin 
de ei.

Ceea ce nu-i adevărat din 
povestea noastră este doar 
scena remușcărilor. I. M. n-are 
remușcări, nici n-a visat măcar 
vreodată să se întrebe cum 
trăiesc copiii săi. I-a părăsit la 
vîrsta de 1 an și cîteva luni și 
de atunci nu le-a dat o pereche 
de șosete.

Orice cuvînt sau sfat bun 
primit la școală devine astfel 
inversul lui, atunci cînd Gigei 
și Mariana ajung acasă, unde 
modul de viață al acestei fa
milii, comportarea părinților 
joacă rolul unui boicot împo
triva eforturilor educative ale 
profesorilor, ale oamenilor din 
jur.

In povestea noastră am exa
gerat, poate, imaginea pe care 
băiatul sau fetița o vor pre
zenta peste vreo 9-10 ani, la 
vîrsta majoratului.

Prin grija societății noastre 
e de așteptat ca ei să nu ajun
gă așa.

Ceea ce ne-am închipuit este 
însă singura evoluție posibilă 
a acestor copii, dacă educația 
lor se va desfășura și în viitor 
așa cum se desfășoară în pre
zent, cînd tocmai familia, 
părinții se străduiesc (cu sau 
fără voia lor) să anihileze edu
cația bună pe care copiii lor o 
primesc în societatea noastră.

Am 
doi copii, 
l-au impresionat de loc cele 
povestite despre băiatul și fe
tița sa.

„Nu mai locuiesc cu ei — a 
spus el. Dar în definitiv ce vă 
interesează pe dumneavoastră? 
O să ajungă niște huligani — 
să zicem — ei și ce ? Sînț co
piii dumneavoastră ? Eu, spu
nea I. M„ am auzit că niște 
locatari din blocul unde locu
iesc și-au permis să facă și 
observații cu privire la modul 
meu de a trăi, la faptul că 
m-am căsătorit de mai multe 
ori. Ce se bagă oamenii aceș
tia în viața mea și a copiilor 
mei ? Mă 
vreau și 
vreau!“

Vorbea
fără sprijin de parcă ar fi fost 
vorba despre niște valize fără 
importanță, pe care dacă le uiți 
undeva nu-ți pare rău. Și, mai 
ales, era aiît de convins de 
dreptatea filozofiei lui 1

Sigur, atîta timp cît un om 
nu ține la demnitatea lui și 
găsește cu cale să ducă o via
ță ca aceea pe care o duce 
I. M. și, mai ales, cînd găsește 
un colectiv care nu se simte 
jignit de faptele sale (așa cum 
s-a întîmplat cu colectivul din 
care el face parte), asemenea 
păreri își au explicația lor.

Ceea ce ne face să scriem a- 
ceste rînduri privește însă nu 
atît persoana lui I. M., sau a 
fostei sale soții, ci copiii că
rora ei le-au dat viață. Indife
rent ai cui sint, copiii aceștia 
vor fi cetățeni ca oricare din-

discutat cu 
zilele

tatăl celor 
trecute. Nu

însor de cite ori 
mă despart cînd

despre copiii lăsați

?
$

tre noi, vom trăi alături de el, 
noi sau copiii noștri, ne vom 
întilni cu ei în cele mai diver
se ocazii. Ne gîndirn cum vor 
arăta acești copii la vîrsta ma
turității lor, la vîrsta marilor 
răspunderi l

Dacă noi vom permite ca a- 
cești copii să fie crescuți în 
continuare în familie așa cum 
sînt crescuți acum, ei pot arăta 
peste ani ca două fire de pălă- 
midă în lanul mare de flori. 
Iată de ce, nu numai că tre
buie, dar opinia publică este 
interesată în cel mai mare 
grad să intervină, fiind vorba 
nu doar de interesul lui I. M., 
ci de un interes mult mai 
mare. Intr-un asemenea caz, 
intervenția opiniei publice 
este o datorie socială.

Organele de justiție își vor 
îndeplini, desigur, sarcinile o- 
bligîndu-l pe tatăl copiilor 
să-și îndeplinească îndatoririle 
de părinte, care-i revin prin 
lege. Sîntem siguri, autoritatea 
tutelară, opinia publică și, în 
primul rînd, tovarășii de mun
că ai lui I. M- se vor îngriji ca 
băiatul și fetița despre care am 
vorbit mai sus să fie puși sub 
ocrotirea necesară, să crească 
în condițiile și în spiritul în 
care se dezvoltă milioanele de 
copii din țara noastră.

CINEMA TOGRAFE
Vară și fum — cinemascop : 

Patria (bd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 6). în
frățirea între popoare (bd. Bu- 
cureștii-Noi), Gfivița (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). Oameni de afa
ceri (ora 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). Cei 
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 21). Libertă
ții (str. 11 Iunie 75). Marele 
drum: Cultural (strada Ilie 
Plntilie 2). Pacea (bd. Libertă
ții 70—72). Progresul (șos. 
Giurgiului 3). Voi fi mamă: 
Feroviar (csl. Griviței 80), Au
rora (bd. Dimitrov 118), Mo
dern (piața G. 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. Crîngași 
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). Vîrsta dragostei: 
Viitorul (str. M. Eminescu 127). 
Tutunul: Colentina (șos. Colen- 
tina 84). Elena din Troia — ci
nemascop: Drumul Serii (str. 
Drumul serii 30). Misterele Pa
risului — cinemascop: Feren
tari (caL Ferentari 86). Moby 
Dick: Cotrocenl (șos. Cotro- 
ceni 9).

sarabi a fost extinsă sursa de 
captare a apei prin forarea a 
5 puțuri noi. Patru din acestea 
au și fost terminate și date în 
exploatare. La Măcin se pregă
tește darea în folosință a unei 
stații de deferizare a apei, iar 
la Sulina și Hîrșova s-au exe
cutat amenajări la stațiile de 
captare. In aceste localități re
țeaua de distribuție a apei a 
fost extinsă de la începutul a- 
nului cu peste 4 km, iar în 
comuna M. Kogălniceanu s-au 
terminat lucrările de racor
dare a puțului de apă de la 
gospodăriile colective la re
țeaua comunală.

