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în raionul Sf. Gheorghe

tineretului
cinteis

I

Iladu Buzatu este inginer pe marele șantier al Combinatului 
chimic de la Craiova. El a primit sarcina să coordoneze lu
crările pe un lot important. Utemișiii l-au ales și secretar al 
organizației de bază U.T.M. Și de o sarcină și de cealaltă

Radu se achită cu multă conștiinciozitate
Foto ; I. CUCU

CAL

I
ln „Scînteia tineretului" din 19 sep
tembrie a.c. a fost publicat articolul 
unor specialiști de la Combinatul Chi
mic din Tîrnăveni cu privire la calita
tea carbidului. In observațiile lor au
torii articolului s-au referit la princi
palii componenți ai carbidului: varul 
industrial, produs de Fabrica „Victoria 
socialistă" din Turda și mangalul de 
bocșă, fabricat la întreprinderea fores
tieră Stîlpeni, regiunea Argeș.

Publicăm două articole în legătură 
cu măsurile ce trebuiesc luate pen
tru îmbunătățirea calității celor 

< două produse.

u n c 11 o r

Joi 10 octombrie 1963
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Doi din
e ce uneori varul produs la Turda nu îndeplinește condițiile de calitate ?O primă explicație se referăla calitatea materiei prime — piatra de var. Fabrica este a- provizionată cu calcar de la cariera Săndulești, aflată în apropiere. De aici, materia primă vine de multe ori cu un conținut prea mare de impurități (calcită, silice, argilă și altele) care îngreunează procesul de ardere. Cînd în atmosferă e prea multă umiditate, I impuritățile (sterilul) în loc să cadă sub zul de granulele un strat nu permite arderea completă a pietrei. Sterilul, cu o granula- ție mai fină, se lipește și de grătar.Pentru a preîntîmpina a- ceste neajunsuri este necesar ca la cariera Săndulești să se monteze un grătar special, cu orificii. pentru obținerea gra- nulației prescrise la piatra de var (80—1G0 mm). Calcarul sosit în secție — chiar dacă respectă condițiile dimensionale — trebuie sortat cu grijă și de încărcătorii de aici, care au sarcina de a întreține în bune condițiuni si instalațiile anexe

grătarul de Ia silo- alimentare, învelesc de calcar, formind izolator. Acest strat

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat președintelui Republicii Federale Nigeria, dr. Nnamdi Azikiwe, o telegramă cu prilejul proclamării republicii și a alegerii sale în funcția de președinte ai Republicii Federale Nigeria, în telegramă sînt exprimate cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru președintele Republicii și poporului nigerian.în telegrama de răspuns, președintele Republicii Federale Nigeria, Nnamdi Azikiwe, mulțumește pentru felicitări și în numele guvernului și poporului Republicii Federale Nigeria și al său personal exprimă cele mai bune urări pentru fericirea personală a ■ președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romine și pentru prosperitatea poporului romîn.

ri ultimele zile, în întreaga re
giune Brașov s-a intensificat 
ritmul lucrărilor agricole de 
toamnă. Și unitățile agricole so
cialiste din raionul Sf. Gheorghe 
au obținut rezultate bune. Me
canizatorii au continuat pregă
tirea patului germinativ pe te

renurile arate, cea mai mare parte în vară, 
după trifolicne și cartofi timpurii. Colecti
viștii au repartizat oamenii care să lucreze pe 
semănători, au asigurat, condiționat și tratat 
săuiirița și au pus în stare de funcționare 
100 de semănători cu tracțiune animală, care 
sînt folosite pe terenurile ncmecanizabile. în 
același timp, ei au continuat cu mai multă 
intensitate lucrările de eliberare a terenuri
lor ocupate cu culturi de toamnă și în pri
mul rînd, a acelor suprafețe care urmează să 
fie însămînțate acum.

Și muncitorii din gospodăriile de stat s-au 
străduit să încadreze fiecare lucrare în epo
ca optimă. I.a G.A.S. Hălchiu, de exemplu, 
întreaga suprafața destinată însămînțărilor 
a fost pregătită și s-a trecut cu toate for
țele la semănat. Colectiviștii din aceeași co
mună au terminat aproape în întregime re
coltatul sfeclei, cartofilor și porumbului. în 
acest timp, mecanizatorii, lucrînd în două 
schimburi, au reușit să pregătească patul ger-

minativ pe 600 de hectare din cele 805 pla
nificate pentru însămințări.

Cele mai bune rezultate s-au obținut pină 
acum în gospodăria colectivă slin Chilieni, 
unde campania agricolă de toamnă este a- 
proape încheiată. Piuă acum cîteva zile, din 
cele 210 de hectare destinate însămîuțărilor 
de toamnă era semănat grîul pe 210 hectare. 
Ace3t rezultat se explică astfel. îu primul 
rînd, atenția și forțele colectiviștilor de aici 
au fost îndreptate spre strîngerea cu priori
tate a recoltelor de pe acele terenuri unde, 
conform planului, urma să se semene grîul, 
orzul, secara. Organizația de bază U.T.M. a 
adus o prețioasă contribuție Ia această ac
țiune. Pentru ca fiecare lucrare să fie efec
tuată în termenul stabilit, se impunea parti
ciparea zilnică a tuturor colectiviștilor la 
muncă îu G.A.C. în consecință, munca poli
tică desfășurată de organizația U.T.M. a avut 
ca principal obiectiv mobilizarea tuturor 
tinerilor la lucru,-zi de zi, și în același timp 
îndrumarea lor spre acele posturi care impu
neau urgență. Astfel, majoritatea tinerilor au 
fost prozeliți la scosul sfeclei și al cartofilor, 
alții i-au ajutat pe conductorii de atelaje la 
transportul îngrășămintelor pe cîrnp și al 
semințelor la punctele de lucru ale mecani
zatorilor. Stabilirea de sarcini precise pentru 
fiecare tînăr în parte și preocuparea țiernia-

nentă față <lc realizarea lor a făcut ca ute- 
niiștii, tinerii colectiviști, să contribuie activ 
la înfăptuirea măsurilor luate «Ie organizația 
de partid și consiliu! de conducere ale 
G.A.C.

Și în alte unități agricole socialiste din 
raionul Sf. Glieorghe, s-au obținut rezultate 
bune. Cu toate acestea, continuă să existe o 
serioasă rămînere în urmă la semănat. Din 
totalul de aproape 10 600 de hectare pregă
tite, pînă acum cîteva zile erau însămînțate 
numai 778 de hectare. Se observă de aici 
decalajul foarte mare dintre aceste două 
lucrări.