(Agerpres)

Premiere teatrale
Marți seara, Teatrul de stat 

„Alexandru Davilla" din Pi
tești. a prezentat în premieră, 
piesa „Minciuna are picioare 
lungi" de Eduardo de Filippo. 
Regia spectacolului este sem
nată de lanis Veakis, iar sce
nografia de Elena Veakis. A' 
ceasta este a doua premieră 
din noua stagiune.

★

La numai cîteva zile de la 
deschiderea stagiunii, Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. a prezen
tat marți seara cea de-a doua

Dremieră a noii stagiuni — 
comedia „Paharul cu apă" de 
Eugene Scribe, în traducerea 
lui Mihail Sebastian.

Spectacolul. în regia artisti
că a lui N. Al. Toscani, a avut 
ca interpreți pe Dana Comnea, 
Marga Anghelescu. Constan
tin Gheorghiu, Alexandru 
Ajoiței. Violeta Andrei, Gheor- 
ghe Dumbrăveanu si Mihai 
Constantin eseu.

Decorurile și costumele a- 
partin Sandei Mușatescu.

(Agerpres)

La început de stagiune

l

intrat în tradiție 
ca, în toamna fie
cărui an, Radiote- 
leviziunea să inau
gureze un nou ci
clu de emisiuni 
muzicale educa- 

menite să contribuie la 
dezvoltarea gustului muzical 
al maselor de ascultători, la 
apropierea lor de înțelegerea 
marilor valori ale muzicii.

Destinate îndeosebi tineretu
lui emisiunile de educație mu
zicală au dobîndit o largă a- 
preciere din partea unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
auditori.

Preocupindu-se permanent 
de atragerea unui număr tot 
mai mare de tineri la audie
rea emisiunilor muzicale edu
cative redacția de Educație 
Muzicală a Radioteleviziunii 
s-a străduit ca temele aborda
te în aceste emisiuni să fie 
cit mai interesante iar expu
nerea lor să fie făcuta în for
me variate, atractive și accesi
bile. Acest lucru s-a vădit în
deosebi în stagiunea trecută 
cînd emisiunile de educație 
muzicală și-au propus prezen
tarea la un nivel riguros știin
țific, a operei ca gen de crea
ție, de la apariția ei și pînă în 
prezent, precum și a istoriei 
teatrului liric românesc.

Paralel cu aceste emisiuni 
„Dicționarul muzical" a urmă
rit familiarizarea ascultători
lor cu noțiuni de terminologie 
muzicală, a 
cat diferite 
creație.

Succesele 
educației muzicale prin radio 
se cer însă a fi reeditate pe o 
treaptă superioară, în noul ,,nn 
școlar" care începe la 13 oc
tombrie. Se impune în primul 
rînd o sporire a eforturilor 
pentru lărgirea continuă a sfe
rei de participare a oamenilor 
muncii la audierea emisiuni
lor.

Cursul de educație muzicală 
prin radio va cuprinde, în a- 
nul acesta, 2 cicluri de emi
siuni. Primul ciclu se intitulea
ză .,20 de ani de succese ale 
muzicii românești" și va ur
mări să informeze ascultătorii 
asupra principalelor realizări 
obținute de arta noastră în a- 
nii de după Eliberare. Vor fî

prezentat și expli- 
genuri și forme de

dobîndite pe linia

Invitați la microfon compozi
tori și interpreți fruntași, care 
vor vorbi despre dezvoltarea 
creației și interpretării muzi
cale, despre avîntul învăță
mântului muzical și al culturii 
muzicale de mase etc. In ca
drul emisiunilor acestui ciclu 
vor fi transmise integral cele 
mai de. seamă lucrări simfoni
ce. vocal-simfonice, de came
ră. instrumentale scrise de 
compozitorii noștri în ultimii 
ani. Auditorii acestui ciclu

■ vor putea astfel înțelege locul 
pe care-l ocupă lucrările mu
zicale elaborate în ultimii ani

ta interpretativă; Succese ale 
culturii muzicale românești 
peste hotare.

Ciclul: Ghid muzical: Suita 
preclasică; Suita în creația Ini 
Each: Suita în creația lui 
Haendel; Dezvoltarea suitei în 
perioada clasicismului vienez; 
Suita in creația lui Mendel
ssohn-Bartholdy și Brahms; 
Schumann si suita instrumen
tală cu program; Suita în crea
ția lui Ceaikovski, Musorgski 
Si Rimski-Korsakov; Compozi
torii din școlile naționale; Cîn- 
tecul popular și evoluția sui
tei; Suita în creația compozi
torilor francezi ; Saint-Saens, 
Debussy, Ravel; Suita în Prl~ 
mele decenii ale veacului XX; 
Suita în creația compozitorilor 
sovietici; Suita în creația com
pozitorilor din țările socialiste;

Emisiuni muzicale
educative ia Radio

în istoria eultuirii noastre^ 
de a audia sistematic, pe ge
nuri, cele mai reprezentative 
lucrări din creația puternicei 
pleiade de compozitori ce au 
activat și activează pe frontul 
artei noastre noi.

Cel de al doilea ciclu, va fi 
difuzat în cadrul „Ghidului 
muzical" și va prezenta o is
torie a suitei instrumentale și 
simfonice. Ambele cicluri de 
educație muzicală prin radio 
vor sublinia legătura muzicii 
cu viata și cu muzica populară 
în diferitele etape ale dezvol
tării istorice a acestei arte. 

Iată și cîteva amănunte 
supra temelor care vor fi 
bordate in cadrul acestor 
misiuni.

Ciclul: „20 de ani de succe
se ale culturii muzicale romî- 
nești" : Dezvoltarea instituții
lor muzicale; Mișcarea muzi
cală de amatori și răspîndirea 
culturii muzicale în rîndurile 
maselor; Folclorul, izvor de 
inspirație al creației muzicale 
— dezvoltarea cercetării știin
țifice a folclorului nou; Cînte- 
cul de mase și muzica corală; 
Teatrul Muzical — opereta și 
estrada; Opera; Baletul; Dez
voltarea creației simfonice; 
Muzica de cameră; Despre ar-

a- 
a- 
e-

Dezvoltarea suitei în creația 
compozitorilor romîni.

Pentru a stimula participa
rea la ciclurile educative a u- 
nui număr cit mai mare de 
ascultători se organizează un 
concurs cu premii. Concursul 
va dura _ _ __ ______
1963 pînă la 15 iunie 1964 și 
va consta în urmărirea cu re
gularitate a emisiunilor educa
tive (la alegere, unul dintre 
cicluri, sau amândouă) și tri
miterea în scris la Radiotele- 
viziune a răspunsurilor la în
trebările ce vor însoți aceste 
emisiuni.

Emisiunile vor fi difuzate 
bilunar — premieră și reluare 
— astfel îneît să poată fi ur
mărite în cele mai bune con
diții și de cît mai mulți as
cultători.

Dezvoltarea continua a nive
lului calitativ, ideologic și ar
tistic al emisiunilor de educa
ție muzicală ale Radiotelevi
ziunii si pătrunderea lor 
rîndurile unui auditoriu 
mai numeros de la orașe și 
sate, va constitui un prețios a- 
port la acțiunea de cultivare 
a gustului pentru frumos în 
masele largi ale oamenilor 
muncii.

VASILE DONOSE

de la 13 octombrie

în 
cit
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Marți dimineața a părăsit 

Capitala plecînd spre Paris, 
delegația de ziariști francezi 
care. în cadrul Programului de 
schimburi culturale, științifice 
și tehnice pentru anul 
1962—1963 între R. P. Romină 
și Franța, au făcut o vizită 
oficială de două săptămîni în 
țara noastră.

In timpul șederii în R. P. 
Romînă ziariștii francezi au 
vizitat instituții de cultură și 
artă, institute de cercetări ști
ințifice, redacțiile unor ziare 
și publicații, întreprinderi in
dustriale, gospodării agricole 
colective și de stat. Oaspeții 
francezi au avut întrevederi și 
discuții cu personalități din 
viața culturală și economică.

La 7 octombrie a avut loc la 
Uniunea Ziariștilor un cocteil 
în cinstea ziariștilor francezi. 
Au participat funcționari su
periori ai Ministerului Aface
rilor Externe, membri ai con
ducerii Uniunii Ziariștilor, zia
riști.

,V
Marți după-amiază a sosit la 

Brașov colectivul artistic al 
Teatrului Mare de dramă 
„Maxim Gorki" din Lenin
grad, care întreprinde un tur
neu în țara noastră.

Seara oaspeții sovietici au 
luat parte la un spectacol pre
zentat în cinstea lor de colec
tivul Teatrului de stat din lo
calitate cu piesa „Chirița în 
Iași". Artiștilor brașoveni 
le-au fost oferite flori din 
partea colectivului Teatrului 
Mare de dramă „Maxim Gor
ki" din Leningrad.

★
La invitația Prezidiului Aca- 

c.amiei R.P. Române, au sosit

în Capitală inginerul George 
Constantinescu, om de știință 
și inventator romîn, bine
cunoscut pe plan mondial, sta
bilit de mai mult timp în 
Anglia, creatorul unei noi ra
muri a științei tehnice — so- 
nicitatea și prof. P. Sarwono, 
președintele Consiliului de ști
ințe din Indonezia.

Oaspeții vor vizita diferite 
institute de cercetări științifice 
și vor avea întrevederi și 
schimburi de experiență cu 
oameni de știință din țara 
noastră.

5fr >
La Casa prieteniei romîno- 

sovietice din Capitală a avut 
loc marți după-amiază simpo
zionul ..Invățămîntul superior 
și cerințele dezvoltării științei 
și tehnicii în țara noastră".

Au vorbit acad. Gh. Mihoc, 
rectorul Universității Bucu
rești, prof, luniv. Corneliu Pe- 
nescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
prorector al Institutului poli
tehnic din București, și prof, 
univ. Gh. Buzdugan, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, director gene
ral în Ministerul Invățămîn- 
tului.

W
Marti s-a deschis la Baia 

Mare Expoziția documentară 
„Construcțiile industriale în 
R.P.R.", organizată de Institu
tul central de documentare pen- 
tru construcții, arhitectură și 
sistematizări.

(Agerpres)

Se pot colecta

Cantități și mai mari
de metale vechi!

(Urmare din pag. 1)

total, vor fi expediate oțelă- 
riilor DÎnă la sfîrșitul anului.

Dai’ spun oare cifrele totul ? 
Cercetarea mai atentă a situa
ției colectării fierului vechi de 
către tineri pe fiecare oraș, 
ori raion ne arată că unele or
ganizații U.T.M. raionale și o- 
rășenești, sînt departe de a fi 
,,la zi“ cu realizarea angaja
mentelor luate la începutul 
acestui an. Și dacă, global, pe 
toată regiunea, realizarea an
gajamentului pare satisfăcă
toare, și posibilă de îndepli
nit pînă la sfîrșitul anului li
nele raioane sînt cu mult, cu 
prea mult rămase în urmă.

Iată, de pildă, raionul Ag
nita. Tinerii de aici și-au pro
pus să colecteze pe un an 
întreg 60 de tone de fier 
vechi. Nu e mult veți spune, 
și pe bună dreptate. Dar care 
este situația îndeplinirii a- 
cestui angajament? Pînă a- 
cum: 20 de tone din 60. Și 
acestea în primul trimestru al 
anului.

într-adevăr, de atunci și 
pînă în prezent, din raionul 
Agnita n-a mai plecat spre o- 
telării fier vechi colectat de 
tineri.