Cu fiecare zi ce trece se scurtează epoea 
optimă pentru însămințările de toamnă; au 
mai rămas pînă la sfîrșitul ei doar eîtev-i 
zile și, după cum s-a văzut, semănatul este 
abia la început. Există posibilitatea ca acest 
decalaj mare să fie mult redus. Un mare nu
măr de tractoare lucrează în două schimburi, 
așa că noaptea pot continua arăturile și pre
gătirea patului germinativ, iar ziua pot li 
repartizați la semănat mult mai mulți niec.i-

TEA
acestor produse

poate fi
îmbunătățităcomponent!!• •carbiduluiale cuptorului. Or. neres- pectîndu-ne tehnologia de fabricație, grătarele nefiind curățate periodic și cu atenție o cantitate din ce în ce mai mare de impurități însoțește piatra de var în cuptor.Nerespectarea tehnologiei nu se limitează însă la atît. Procesul de ardere, principala fază în procesul de fabricație, cere o urmărire atentă, dirijare continuă în funcție de situația existentă în cuptor. Arzătorii de aici nu s-au preocupat însă totdeauna de menținerea zonelor de ardere corespunzătoare, de alimentarea ritmică a cuptoarelor. Din a- cest motiv, uneori, temperatura în zona de ardere nu a corespuns fiind prea scăzută, alteori — la nivelul aceluiași etaj al cuptorului — temperatura avea valori diferite de la o gură de vizitare la alta.Arderea neuniformă a per-

Ing. ȘTEFAN BORZA 
șeful secției cuptoare 

Fabrica „Victoria socialistă" 
din Turda

ION RUS
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

(Continuare în pag- a IV-a)

I

ntreprinderea forestieră Stîlpeni a obținut în acest an unele rezultate bune în ceea ce privește producerea mangalului debocșă (cărbune de lemn) necesar industriei noastre siderurgice și chimice. Așa, de pildă, sarcina pe perioada scursă din acest an a fost depășită cantitativ cu 309 tone, în fabricarea acestui sortiment. la întreprinderea, noastră au fost remarcate însă Și unele deficiente. Au existat, astfel, cazuri cînd o parte din mangalul expediat principalului nostru beneficiar — Combinatul chimic din Tîrnăveni — conținea un procent prea mare de umiditate și cenușa. Sesizarea făcută de chimiști în coloanele „Scinteii tineretului" ne-a determinat să cercetăm mai amănunțit cauzele. Prima și cea mai importantă, constă în slaba asistentă tehnică ce s-a acordat producerii acestui sortiment. Personalul tehnic de teren (unii maiștri și șefi de sectoare) nu au supravegheat îndeajuns modul de fabricație a mangalului. Acest proces era lăsat uneori numai pe seama șefului de echipă, care — prin pregătirea sa — nu putea suplini în totalitate oe maistrul sau inginerul de specialitate.Lipsa unei asistențe tehnice corespunzătoare s-a reflectat și în modul cum muncitorii au fost îndrumați să aplice cele mai bune metode de lucru, să

generalizeze experiența lucrătorilor cu o activitate îndelungată în această meserie. Aici aș vrea să dau un exemplu : mangalul de bocșă se produceîn întreprinderea noastră atît prin bocșe verticale cît și prin bocșe orizontale. Experiența ne-a arătat că fabricarea în bocșe verticale este procedeul cel mai bun care are drept rezultat obținerea unor cantități mai mari de mangal de calitate superioară. Or, trebuie spus că nu tot personalul din acest compartiment de activitate a fost îndrumat să cunoască și să-și însușească producerea mangalului prin acest procedeu fapt reflectat tocmai în slaba calitate a produsului.O cauză importantă, datorită căreia au ajuns la beneficiar unele cantități de mangal necorespunzător, se referă și la recepțiile calitative ale acestuia. Uneori ele erau lăsate numai pe seama primitorului din depozitul final, care se limita adesea mai mult la recepția cantitativă, neefectuînd și măsurătorile de ordin calitativ.In fața unei asemenea situații, conducerea I. F. Stîlpeni, sub îndrumarea comitetului de partid, a luat unele măsuri, propunîndu-și totodată să se preocupe în continuare de îm-

(Continuare în pag. a IV-a)

MARIA SUDITU 
corespondentul „Scinteii tineretului'” 

pentru regiunea Brașov
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S-a terminat o zi de muncă. O zi in care fiecare din acești tineri a contri
buit prin munca lui la realizarea și depășirea planului secției lor. Este 

vorba de secția cracare catalitică de la rafinăria Onești
Foto : N. STELORIAN

NOI TRACTOARE PENTRU AGRICULTURA

FLORIAN GEORGESCU 
inginer șef al I. F. Stîlpeni, 

regiunea Argeș

(Continuare în pag. a IV a)

agricole 
din re

primit 
tractoa-

Gospodăriile 
de stat si S.M.T. 
giunea Banat au 
în acest an no; 
re, pluguri, semănătoare,
mașini pentru selectat și 
tratat semințele și alte 
utilaje agricole produse

de industria noastră con
structoare de mașini. 
Astfel, în regiune lucră
rile de pregătire a tere
nurilor și însămînțarea 
culturilor de toamnă se 
execută în întregime cu 
mijloace mecanizate. Fo-

losind rational utilajele, 
mecanizatorii din aceas
tă parte a țării au pre
gătit Pînă în seara zilei 
de 8 octombrie pentru 
însămințări 275 500 ha.

(Agerpres)

APROVIZIONAREA
PENTRU

TIMIȘOARA. —Ma
gazinele și punctele 
de desfacere a pro
duselor legumicole 
din orașele și centrele 
muncitorești din Ba
nat primesc zilnic 
cantități tot ma/ mari 
de legume, fructe și 
alte produse necesare 
aprovizionării de iar
nă. Pentru desfacerea 
rapidă a acestora, în 
diferite localități din 
regiune au fost des
chise 45 de centre se
zoniere. s-au stabilit 
grafice de livrare și 
transport în cadrul u- 
nor întreprinderi și la 
domiciliul cumpără
torilor. O dată cu a- 
ceasta, au fost luate 
măsuri de pregătire a 
spațiilor de însiloza- 
re a produselor legu
micole și de amenaja
re a noj depozite, 
sporindu-se asllel ca

pacitatea de însiloza- 
re cu 1 600 tone de 
cartofi, 750 tone de 
legume și rădăcinoase 
și peste 800 tone de 
fructe. De asemenea, 
la dispoziția consu
matorilor au fost pu
se legume și fructe 
conservate, murături, 
precum și noi sorti
mente de produse se. 
miindustriaiizate, ca 
ardei de umplut, ver
dețuri, foi de vița de 
vie etc.

Extinderea bazine
lor legumicole din 
regiune și crearea de 
noi zone pentru cul
tura legumelor per
mit să se pună Ia dis
poziția oamenilor 

muncii din Banat, pî
nă la sfîrșitul anului, 
cu peste 55 la sută 
mai multe legume de- 
cît în anul trecut.