Situația amintită mai sus 
are desigur o explicație. Este 
vorba de faptul că o bună bu
cată de vreme membrii birou
lui Comitetului raional U.T.M.- 
Agnita nu s-au mai interesat 
de colectarea fierului vechi de 
către tineri, nu au analizat 
modul în care se îndeplinește 
angajamentul anual nestimu- 
lind astfel activitatea tinerilor 
în această privință.

Trebuie spus că. în raionul 
Agnita tinerii au de unde și 
puteau colecta o cantitate 
mult mai mare de fier vechi. 
La sate îndeosebi, în gospodă
riile colective sînt multe me
tale vechi care nu se mai fo
losesc. Comunele raionului 
Agnita (Cincu, Zelistadt, No- 
criș, etc) sînt comune mari.

Aici sînt tineri pricepuți, en
tuziaști care, dacă s-ar fi or
ganizat acțiuni, ar fi putut pî
nă acum să-și aducă o contri- 
buțip mai mare la îndeplinirea 
angajamentului de colectare a 
fierului vechi. Este necesar ca. 
învătînd din experiența altor 
organizații U.T.M. raionale 
sau orășenești (Făgăraș, Bra
șov etc) comitetul raional 
U.T.M.-Agnita să ajute mai 
mult pe tineri în această pri
vință.

O situație asemănătoare în 
colectarea fierului vechi există 
și în raioanele Mediaș, Sighi
șoara, Tg. Secuiesc și orașul 
Sibiu.

Tn raionul Sighișoara, ca să 
dăm încă un exemplu, s-au 
colectat pînă acum de către 
tineri numai 76 de tone în 
timp ce angajamentul anual 
este de 370 de tone. Deci, în 
timp de 8 luni s-a strîns dea- 
bia 21 la sută din cantitatea 
de fier vechi prevăzută în an
gajamentul anual al tinerilor 
din raion.

In timpul raidului nostru am 
făcut o vizită și la centrul 
I.C.M. — Brașov.

— întreprinderea noastră, 
ne-a declarat tovarășul Mihai 
Răducu, șeful centrului, și-a 
realizat ritmic planul de colec
tare și expediere a fierului 
vechi și pentru că ne-au aju
tat foarte mult tinerii din în
treprinderi, școli, și instituții. 
Tinerii de la Steagul roșu, cei 
de la Uzina de tractoare, Hi
dromecanica, cu toții au depus 
o muncă entuziastă pentru ca 
tot mai mult fier v^hi să 
plece spre oțelării.

Sînt unele locuri însă, a

continuat tovarășul Mihai Ră
ducu. unde zac importante 
cantități de fier vechi față de 
care conducerile întreprinderi
lor respective nu iau nici o 
măsură.

Redăm cîteva din aceste 
locuri indicate de șeful cen
trului I.C.M.-Brașov.

• La Fabrica de zahăr din 
Bod există de circa doi ani o 
locomotivă ale cărei forme de 
casare nu sînt făcute nici pînă 
în prezent. Și cum e firesc lo
comotiva stă... pe linie moartă.

• La I.M.T.F. se tărăgănea
ză de multă vreme întocmirea 
formelor de casare a două dis- 
tilatoare de cetină (circa 7 
tone de metal).

• La I.F. Tg. Secuiesc exis
tă, de asemenea, utilaje pro
puse pentru casare încă din 
iunie dar aprobarea Ministe
rului Economiei Forestiere 
continuă să întîrzle.

In ceea ce privește activita
tea Centrului I.C.M. Brașov 
trebuie făcute însă cîteva ob
servații. Este cazul să spunem 
că, deși figurează de multă 
vreme pe agenda muncii sale, 
nici pînă acum nu s-a reușit 
să se ridice, de pildă, cantități 
importante de fier vechi de la 
„Colorom“-Codlea și de la Rîș- 
nov, diverse cutii din metal de 
la Fabrica „Dezrobirea" — 
Brașov etc. De asemenea, tre
buie arătat că recuperatorii 
centrului I.C.M. din unele ra
ioane (Tg. Secuiesc, Rupea) 
neglijează multă vreme să ri
dice cantitățile de fier vechi 
colectat de tinerii de la sate 
îndeosebi.

’★
In legătură cu acțiunea de 

colectare a fierului vechi de 
către tinerii din regiunea Bra
șov trebuie relevat și un alt 
aspect. La începutul acestui 
an. la comitetul regional 
U.T.M. s-a indicat ritmul lunar 
de colectare a fierului vechi. 
Conform celor stabilite. în fie
care lună, din regiune, trebuia 
să ia drumul oțelăriilor cel 
puțin 1300 tone fier vechi. 
Dar nu s-a întîmplat așa din 
pricina deficiențelor existente 
în organizarea acțiunii, în ra
ioanele amintite mai sus. In 
fata unei astfel de situații în
seamnă că din regiunea Bra
șov. v-a trebui să plece lunar 
de acum încolo spre oțelării, 
1 700 de tone în loc de 1 300. 
Evident, în acest caz, organi
zațiile U.T.M. vor trebui să-și 
intensifice și mai mult efortu
rile.

Comitetele raionale și oră
șenești U.T.M., care sînt ră
mase în urmă cu îndeplinirea 
angajamentului anual. sînt 
datoare să găsească formele 
cele mai potrivite pentru a 
mobiliza, în timpul scurt care 
a mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului, și mai mult pe tineri 
la colectarea și expedierea că
tre oțelării a fierului vechi. 
Este, de asemenea, potrivit ca. 
acolo unde se simte nevoia, 
organizațiile U.T.M. să expli
ce tinerilor cît de mare este 
importanta colectării fierului 
vechi pentru oțelăriile pa
triei. că aceasta este o dato
rie patriotică, de răspundere 
a fiecărui tînăr.

Este bine, de asemenea, ca 
acele organizații U.T.M. care 
și-au îndeplinit pînă acum rit
mic angajamentul de colecta
re a fierului vechi să nu se o- 
prească la rezultatele obținute. 
Ele trebuie să însuflețească în 
continuare pe tineri pentru 
ca, pînă la sfîrșitul anului, de 
Pe meleagurile regiunii Bra
șov. să plece spre oțelării o 
cantitate Cît mai mare de fier 
vechi.
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Si tu«i|ia

<1 ■ 11 Algeria

DJAKARTA 8 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 7 oc
tombrie, generalul de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul for
țelor armate ale R. P. Romîne, 
a depus o coroană de flori la 
cimitirul eroilor indonezieni 
din cartierul Kalibata.

Generalul de armată Leontin 
Sălăjan a vizitat apoi capitala 
Indoneziei.

în seara aceleiași zile, gene-

Delegația U.T.M. in vizită 
în U. R. S. S

MOSCOVĂ 8 (Agerpres). — 
La invitația C.C. al Comsomo- 
lului. in U.R.S.S. se află dele
gația Uniunii Tineretului 
Muncitor condusă de Nistor 
Octavian, secretar al C.C. al
U.T.M.

In călătoria pe care o între
prinde prin Uniunea Sovietică, 
delegația U.T.M. a vizitat 
R.S.S. Letonă, R.S.S. Bielo
rusă, R.S.S. Azerbaidjană, 
unde a avut întîlniri cu comi
tetele de Comsomol din uzine, 
colhozuri, școli. In R.S.S. Le
tonă. delegația a făcut o vizită 
la C.C. al P. C. din Letonia, 
unde a fost primită de V. P. 
Lepin, secretar al C.C. al P.C. 
din Letonia.

In R.S.S. Bielorusă, delega
ția a fost primită de ,V. F.

Sauro. secretar al C.C. al P.C. 
din Bielorusia.

In R.S.S. Azerbaidjană, de
legația a fost primită de M. A. 
Iskanderov, președintele So
vietului Suprem al R.S.S. A- 
zerbaidjeane.

La 8 octombrie, delegația 
U.T.M. s-a întîlnit cu activiști 
ai comitetului de Comsomol 
din Moscova.

Nicolae Guină. ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, a 
oferit un cocteil în cinstea de
legației U.T.M. la care au 
participat activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., activiști ai organiza
țiilor de 
U.R.S.S., și reprezentanți ai 
Ministerului 
terne al U.R.S.S.

Comsomol din

Afacerilor

ralul A. Jani, comandantul su
prem al armatei de uscat a 
Republicii Indonezia, a oferit 
o recepție în cinstea ministru
lui forțelor armate ale R. P. 
Romîne, în sala Madura a ho
telului „Indonezia". Au parti
cipat generalul Nasution, loc
țiitor al ministrului prim și 
ministrul apărării și securită
ții, amiralul Martadinata, mi
nistrul forțelor navăle, vice- 
mareșalul Omar Dhani, mi
nistrul forțelor aeriene, profe
sor dr. Sartryo, ministrul să
nătății, general de brigadă 
Suharto, guvernatorul capita
lei, generalul Umăr, coman
dantul regiunii militare Dja
karta, comandanți de mari u- 
nități militare, generali, colo
nelul Thajeb, președintele 
Universității „Indonezia", Ho
ward Jones, ambasadorul a- 
merican și decanul corpului 
diplomatic, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașații mi
litari străini. Au fost de față 
generalii și ofițerii superiori 
care îl însoțesc pe generalul de 
armată Leontin Sălăjan.

La recepție au luat, de ase
menea, parte Pavel Silard, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Djakarta, și membrii amba6a-

' CEYLON : Demonstrație a g 
i tinerelului din Colombo îm- | 
y potriva persecutării patrioți- g 
' lor sud-vietnamezi de către | 
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ALGER 8 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
France Presse, la 8 octombrie, 
la Bougie, principal port al 
regiunii Kabilia, a avut loc un 
mare miting la care au luat 
parte mai multe mii de per
soane. Președintele Ben Beila, 
care s-a deplasat în această 
regiune, a rostit o cuvîntare 
condamnînd activitatea anti
guvernamentală a conducăto
rilor așa-zisului Front al For
țelor Socialiste și calificând-o 
drept „o încercare de divizare 
a națiunii". „Dacă va fi nevoie, 
a declarat președintele Ben 
Bella, vom mobiliza o sută de 
mii de algerieni în comitetele 
de vigilență", pentru a pune 
capăt acțiunii antiguverna
mentale. El a făcut cunoscut, 
totodată, că înainte de sfîrși
tul acestui an vor avea loc 
mari naționalizări și în alte 
sectoare importante ale econo
miei algeriene.

Un alt membru al guvernu
lui algerian: Bachid Boumaza, 
ministrul economiei naționale 
s-a deplasat, de asemenea, în 
regiunea Kabilia, organizînd 
în aceeași zi la Tizi Ouzou un 
miting, la care au luat parte 
circa 5 000 de persoane.

Comunicatul final al Reuniunii

Mondiale a
LaBEIRUT 8 (Agerpres). — 

octombrie a fost dat publici-6
lății la Beirut comunicatul fina! 
al celei de-a treia Reuniuni 
Mondiale a Ziariștilor, desfășu
rată pe bordul motonavei „Litva”, 
între 23 septembrie și 3 octom
brie 1963. La Reuniune au parti
cipat 260 dc ziariști, din 69 de 
țări, printre care și din R. P. 
Romînă.

Cea de-a III-a Reuniune Mon
dială a Ziariștilor, se arată în co
municat, a avut loc într-iui mo
ment cînd eforturile 
popoarelor 
Tratatului privitor la interzice
rea parțială a experiențelor nu
cleare.

Ziariștii participanți la cea

unite ale
au dus la semnarea

PE SCURT •
NEW YORK — La 8 octom

brie A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
a plecat de la New York la 
Washington unde, la 10 octom
brie va avea întrevedere cu 
John Kennedy, președintele 
S.U.A.. precum Și cu Dean 
Rusk, secretarul de stat al 
S.U.A.