(Agerpres)

BRAȘOV 9 (coresp. Agerpres). —
7n comuna Moecfu, situată în muniH Branului la 

o altitudine de aproape 1 000 m, a poposit recent o 
brigadă formată din cadre de specialitate de la cîi- 
nicile din Brașov. Medicii au acordat consultații, au 
ținut conferințe și au răspuns la Întrebările puse de 
cetățeni. De asemenea, sute de medici din regiune 
s-au deplasat in uzine și fabrici, în combinatele 
chimice și întreprinderile carbonifere, în exploată
rile forestiere, în S.M.T. și G.A.S., unde au împărtă
șit lucrătorilor unele reguli privind igiena individua
lă și colectivă, le-a vorbit despre unele măsuri ce 
trebuie luate pentru prevenirea și combaterea dife
ritelor boli.

Anul acesta, în satele și orașele regiunii Brașov 
medicii au ținut peste 800 conferințe de specialitate 
urmate de filme documentare. De asemenea, în nu
meroase întreprinderi, școli și cămine culturale s-au 
organizat expoziții de fotografii cu tema „Educația 
sanitară a cetățenilor",

Au terminat 
recoltatul porumbului

Colectiviștii din ra
ionul R. Sărat, unul 
din cele mai mari ra
ioane de cîmp din re
giunea Ploiești au 
mina! recoltarea 
rumbului de pe 
treaga suprafață, 
ceastă lucrare se
propie de sfîrșit și in 
gospodăriile de stat, 
precum și in cele co
lective aparținînd o- 
rașelor Buzău și Plo
iești. Pină miercuri in 
regiune, porumbul a 
tost cules de pe a- 
proape 93 la sută din

suprafața cultivată. 
Măsurile luate de 
consiliile agricole au 
dus în ultimele zile și 
la intensificarea însă- 
mînțărilor de toamnă, 
lucrare efectuată pînă 
acum pe mai mult de 
60 000 ha, reprezen
tând aproape jumătate 
din suprafața prevă
zută. Alte 83 000 ha 
teren a fost pregătit 
pentru însămințări. 
Cele mai mari supra
fețe au fost semănate 
de colectiviștii din 
raioanele R. Sărat, 
Mizil și Buzău.

Prin introducerea
tehnicii noi

La șantierul naval 
maritim din Constanța 
se desfășoară o susți
nută acțiune de promo
vare a tehnicii noi și de 
extindere a metodelor 
avansate. In primele 9 
luni ale acestui au, ca
binetul tehnic a înre
gistrat 127 propuneri 
de inovații, din care 67 
au fost aplicate. Eco
nomiile antccalculatc 
ce se realizează prin a- 
plicarea acestora se

ridică la aproape 
2 200 000 Iei. Printre 
noile inovații Be nu
mără cea privind me
talizarea cu alamă a e- 
licelor și axelor port- 
elice, dispozitivul pen
tru curățat rugina de 
pe lanțurile de ancoră, 
mașina pentru presa
rea maselor plastice, 
dispozitivul de rectifi
cat în interior acționat 
pneumatic ți altele.

(Ageqires)

poezii care să-și afle izvorul în munca avîntată a poporului pentru obținerea unor noi victorii în lupta pentru de- săvîrșirea construcției socialismului, sub conducerea partidului, pentru a face țara noastră din zi în zi mai frumoasă, mai bogată.Exprimarea sugestivă, emoționantă a gîndurilor și sentimentelor înalte, pe care le generează realitățile noastre socialiste, își poate găsi împlinirea într-o poezie agitatorică, militantă, animată de patos cetățenesc.Pentru realizarea unor astfel de poezii de către tinerii poeți este necesară, fără îndoială, o cunoaștere te-

CONCURSUL ESTE DESCHIS 
PÎNĂ LA 1 MARTIE 1964

MEMBRILOR STAGIARI 
SCRIITORILOR.

lor cercurilor literare de la orașe și 
sate , din școli și institute de învă- 
țămînt superior.

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.

meinică a minunatelor creații sicilor noștri și a celor mai valoroase opere ale scriitorilor noștri contemporani.

de la tinerii muncitori,

La concurs poate participa ORICE 
TÎNĂR, INDIFERENT DE PROFESIE 
ȘI PREGĂTIRE, CU EXCEPȚIA MEM
BRILOR ȘI 
AI UNIUNII

ale cla-
înclinația și dorința multor tineri 

de a exprima în 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 împliniri în această fru
moasă pasiune — poezia, de a spri
jini activitatea creatoare a membri-

Așteptăm colectiviști, elevi și studenți poezii inspirate din viața și preocupările lor, din noile realități ale orașelor și satelor patriei, din aspirația tineretului nostru spre desăvîrșire, spre frumos,

Lucrările vor fi trimise pe adresa ziarului „Soînteia tineretului" cu specificația pentru „Concursul de poezii".Cele mai bune poezii primite în ca
drul concursttlui vor fi publicate pe
riodic în paginile ziarului nostru. Pen
tru cele mai izbutite creații poetice 
vor acorda premii și mențiuni,



am organizat învățămîntul

studiere a sta-

Imediat după 
U.T.M. a pur-

studiere a 
pentru cei 
și a Xl-a, 
cicluri de

a instruit amănunțit
U.T.M. pe ani, ară*

Cum

i
a partidului și a

G!
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AIOră practică ta Școala de mecanici agricoli din Urziceni, regiunea 

București. Maistrul Ioniță Alexandru explicând elevilor din anul II cum 
se face cuplarea mașinilor agricole la tractor.

Foto: GR. PREPELIȚĂ

A

La întrebarea „Cum îți petreci astăzi timpul liber ?” elevii Școlii medii nr. 1 din Galați au ce răspunde. Convingerea aceasta ne-am format-o mai ales după 
cș am aflat despre activitățile cultural-artistîce și sportive care se vor desfășura în primul trimestru, activități incluse în planul comun întocmit de direcția școlii și comitetului U.T.M. Spicuim cîteva din aceste activități. In primul rînd am vrea să notăm înființarea sau reînființarea în unele cazuri a cercurilor îndrăgite de elevi. Cenaclul literar își va începe curind activitatea. Se vor în- tîlni aici cei mai talentați elevi, își vor dezbate creațiile proprii, vor sqrie texte pentru programele brigăzii artistice de agitație. Cenaclul va patrona și revista „Tinere condeie”, care, cu siguranță va fi foarte citită de elevi. Iubitorii de muzică sint invitați Ia acțiunile cercului „Prietenii muzicii". Programul acestui cerc va fi foarte variat, va cuprinde inițiere în muzica simfonică și selecțiuni din muzica ușoară și populară, compozitori preferați etc.Școala are cinematograf propriu, care programează vizionări de filme specifice vîrstei elevului. Zilele trecute, elevii au vizionat filmul „Codin”, după care au purtat discuții pe marginea filmului cu un reprezentat al cinematografiei. In altă zi, au purtat discuții pe marginea filmului „Colegii". Așa s-a născut ideea de a permanentiza aceste discuții cu iubitorii de filme.își vor începe, de asemenea, activitatea cercurile pe materii. Pentru impulsionarea acestei activități s-a proiectat pregătirea pentru sfîr- șitul trimestrului, a unei sesiuni științifice a acestor cercuri. Desigur, este prea pretențios spus „sesiune științifică”. Pe elevi i-a tentat însă această titulatură puțin academică prin care vor să marcheze seriozitatea preocupărilor

lor. Nimic rău. In fond, este vorba de un simpozion științific de mai mare amploare, la care toate cercurile pe materii vor prezenta referatele cele mai interesante, dezbătute în cercuri, aparate construite de elevi. Există intenția de a invita la această acțiune studenți de la politehnică, pentru un schimb de păreri. Un lucru bun. căci aceasta va apropia pe elevi de institut, de preocupările studenților.Acțiunea se anunță foarte interesantă, și faptul că în întreg trimestrul cercurile pe materii își vor desfășura activitatea sub egida pregătirilor pentru „sesiune" creează în rîndul membrilor cercurilor un frumos spirit de întrecere.In al doilea rînd, trebuie să notăm înființarea brigăzilor artistice de agitație pe clase, a brigăzii artistice de agitație pe școală, a ansamblului coral, a celor două echipe de dansuri populare romî- nești, a echipei de gimnastică artistică.De subliniat că selecționarea elevilor talentați pentru formațiile artistice de la nivelul școlii se vor face printr-un concurs cultural-artistic (recitări, soliști vocali, instrumentiști, brigăzi artistice etc). Concursul se va desfășura întîi la nivelul claselor, apoi al anilor și în sfîrșit, va avea loc finala pe școală. Cîștigătorii vor alcătui formațiile artistice care vor reprezenta școala pe faza orășenească a concursului cultural-artistic. Aceasta nu înseamnă că activitatea artistică se organizează numai pentru concurs ; dimpotrivă, concursurile au menirea să impulsioneze buna desfășurare a vie- artistice a școlii. Elevilor le întrecerile ami- dovedească ceea spiritul inventivții plac concursurile, cale, prin care să ce știu : talentul, și organizatoric.O serie de alte întregească tabloul timpului liber al elevilor de la această școală. Pe clase se va organiza vizitarea Mu-
activități vin să

La ora
de dirigenție

E
/

Nu de mult am purtat cu elevii mei, în cadrul unei ore de dirigenție, o discuție deosebit de interesantă. Tema acestei discuții s-a referit la necesitatea ca încă de pe băncile școlii elevii să se pregătească pentru a deveni oameni culți, multilateral instruiți.Am considerat că la clasa a X-a — sint dirigintă la clasa a X-a C de la Școala medie nr. 32 din București — o asemenea discuție este foarte utilă.Propusă cu două săptămâni vreme, această stîrnit interesulelev. Cu același interes am așteptat-o și eu, din dorința de a^mi cunoaște mai îndeaproape elevii, de a pătrunde în universul preocupărilor lor, de a ști ce gîndesc, cum privesc în general problema respectivă.Cu toate că în mare măsură ora de dirigenție avea să se bazeze pe discuții spontane, a trebuit totuși ca punctele esențiale, ideile de bază ale discuției să fie stabilite dinainte. în organizarea acestor discuții am primit sprijin și multe

aproape mai de- temă a fiecărui

u

sugestii din partea biroului U.T.M. pe eilasă, ou care am stabilit în prealabil punctele ce vor fi discutaite Ia ora respectivă. La ora de diri- genție anterioară, cît și prin intermediul biroului U.T.M., elevilor le-au fost anunțate aceste puncte. Era vorba de factorii care contribuie la formarea omului cult, de felul cum folosesc elevii fiecare din acești factori.Ora de dirigenție nu mi-a înșelat așteptările. Că tema sa a interesat, mi-am putut da seama imediat. Fiecare elev a venit pregătit, fiecare a avut de spus cîte ceva, astfel că din primele minute ale orei, a început o discuție vie, interesantă. Elevii mei îndrăgesc literatura, muzica, artele plastice, îi pasionează problemele științifice. Ne-am sfătuit ce trebuie să facă fiecare pentru a îmbina cît mai bine studiul școlar cu preocupările extra- școlare.
ALA ILASIEVICI 

profesoară 
Școala medie nr. 32 

București

Organizarea oît mai bună a în
vățămîntului politic U.T.M. a 
constituit una din preocupările 
de seamă ale comitetului U.T.M. 
din școala noastră. Urmînd in
dicațiile C.C. al U.T.M., noi am 
organizat pentru elevii din clasa 
a VIII-a cercuri de 
statutului U.T.M., iar 
dintr-a IX-a, a X-a 
pe grupe de clase, 
conferințe de cîte 5—6 teme.

Pregătirea noului an de învă
țămînt politic U.T.M. noi am în
ceput-o încă din anul școlar tre
cut, când, în adunările generale 
U.T.M. din luna mai, am cerut 
elevilor să facă propuneri de 
teme pe care să le studieze anul 
acesta la ciclul de conferințe. 
Elevii au făcut atunci numeroase 
propuneri, astfel că în vacanța de 
vară noi cunoaștem deja prefe
rințele elevilor. în perioada va
canței de vară, sub îndrumarea 
organizației de partid, noi am 
trecut la recrutarea propagandi
știlor și a lectorilor care vor ține 
conferințele, am stabilit ne
cesarul de material biblio
grafic, ne-am preocupat de gă
sirea unor forme și metode 
care, folosite, să facă mai efi
ciente expunerile din cadrul ci
clului de conferințe. începutul 
noului an școlar ne-a găsit în fe
lul acesta pregătiți pentru orga
nizarea învățămîntului politic 
U.T.M. în prima ședința de co
mitet s-au stabilit sarcini concre
te privind desfășurarea învăță
mîntului politic, 
ședință, comitetul 
tat o discuție cu propagandiștii 
de la cercurile de 
tutului U.T.M. (profesori tineri 
și elevi din clasele a Xl-a) pen
tru ca aceștia să știe exact ce au 
de făcut. De asemenea, comite
tul U.T.M.
comitetele

zeului de istorie monumentelor eroilor clasei muncitoare din orașul Galați ; pe ani de studii se va merge în vizită la unele întreprinderi ca : Șantierul naval, Uzina de tablă subțire, Uzina mecanică ; elevii clasei a VIII-a vor face cu autocarele, un tur al orașului. Cele mai multe activități se vor desfășura chiar în școală. Astfel în fiecare săptămînă, va avea loc o reuniune tovărășească, pregătită de către un an de studii. A început deja pregătirea serbării pe școală care v.a avea loc în luna noiembrie și care va cuprinde montajul muzical-literar „Mulțumim, partid iubit” și spectacolul de brigadă „Prin școala noastră dragă", se pregătesc simpozioanele „Chipul lui Lenin în literatură” și „Transformările revoluționare din patria noastră oglindite In literatura contemporană" etc. La petrecerea într-un mod plăcut și instructiv a timpului liber va contribui și biblioteca școlii prin unele acțiuni specifice ; o seară de poezie „Poeții cîntă partidul”, o seară literară „Sadoveanu", prezentarea de recenzii, organizarea unei expoziții de cărți etc.Un loc important în cadrul activităților extrașcolare îl ocupă sportul. Se vor desfășura sportive și concursuri la volei, handbal, care vor un număr mare de elevi, reprezentative ale școlii ține meciuri cu echipele altor școli.Curînd încep participarea la drul „Concursului de polisportiv’, și propriu-zise.Un plan bogatinteresante.