KAMPALA. — La prima aniver* 
sare a independenței, 9 octombrie, 
Uganda se proclamă republică. Ea 
va continua să rămînă in Common
wealth. Președintele republicii este 
ales pe termen de 5 ani. După 
șapte ore de dezbateri, Adunarea 
Națională din Uganda a ales în 
funcția de președinte al republicii 
pe Mutesa al 11-lea, regele 
gandei. El a studiat la Universita
tea din Oxford. După cum se știe, 
Uganda este împărțită în mai 
multe provincii și o parte din a- 
cestea au pe plan local regim mo
narhic.

GENEVA. — La Geneva continuă 
lucrările Conferinței tehnice pre
gătitoare în problemele folosirii 
forței de muncă, organizată sub 
auspiciile Organizației Internațio
nale a Muncii. In cadrul lucrărilor 
conferinței a luat cuvîntul și re
prezentantul permanent ad-interim 
al R. P. Romîne la Geneva, Nico
lae Ecobescu, care s-a referit la 
aspectele folosirii forțelor de mun
ca în țările pe cale de dezvoltare.

BELGRAD — După cum a- 
nunță amentia Taniug, la Skop
lje s-a înregistrat la 8 octom
brie un cutremur de gradul 
șase. In unele cartiere ale ora
șului clădirile reparate în urma 
cutremurelor din iunie au fost 
din nou distruse,

TOKIO. — între 2 și 4 oc
tombrie, în sala Ginza Ya
maha Hali din Tokio a avut 
loc cel de-al X-lea Festival 
internațional al filmului cul
tural. La festival au participat 
circa 25 de țări printre care și 
R. P. Romînă, cu filmul de 
scurt metraj „Rădăcini4, dedi
cat sculptorului în lemn Geza 
Vida. Publicul japonez și orga
nizatorii au primit călduros 
filmul romînesc, făcînd apre
cieri elogioase. Compania de

Ziariștilor
<le-a III-a Reuniune Mondială 
consideră ca o necesitate primor
dială pentru ei să contribuie la 
lupta pentru coexistența pașnică, 
destinderea încordării și îmbună
tățirea relațiilor internaționale.

Reafirmîndu-și dorința de co
laborare, participanții la cea 
de-a III-a Reuniune Mondială n 
Ziariștilor cheamă pe colegii lor 
din lumea întreagă să-și unească 
eforturile în vederea desfășură
rii unei activități fructuoase în 
apărarea păcii. Ei propun orga
nizarea unei întîlniri a reprezen
tanților Organizației Internațio
nale a Ziariștilor (O.I.Z.) și ai 
Federației Internaționale a Zia
riștilor pentru examinarea pro
blemelor de interes comun.

PE SCURT •
televiziune „Yomiuri Broad
casting Corporation", unul din 
inițiatorii festivalului, a ales 
filmul „Rădăcini" pentru a fi 
televizat în orașul Osaka. Pînă 
Ia sfîrșitul anului, Asociația 
japoneză de educație audio
vizuală va prezenta filmul ro- 
mînesc în principalele orașe 
din Japonia.

Dejun oferit de U Thant 
in cinstea lui C. Mănescu

NEW YORK 8 — Trimisul 
special al Agerpres, C. Ale- 
xandroaie transmite :

La 8 octombrie U Thant, se
cretar general al O.N.U., a o- 
ferit un dejun în cinstea lui 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, șeful delega
ției R. P. Romîne la cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Din partea delegației R. P. 
Romîne au luat parte Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihail Ha- 
șeganu, reprezentantul perma-

nent al R. P. Romîne la O.N.U., 
ambasadorul Ion Georgescu și 
prof. Traian Ionașcu,

Din partea secretariatului
O. N.U. au participat adjuncțit 
secretarului general al O.N.U. 
C. V. Narasimhan, V. P. Suslov 
și J. Nosek.

Au mai luat 
liov, ministrul 
terne al R.S.S.
P. E. Astapenko, reprezentant 
permanent al R.S.S. Bieloruse 
la O.N.U.

Dejunul s-a desfășurat înlr-o 
atmosferă deosebit de cordială.

parte K. Kiso~ 
afacerilor ex- 
Bieloruse și

In Adunarea Generală a 0. N. U
NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Luni seara. Adunarea Gene

rală a O.N.U. a început exami
narea problemei încălcării 
drepturilor omului în Vietna
mul de sud. După cum se știe, 
această problemă a fost in
clusă pe ordinea de zi a Adu
nării Generale la cererea a 16 
state. Adunarea Generală dis
cută această problemă cu 
prioritate, ca urmare a situa
ției grave create în Vietnamul 
de sud.

Dezbaterile au fost deschise 
de reprezentantul Ceylonului, 
Gunewardene. El a subliniat 
că mișcarea de protest împo
triva represiunilor organizate 
de autoritățile diemiste a luat 
un caracter național. Deși pro
blema aflată pe ordinea de zi 
se referă în special la perse
cuțiile religioase, de fapt Adu
narea Generală este chemată 
să condamne întregul 
dictatorial al lui Ngo 
Diem.

Pentru a împiedica o 
tere largă și eficientă cu pri
vire la situația din Vietnamul 
de sud și represiunile diemis
te, a fost inițiată o manevră 
de ultimă oră. Președintele se
siunii Adunării Generale a 
dat citire unei scrisori a șefu
lui așa-numitei misiuni spe
ciale a guvernului diemist 
prin care invită „reprezentanți 
ai cîtorva state membre ale 
O.N.U. de a pleca în Vietna
mul de sud pentru a lua per
sonal cunoștință de evoluția 
situației în legătură cu con
flictul dintre guvern și bu- 
diști". Cercurile diplomatice, 
relevă agenția United Press 
International, arată că Viet
namul de sud a făcut această 
propunere pentru a evita o 
anchetă efectuată în baza u- 
nei rezoluții a Adunării Ge
nerale.

regim
Dinh

dezba-

Reprezentantul Uniunii So
vietice, Nikolai Fedorenko, a 
respins manevra inițiată de u- 
nele state interesate în 
piedicarea unei examinări 
profundate a 
discuție.
a propus ca Adunarea Ge
nerală să
ților conferinței de la Geneva 
cu privire la Indochina — re
prezentanții Uniunii Sovietice 
și Marii Britanii — să ia mă
suri în vederea efectuării u- 
nei anchete la fața locului cu 
sprijinul Comisiei Internațio
nale de 
trol în

După 
Britanii 
statului 
Generală și-a întrerupt dezba
terea în problema încălcării 
drepturilor omului în Vietna
mul de sud pînă marți după- 
amiază.

îm- 
a- 

problemei în 
Delegatul sovietic

ceară oopreședin-

supraveghere și con- 
Vietnam.

ce delegatul Marii 
a sprijinit propunerea 
Costa Rica. Adunarea

★
NEW YORK 8. — Dc la tri

misul special Agerpres, C. A- 
lexandroaie :

în dimineața zilei de 8 octom
brie președintele Comitetului po
litic special, ambasadorul Mihail 
Hașeganu (R. P. Romînă) a 
deschis prima ședință a acestui 
comitet. Dezbaterile au început 
cu raportul Comitetului special 
însărcinat cu cercetarea politicii 
de apartheid dusă de guvernul 
din Republica Sud-Africană.

Vorbitorii au subliniat necesi
tatea unei soluționări concrete a 
problemei în discuție prin adop
tarea de măsuri urgente pentru 
lichidarea apartheidului și a că
ror transpunere în practică să 
fie urmărită pas cu pas de către 
o Comisie specială a O.N.U.

Reprezentantul Guineei a sub
liniat că unele țări occidentale, 
printre care Anglia, S.U.A., 
Franța, Germania occidentală, 
Belgia, continuă să întrețină re
lații economice cu Republica 
Sud-Africană și să livreze arma
ment guvernului rasist de la 
Pretoria. în încheiere, reprezen
tantul Guineei a cerut suspen
darea drepturilor Republicii Sud- 
Africanc în O.N.U. sau chiar ex
cluderea ei din organizația mon
dială.

Au mai luat cuvîntul repre
zentanții Nepalului, Mauritaniei 
și Tanganieăi.

'.♦A-

romani la Festivalul
de la Vercelli

țării noastre Ileana 
și George Cotovelea, 

Ia Teatrul de

— La Vercelli, în 
desfășurat cel de-al 

Festival Internațional 
și com- 

„G. B. Viotti". La sec-

Succesul balerinilor

Un grup de participanți la o demonstrație antirasislă pașnică din Chicago, 
cată de poliție, au încercat să se ascundă. Poliția însă i-a descoperit și 

din ascunzătoare pentru a-i aresta.

care a fost ata- 
i-a silit să iasă

ROMA. 
Italia s-a 
12-lea 
de canto, dans, pian 
poziție 
ția de dans au participat din 
partea 
Iliescu 
prim-balerini 
Operă și Balet al R. P. Ro
mîne. La proba finală care a 
avut loc sîmbătă 6 octombrie, 
juriul secției de dans a acor
dat premiul I pentru 
„G. B. Viotti" pe anul 
balerinilor romini. La concer
tul finaliștilor din 7 octombrie 
numerele prezentate de bale
rinii romîni s-au bucurat dc 
un deosebit succes.

dans, 
1963

DELHI. — După cum anunță 
agenția U.P.I., la Deliii au fost 
anunțate rezultatele alegerilor 
parlamentare din fostele colonii 
franceze Pondicherry, Mabe și 
Karikal, aflate pe teritoriu] In
diei și transferate accsieia prin 
tratatul din 28 mai 1956. Candi
dați! partidului de guvernămînt, 
Congresul național indian, au ob
ținut 92 477 voturi, ocupînd ma
joritatea locurilor în Camera in
ferioară a parlamentului. Un în
semnat număr de voturi au obți
nut candidații comuniști, respec
tiv 56 817 voturi, iar independen
ții 1 010 voturi.

BAGDAD. — Abdel Salam | 
Mohammed Aref, președintele I 
Republicii Irak, ■ a anunțat în | 
seara zilei de 8 octombrie rea- . 
lizarea unității militare între ] 
Irak și Siria. Generalul Saleh | 
Mahdi Amash, rpinistrul apă- 1 
rării al Republicii Irak, a fost 
numit comandantul șef al for
țelor armate unificate. Sediul 
comandamentului general va 
fi în capitala Siriei, Damasc.

WASHINGTON. — I.a Washing- | 
ton au continuat la 8 octombrie I 
întrevederile ministrului afacerilor 
externe al Franței, Couve de Mur- 
viile, cu oficialitățile americane. 
Corespondentul la Washington al 
agenției France Presse relatează 
că la întîlnirea cu subsecretarul 
de stal. George Ball, au fost tre
cute în revistă problema politicii 
agrare a celor două țări (unii ob
servatori afirmă cu a fost abordată 
chestiunea așa-zisului „război al 
puilor"), problemele legate de vii
toarele negocieri tarifare din ca
drul Gait, precum și o serie de 
chestiuni financiare.

Reierindu-se la întrevederile mi
nistrului de externe francez la 
Washington, agenția France Presse 
subliniază că acestea ,,nu au dus 
la reglementarea problemelor în 
suspensie".
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S-a deplasat... muntele

t masiv muntos cu un vo
lum de peste 200 milioane 
metri c.ubi s-a desprins ditt

lanțul munților Tanusiusk (Da
ghestan), deplasîndii-se în opt 
zile pe o suprafață de 2 km. Ma
sivul a alunecat împreună cu 
culturile de ovăz și mazăre, chiar 
cu căsuța unui păstor. La mar
ginea localității Mocioh, muntele 
a dărîmat două case. Nu s-au în
registrat însă victime omenești. 
Masivul a astupat albia rîului de 
munte Mocioh, fortnînd un lac 
care, pînă la 7 octombrie, se întin
dea pe o suprafață de 44 ha, avînd 
o adincitue de 70 metri. Lacul 
eonii lină să crească, intr-o con
vorbire cu reprezentanții presei, 
dr. Nikolai 11 ci eu ev ski, membru 
«/ Corniletttlui Geologic de. Stal 
al t .R.S.S., a arătat cu mișcarea 
acestui masiv muntos s-a produs 
datorită unui dezechilibru al re
gimului apelor subterane pro
vocat de ploile abundente. Omul 
de știință a declarat că această 
alunecare, de teren constituie „tui 
fenomen rar ba chiar „unic".