în treceri baschet, cuprinde Echipele vor sus-înscrierile pentru întrecerile în ca- pentru insigna apoi întrecerilecu activități a-tractive,
AUREL GEORGESCU

politic U. T. M.
tîndu-le cum trebuie să treacă în 
mod practic la organizarea ciclu
rilor de conferințe, la înscrierea 
utemiștilor și elevilor la această 
formă de învățămînt politie.

La Btabilirea conferințelor s-a 
ținut seama de nivelul de pregă
tire al elevilor, astfel ca ciclul 
de conferințe să nu repete pro
bleme pe care elevii le studiază 
la Socialism științific sau Eco
nomie politică. Totodată am ți
nut seama de problemele educa
tive pe care le ridică fiecare 
grup de clasă ți de dorințele 
elevilor. Tematica conferințelor 
a fost orientată spre discutarea 
unor teme avînd oa scop înar
marea elevilor cu cunoașterea 
politicii partidului nostru, a rea
lizărilor regimului democrat- 
popular, a unor probleme din 
viața internațională, precum și a 
unor probleme de educație mo
rală.

îu acest fel au fost stabilite 
un număr de peste 50 de confe
rințe. într-o ședință a activului 
U.T.M. am indicat comitetelor 
U.T.M. pe ani, să stabilească din 
temele propuse, pentru fiecare 
ciclu un număr de 5—-â teme 
(dintre care două «înt cele reco
mandate pentru toate ciclurile de 
conferințe) precum și un respon
sabil din rindul membrilor comi
tetului U.T.M. pe an care să 
răspundă de buna pregătire și 
desfășurare a ciclului de confe
rințe ; să țină legătura cu lecto
rii, să îndrume studiul elevilor.

în același timp cu stabilirea 
conferințelor, birourile U. T. M. 
pe clase au trecut la populariza
rea temelor alese, prin discuții pe 
clase, prin afișe, panouri. Multă

eficacitate a avut panoul afișat 
în holul școlii conțiuînd temele 
fiecărui ciclu de conferințe.

S-ta asigurat totodată un larg 
schimb do păreri în legătură cu 
tematica ciclurilor de conferințe. 
Cu acest prilej s-au făcut pro
puneri «ă se organizeze în afara 
conferințelor, dezbateri, simpo
zioane, unele teme să se desfă
șoare sub formă de întrebări și 
răspunsuri. în urma acestor pro
puneri, noi ne-am gîndit și la 
alegerea temelor care să se țină 
altfel decit prin conferințe. Ast
fel, dezbaterea temei „Marile 
succese ale științei și culturii 
noastre contemporane, continua
toare a tradițiilor progresiste ale 
științei și culturii rominești” (pe 
care și-au ales-o elevii din cla
sele a Xl-a umanistice) se poate 
realiza mult mai interesant prin 
organizarea unui simpozion. în 
acest scop, va fi solicitat con
cursul unor oameni de știință și 
cultură, care să vorbească, pe 
scurt, despre tradițiile progresiste 
ale științei și culturii noastre, 
despre dezvoltarea actuală a tu
turor ramurilor științei, culturii 
și artei gominești, despre figuri 
de oameni de știință și de cul
tură progresiști. De asemenea, 
ne-am gîndit ca tema „Perspec
tivele mărețe ale dezvoltării țării 
noastre pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialismului și tre
cerea treptată ila comunism’’ să 
se desfășoare sub formă de în
trebări și răspunsuri. Practic, a- 
cea&ta se va desfășura astfel. Ele
vii vor fi anunțați din vreme a- 
supra temei și vor fi îndrumați 
sa-și pregătească întrebările la 
care doresc să afle răspuns. To-

varășul pe care-1 vom invita sS 
discute cu elevii va da răspuns 
acestor întrebări. în felul acesta, 
vom realiza o dezbatere vie la 
care elevii să participe efectiv. 
Dezbaterea temei „Munoa — 
izvor de bucurie și criteriul prin
cipal de apreciere a individului 
în societatea socialistă” ne gân
dim să o organizăm nu printr-o 
conferință, ci să invităm să ia 
cuvîntul muncitori, intelectuali și 
elevi dintre cei mai buni. Dis
cuțiile se vor încheia cu un mon
taj literar conținînd fragmente 
din opere ale scriitorilor, precum 
și creații ale elevilor închinate 
muncii-

Du.pă stabilirea temelor și, în 
mare, a modului în care să se 
desfășoare, s-a trecut la înscrie
rile elevilor. în acest scop, mem
brii comitetului U.T.M. au stat de 
vorbă cu elevii despre impor
tanța învățămîntului politic, 
le-au arătat la ce formă a aces
tuia pot participa, ce vor studia, 
cum vor trebui să se pregătească 
pentru ca participarea lor să fie 
cît mai activă și să aibă ca re
zultat însușirea temeinică a ce
lor expuse. După aceste discuții, 
s-au alcătuit tabele cu cei care 
doresc Ba se înscrie, recoman- 
dindu-li-se acestora să aibă caie
te de notițe, iar cei din clasa a 
VIII-a să aibă și manualul „Sta
tutul U.T.M.”. Toți elevii au ce
rut să fie înscriși la învățămîntul 
politic U.T.M. Aceasta a impus 
să luăm măsuri pentru rezolva
rea unor probleme organizatorice 
de care depinde buna desfășura
re a conferințelor : stabilirea zi
lelor în care vor avea loc con
ferințele, a sălilor celor mai a-

elevilor un<ÎS 
conferințele.

Ioc de acum

decvate, anunțarea 
și cînd au loc 
tema.

Iu școală a avut 
deschiderea anului de învățămînt
politic U. T. M. Le-am ară
tat încă o dată elevilor impor
tanța formei de învățămînt po- 
litio la care participă, rolul a- 
cesteia îu pregătirea lor polîti- 
co-ideoăogică, în cunoașterea 
rolului, sarcinilor ți caracteru
lui organizației noastre revolu
ționare de tineret. Tinerilor care 
fac parte din cercul do «tudiere 
a statutului U.T.M. le-au 
prezentați propagandiștii, 
repartizat manualele, iar 
fieoare cerc s-a întîlnit eu 
pagandistul său pentru a discuta 
tematica fiecărei lecții din ma
nual.

Ținînd seama de faptul că în 
clasai a VIII-a elevii noștri încep 
pentru prima oară să studieze 
într-un mod organizat literatura 
politică, propagandiștii le-au ex
plicat cu deosebită grijă curean- 
ților cum se studiază materialul 
din manual, cum se conspectează 
lecția și bibliografia

Membrii comitetului, reparti
zați să răspundă de această acti
vitate, au primit sarcina să parti
cipe la lecțiile ținute în cercurile 
de studiere a statutului U.T.M., 
să ajute îndeaproape pe propa
gandiști în buna desfășurare a 
activității anilor.

în curînd se vor ține și pri
mele expuneri în cadrul cicluri
lor de conferințe. Sub îndruma
rea organizației de partid, comi
tetul U.T.M. ajută tovarășilor 
conferențiari să realizeze confe
rințe 
fata 
rile.

foot 
a-au 
apoi 
pro-

legate de viața elevilor în 
cărora se vor ține expune-

MARIA ORISTEA 
secretar al comitetului U.T.M, 

al Școlii medii nr. 22 
din Capitală

îw urară
Căutarea

antimateriei
continuă

»-a des- 
materia. 
zborului 
cosmice

nucleare". Această metodă, 
realizată Ia Institutul de fizică- 
chimică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a depășit stadiul de 
laborator.

Pe cele două suprafețe, care 
urmează să fie 
plică un strat 
sau bor și ele 
neutroni len/i.

Reacțiile nucleare, care apar 
la iradiere, 
temperaturi 
fracțiuni de 
cundă, In 
timp, suprafețele se îmbină.

incleiate, se a- 
sublire de litiu 
sint iradiate cu

sint Însoțite de 
înalte și durează 
miliard dinlr o se
care interval de

Un aspect obișnuit de Ia Biblioteca Școlii medii 
Bacău. Multi elevi Își petrec aici timpul liber 

cărfilor.
Foto : N. i

Ced 140 de elevi ai Școlii de 8 ani Corbasca, raionul Adjud, timp de o săptămână și-au desfășurat practica pe terenurile gospodăriei colective.Sub conducerea oadrelor didactice și a profesorului de agricultură, pe baza planului tematic întocmit, e- levii au efectuat

In tovărășia

STELORIAN

Oamenii da știință sovietici 
presupun că chiar In radiația 
cosmică primară există antfnu- 
alee, numărul lor nu depășește 
o zecime de procent.

Această concluzie 
prins după prelucrarea 
lelor culese In cursul 
celei de-a doua nave
satelit, lansată In august 1900 
șl Înzestrată cu un dispozitiv 

pentru căutarea antimateriei In 
razele cosmice. Cercetările s-au 
eiectuat dincolo de limitele at
mosferei, la o altitudine de cea 
300 km.

In pofida minuțiozității cu 
care s-a eiectuat experiența, 
oamenii de știință nu au reu
șit Bă Înregistreze nici un sin
gur antinucleu cu sarcini mul
tiple, adică element cu greu
tatea atomică mai mare decit a 
hidrogenului.

Căutările antimateriei, a că
rei existență a tost prevăzută 
Încă de la începutul secolului 
nostru, continui!.

Automatul
,rA —106'“

In practică Sudura durează

diferite lucrări. Ei au reușit să strîn- gă porumbul de pe o suprafață de 10 ha. să adune floarea soarelui de pe suprafața de 6 ha etc.De asemenea, au efectuat lucrări la vie și la sectorul zootehnic. Aici ei au făcut cunoștință

cudespre care învățaseră da ore. Ei au ajutat și la însilo- zarea porumbului și a diferitelor plante, pentru a- sigurarea bazei furajere. N-au fost absenți nici de la semănatul griului.
cu cele mai bune caiete de notițe, șl cu cele

mecanismele

CORNEL 
REBEGEA 

corespondent
O frumoasă expoziție 

teze care anul trecut au fost notate cu 9 și 10. Bună inițiativă I Bine ar fi să tragă 
învățăminte din această expoziție și Bărbulescu Romulus, din clasa a Xl-a A, și 
Neaga Marilena, din clasa a Xl-a G, care au și înscris în catalog primele note de 
2 și 4. Tare m-au supărat aceste note. Noroc că. imediat am aflat numele elevei 
Toader Daniela, din clasa X-a F, care a

...Dar nu bravo și elevilor Bălțatu Dan

mai bune

iracțiuni 
de secundă

Timp de clțiva ani oamenii 
de știință au experimentat di
verse procedee de „încleiere" a 
metalelor cu mase plastice. Ale
gerea s-a oprit asupra „sudurii

La Biroul central pentru ma
șini de forjat din U.R.S.S. s-a 
proiectat automatul „A-106". 
care In prezent este fabricat de 
dîina de utilaj greu pentru for
jare și presare din Riazan. fată 
cum funcționează automatul ; 
în mașină se introduce vergea
ua și la citeva clipe după fie
care cursă se obține șurubul fi
nit ,,M-24“. In trecut, șurubu
rile se confecționau succesiv 
pe trei mașini. Automatul va 
economisi anual aproximativ 
30 000 ruble.

Un alt agregat automat, pro
iectat la Biroul de proiectări 
nr. 9, este destinat pentru con
fecționarea prin refulare la rece 
a șuruburilor „M-12“ și „M-16” 
din semifabricate lungi de 
120—300 mm. Productivitatea 
agregatului este de 45 de pie
se pe minut. S-a calculat că e- 
ledul economic anual de pe 
urma introducerii în practică a 
unei mașini se va cifra la 
74,5 mii de ruble.

ore să se 
Înțeles.

Ce rău îmi pare că n-am putut afla și 
au zglriat băncile scriind pe ele tot felul 
In prima zi de școală I Las în grija colegilor sarcina de a-1 descoperi pe făptași 
și de a-i scutura așa cum se cuvine.

ARICIUL
luat plnă acum 8 note de 10. Bravo ei l 
fi Șerban Duțulescu, care au fugit de la

dezaprobarea mea... și a colegilor, bine, 

numele elevilor care, fără pic de jenă, 
de lucruri. Și cit de inimoase au lost ele

plimbe pe lac. Pentru ei, toată

<•Acum cîteva zile am pornit în 
reportaj. M-am oprit la Școala 
medie nr. 7 din Capitală. Școa
lă mare, elevi mulți... Mă gîn- 
deam că pot găsi aici multe 
lucruri interesante. Și, intr-ade

văr, am găsit...

ELEVUL:
— Maestre, cît fac de trei ori „3”.
— Nouă !
— Atunci am și eu trei caiete penttru 
expoziție !

ARICIUL : 
de la ora de 
tivate, foarte... naturale !