Sinatra, director 
al studiourilor 

,,Warner Brothers"

Ziarul „New York Times” 
anunță că actorul și cîn- 
tărețul american Frank 

Sinatra a fost angajat în cali
tate de director al studiourilor 
de filme si televiziune Warner 
Brothers, unde va ocupa postul 
de asistent special al președin
telui acestor studiouri.

Se precizează însă că el va

continua să joace și pe viitor, 
dar numai în filmele întreprin
derii care-i poartă numele.

Populația globului

Citind raportul Biroului a- 
merican pentru proble
mele privind populația, 

agenția U.P.I. anunța că la 
mijlocul anului 1963 populația 
globului a atins cifra de 3 180 
milioane.

Ravagiile uraganului 
„Flora"

Președintele Republicii Haiti,
Duvalier, a proclamat la 7 
octombrie btare de ,,dezas

tru național" in Haiti, ca urmare 
a ravagiilor provocate do uraganul 
„Flora". Potrivit datelor oficiale, 
in această țară uraganul,' care a 
bin tuit cu o forță neinaiîntîlnila în 
ultimii. .63, de ani, viteza,.' vîntului 
atingînd 180—200 km pe oră, a 
provocat moartea a 4 000 de per
soane. Agențiii U.P.l. relatează că 
toate orașele din peninsula Tiburon 
(sudul Republicii Haiti) au fost dis
truse în proporție de 40 pînă la 70 
la sulă, numărul persoanelor afec
tate de acest dezastru fiind de 
aproximativ un milion, aproape o 
treime din populația țării,,

Ministrul sănătății publice al Re
publicii Haiti, Philippeaux, a decla
rat că recolta a lost distrusa aproa
pe în întregime, două cincimi din 
suprafața agricolă a țarii fiind de 
nefolosit. în același timp, el a ară
tat că toate rezervele alimentare 
sînt inundate.

In Cuba, după cum transmite 
agenția Prensa Latina, uraganul 
„Flora" s-a abătut din nou asupra 
teritoriului țării, bîntuind îndeo
sebi în regiunea de sud-vest a 
provinciei Camaguey, și în pro

vincia Oriente, Vîntul a atins o 
viteză de 135 km pe oră. Se sem
nalează inundații, s-au înregistrat 
victime și pagube însemnate în 
agricultură.

Potrivit agenției France Presse, 
serviciul meteorologic din Miami 
a arătat că situația actuală este 
„unică" în analele uraganelor din 
Marea Antilelor.

Frigider de buzunar

Doi mecanici din orașul 
Pecs au construit un fri
gider de buzunar, copie 

miniaturală a marilor frigidere. 
Dimensiunile lui sînt : 15x20
cm, iar greutatea de 650 gra
me. Suprafața interioară din 
polietilenă a acestui frigider cu 
pereți dubli, bine izolați, satis
face toate cerințele igienei. El 
este capabil să răcească atît 
produse lichide cit și solide. 
Volumul acestui mic frigider 
este de 1,5 litri de apă.

Prezenfă de spirit

Cu prilejul concertelor de 
inaugurare a noii clădiri 

a Operei din Montreal, 
celebrul violonist Iehudi Me
nuhin a interpretat Concertul 
în Re major pentru vioară 
și orchestră de Brahms. în 
timpul executării concertului, 
vioara lui Menuhin, un Stradi
varius, s-a spart. Fără a-și 
pierde prezența de spirit Iehu
di Menuhin a luat din mina 
prim-violonistului orchestrei 
vioara acestuia, tot un Stradi
varius, și după o întrerupere 
doar de secunde a continuat 
să cinte.

REDACȚIA «1 ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scînteii", TeL 17.60.10, Tiparul t Combinatul Poligrafic „Casa Sdnteil",

S-a ieftinit... 
sclavia

P roba de umanitarism a 
stors cascade de lacrimi 
în coloanele unor ziare

apusene. Lacrimi, firește, pagi
nate cu o vizibilă tehnică a re
clamei. Lumea întreagă trebuia 
să afle că în anul 1963 Arabia 
Saudită a făcut un salt uluitor 
spre secolul nostru : 1682 de
sclavi fuseseră eliberați, guver
nul saudit făcînd sacrificiul de 
a învesti 5 000 000 dolari în 
această afacere zugrăvită drept 
umanitară (bănuții 100°lo au ro
tunjit visteria familiei regale). 
Restul — era acoperit de o cor_ 
tină de nisip. Și numărul scla
vilor ce-și poartă încă amarul, 
și soarta lor blestemată.

Dar n-au trecut decît puține 
zile și încă o probă de umani
tarism ne-a fost oferită de gu
vernul Arabiei Saudite. Potrivit 
ziarului „Fatat Al Djasira” din 
Aden, a fost emis un decret 
care stabilește noi prețuri Pe 
piața sclavilor. Un bărbat va 
costa... numai 250 lire sterline, 
o femeie cu 100 de lire în plus.

Caravanele de cămile vor 
purta vestea colosală pînă în 
oazele împresurate de nesfîrșita 
mare de nisip.

Ce fericiți vor fi sclavii cînd
vor afla că prețul lor de vîn- 
zare a fost scăzut. Recunoașteți, 
soarta li s-a luminat : e drept, 
au rămas sclavi dar s-a iefti
nit... sclavia !

M. RAMURĂ