Ziceți că vă place natura și de asta ați fugit 
„Naturale ?” Ei bine vi s-au pus absențe nemo-

Desene de M. CARANFIL 
Și A. MATTY

PROFESORUL:
— Ce a spus Napoleon înaintea atacului de pe 

cîmpuJ de la Waterloo ?
ELEVUL:
— Hal Rapid l

POSTA CEIR.CUIRLIILOR. LITERAR

I
 IUI levul Florentin Popescu, din Bu- 
1111 zău, ne trimite cîteva. poezii care

I dovedesc strădania, de a cuprin- 
I de aspecte ale muncii noastre de 
I desăvirșire a construcției socia-t liste. El cintă activitatea minerilor,

a țăranilor colectiviști și a con
structorilor, și unele versuri merită să fie ci
tate, pentru naturalețea lor. Iată, de exemplu, 
poezia „Colectivist citind": „Ochi îmbătați de 
senin 1 și clipe adinei / amintind dimineți 
lingă arii... / Sint adieri de vînturi la nămezi l 
în foșnetul de file... / Și frazele — / tar- 
lale-nchipuite pentru gnu — / le ară-adînc 
privirea, ' și cresc ogoarele.! Din ele / răzbate- 
aevea prin coperți / aroma plinilor răs
coapte..." Principalul merit al versurilor este 
economia de mijloace. Nu se consumă cuvinte 
inutile, portretul este schițat simplu și grăi
tor. Poate că unele versuri sint mai greoaie 
(„Frazele... le ară" etc.) dar credem că la o 
recitire mai atentă autorul va corecta singur 
deficiențele. Celelalte două poezii au de ase
menea, calități, dar umeori se folosesc termeni

prețioși (luceferi de-ametistă etc) sau for
me incorecte („cobor", în loc de coboară). Dacă 
va munci cu seriozitate, Florentin Popescu 
va obține, fără îndoială, rezultate îmbucură
toare.

-k
Mariana Maricici, elevă în Orșova, ne tri

mite o poezie despre care colegii ei i-au spus 
„că e bună". Intr-adevăr, gîndurile exprimate 
în versurile ei sint luminoase, pline de în
credere în viitor. Dar poezia nu înseamnă 
numai potrivirea cuvintelor după ritm și 
rimă. Ceea ce dă unei lucrări calitatea de 
poezie este imaginea, viziunea personală a 
poetului. Restul se numește versificație, și 
poate fi învățată de oricine. Deocamdată, au
toarea s-a oprit numai la acest aspect, absolut 
exterior.

Cam la fel se întîmplă și cu versurile tri
mise de eleva C. lacoboaia, din Bacău. Îndră
gostită, probabil, de versul popular, ea s-a 
limitat să-i imite forma, compunînd o destul 
de lungă urare, rimată aproximativ. Dar ver

sul popular pare atit de simplu tocmai pen
tru că a fost șlefuit sute de ani la rînd. Sim
plitatea lui vine din marea bogăție de idei, 
din înțelepciunea populară. A scrie versuri in 
stil popular (cum a făcut Eminescu) înseamnă 
să cunoști în profunzime mijloacele de expre
sie ale poporului. îi recomandăm elevei să 
studieze culegerile de folclor (printre care și 
volumul recent apărut „Cu cit cînt, atîta 
sint").

Sf
Ionel Bulgaru, elev în Panciu, are predilec

ție pentru versul clasic și încearcă unele din
tre formele fixe. După cum se știe, nu toți 
poeții au scris în aceste forme. Din momentul 
în care le abordăm, însă, regulile respective 
devin obligatorii. Dacă, din punct de vedere, 
prozodic, corespondentul nostru și-ar compara 
rondelul cu modelele genului (Macedonski, 
Cicerone Theodorescu etc.) și-ar da lesne sea
ma de greșelile pe care le-a comis. Respec
tarea regulilor este cu atit mai indicată cu 
cit asemenea forme constituie un foarte bun 
exercițiu pentru începători.

Poate că Popescu Adrian, elev din Bucur 
rești, a auzit că rima nu este decit un acce
soriu al versului. Afirmația este adevărată, 
dar (ca și în cazul formelor fixe, citat mai sus) 
utilizarea ei cere totuși conformarea la anu
me cerințe, chiar dacă sint foarte generale. 
Rimele în verbe, folosite excesiv în veacul 
trecut, nu se mai întrebuințează astăzi decit 
întîmplător din cauza marii lor facilități. în- 
tr-o poezie de numai patru strofe nu se pot 
întrebuința rime ca: „scînteiau-treceau", 
„strălucea-zîmbea" și iar „scînteiau-treceau". 
Sună neplăcut, iar poezia este, pe lingă al
tele, și muzică.

Pentru Avram Chișulescu (Șimleul Silva- 
niei), Andrei V. Popescu (Curtea de Argeș), 
Alexandrina Husar (Tîrgu Mureș) și Petre 
Popescu (comuna Plenița, raionul Calafat) o 
recomandare: să recitească noțiunile despre 
versificație, urmărind în același timp versu
rile marilor clasici. Chiar dacă nu se va ocupa 
cu poezia, un elev trebuie să cunoască formele 
poetice.

MIHU DRAGOMIR
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O INIȚIATIVĂ BUNĂ
I

n toate sectoarele zootehnice ale gospodăriilor agricole de stat și colective din raionul1 Titu, regiunea București, își desfășoară activitatea organizații de bază U.T.M. Avîndu-se în vedere faptul că aceste organizații U.T.M. sint mai noi, cu mai puțină experiență, comitetul raional U.T.M. Titu a organizat de curind, la G.A.C. Potlogi, o zi a secretarilor organizațiilor U.T.M. din brigăzile zootehnice.Programul zilei a început cu vizitarea de către secretari a grajdurilor pentru vaci cu lapte, a maternității pentru scroafe, a îngrășătoriei de porci, a fermei de păsări șl a instalațiilor pentru alimentarea sectorului cu apă.Vizita în gospodărie, explicațiile date de secretar au prilejuit participanților la „Ziua secretarului", cunoașterea multor lucruri interesante din activitatea organizației U.T.M. pe brigadă. A reținut atenția modul în care s-a ocupat biroul organizației U.T.M. pe brigadă de ridicarea nivelului profesional al celor 10 tineri din sectorul zootehnic. Membrii biroului organizației U.T.M. au stat de vorbă cu fiecare dintre ei pentru a se înscrie la cursurile învățămîn- tului agro-zoo- tehnic de masă cu durata de 3 ani și pentru a le frecventa cu regularitate. La

latat în același timp pe larg experiența organizațiilor U.T.M din care fac parte. Sandu Stere de la Ciorogîrla, de exemplu, a explicat pe larg modul în care este organizată la ei întrecerea între tinerii din sectorul zootehnic, operativitatea cu care urmărește și mai ales felul în care popularizează biroul organizației U.T.M. rezultatele obținute în producție. Tot el a explicat felul în care organizează biroul organizației U.T.M. pe brigadă concursuri periodice pentru oel mai bun îngrijitor de animale și pentru cel mai bun mulgător. Aci, se organizează cu regularitate „Joile tineretului* dedicate tinerilor din zootehnie.Interesante discuții au purtat și alți secretari ai organizațiilor U.T.M. de brigadă. Spre exemplu, Florica I. Neac- șu de la G.A.C. din comuna Odobești a subliniat preocuparea organizației U.T.M. pentru generalizarea experienței înaintate în creșterea păsărilor.ZIUA SECRJiTAKJLOB ORGANIZAȚIILOR II, T. M, DIN BKIGA/IIL ZOOTEHNICE
»
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Tînăra muncitoare Elena Ai- 
lenei de la Fabrica de con
fecții Iași lucrează la mași
na de cusut buzunare pen
tru cămăși de copii. Ea iși 
depășește lunar planul 
producție și dă produse 

bună calitate.

In Luna prieteniei
roinîno = sovietice

• Colectivul artistic al Tea
trului Mare de drama „Maxim 
Gorki” din Leningrad» care se 
află în turneu în țara noastră, a 
prezentat miercuri seara, în sala 
Teatrului de stat din Brașov, un 
spectacol cu piesa „Oceanul” de 
Alexandr Stein.

Spectacolul a fost primit de 
publicul brașovean cu multa căl
dură. Publicul a răsplătit cu 
îndelungi aplauze pe artiștii so
vietici.

Colectivului Teatrului Mare de 
dramă „Maxim Gorki” i-au fost 
oferite flori din partea Comite
tului regional de cultură și artă.

După spectacol, directorul 
Teatrului de stat din Brașov, Nî- 
colao Albani, a declarat, printre 
altele, corespondentului Ager- 
pros :

„Spectacolul a fost așteptat 
cu multă nerăbdare atît de pu
blicul brașovean, cît și de oame-
nii do teatru din localitate. Aș
teptările au fost depășite. Atît 
concepția regizorală, cît și inter
pretarea au fost de o înaltă ți
nută artistică. Accentul principal 
a fost pus pe lumea interioară a 
personajelor, ceea ce constituie 
cheia acestui succes. Regia și ac-

CRONICA DISCULUI

IMPRIMĂRI ÎNCHINATE 
CREAȚIEI ENESCIENE 

DIXTUORUL

• Vizitele delegației sovietice

• Teatrul din Leningrad ia Brașov

• Alte manifestări
torii au dovedit o mare putere 
de pătrundere în transpunerea 
scenică a textului imprimîndu-i o 
notă de o deosebită autenticitate. 
Scenografia ingenioasă servește 
tocmai acestei interiorizări a 
spectacolului, dîndu-i și mai 
mare valoare.

Actorii leningrădenî au oferit 
publicului brașovean o seară 
de profunde emoții artistice, 
pentru care le sîntem unanim 
recunoscători”.

• Miercuri dimineața, delega
ția Asociației de prietenie sovie- 
to-romînă a părăsit Capitala, 
plecînd într-o călătorie prin 
țară.

La Craiova, oaspeții sovietici 
au făcut o vizită la Sfatul popu
lar regional Oltenia și apoi au 
vizitat noile construcții de lo
cuințe din orașul Craiova, Uzi

nele „Electroputere” și goepodă- 
ria de stat Segarcea.

Seara, membrii delegației au 
luat parte la adunarea consacra
tă deschiderii Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, în cadrul căreia 
au luat cuvîntul dr. Mircea Da- 
bija, președintele Consiliului re
gional A.R.L.U.S., și A. G. Țu- 
kanova, prim-locțiitor al preșe
dintelui Asociației de prietenie 
sovieto-romine.

• în țară au avut loc în 
cursul zilei de miercuri manifes
tări consacrate Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

La adunarea care a avut loc în 
sala Casei prieteniei romîno-so
vietice din Iași au participat oa
meni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile orașului, oa
meni de știință, artă și cultură, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești.

A vorbit acad. prof. dr. Cristo- 
for Simionescu, președintele fi
lialei Iași a Academiei R. P. Ro- 
mîne, rectorul Institutului poli
tehnic din localitate. A luat apoi 
cuvîntul G. E. Cebotariov, con
silier al Ambasadei Uniunii So
vietico la București.

• La Bacău, numeroși fero
viari, împreună cu familiile lor, 
au asistat, în sala Clubului 
C.F.R. din localitate, la un bogat 
program artistic consacrat Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

• în cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Luna prieteniei ro
mîno-sovietice”, un mare număr 
de locuitori ai orașului Rîmnicu- 
Vîlcea au participat miercuri 
«eara la programul artistio pre
zentat în sala Casei de cultură.

(Agerpres)

Vară și fum — cinemascop ] Patria (bd. Magheru 12—14), București (bd. 6 Martie 6). înfrățirea între popoare (bd. Bu- cureștii-Noi), G’rivița (cal. Gri- viței — podul Basarab). Melodia (șos. Ștefan cel Mare — colț cu str. Lizeanu). Valsul 
nemuritor : Republica (bd. Magheru 2). Strict secret — cinemascop: Modera (piața 
G. Coșbuc 1). 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 Tineretului (Calea Victoriei 48); 
Ultimul tren din Gun Hill : Victoria (bulevardul 6 Martie 7). Flacăra (calea Dudești 22). Munca (șos. Mihai Bravu 221), Lira (calea 13 Septembrie 196). O zi de toamnă: Central

cererea organizației U.T.M., o serie de lecții sînt predate la locul de muncă al tinerilor și sî'at urmate de demonstrații practice. Totodată, în sectorul zootehnic al gospodăriei funcționează și un stand cu cărți de specialitate.O atenție deosebită a acordat organizația U.T.M. generalizării experienței și metodelor înaintate ale unor tineri fruntași ca Petru Zăvoianu, Dinu Nicolae, Gheorghe Du- mitrașcu și Alexandru Mirică. Ei au fost solicitați de mai multe ori să-și împărtășească experiența în cadrul unor adunări generale U.T.M. Tot în această direcție s-au folosit și alte metode. Spre exemplu, la un moment dat, biroul organizației U.T.M. a sesizat faptul că unii dintre tineri nu se îngrijesc de respectarea întocmai a programului de grajd sau nu acordă importanța cuvenită aplicării unor metode de muncă eficiente. Pentru a lămuri mai bine lucrurile, organizația U.T.M. a organizat într-o seară o consfătuire cu toți tinerii îngrijitori la care a invitat și pe medicul veterinar. Explicîndu-le necesitatea respectării programului de furajare, alimentare și muls, medicul veterinar a făcut în fața tinerilor și un calcul al eficienței economice a unor metode avansate de muncă. De exemplu, tinerii au rămas impresionați cînd au aflat, prin calcul, că masajul ugerului vacilor executat cu consecvență duce la sporirea producției de lapte cu 10—15 la sută. Cu prilejul unei alte consfătuiri, pe baza unui calcul asemănător, medicul veterinar le-a demonstrat ce anume, cum, cînd și cît trebuie să consume o vacă pentru ca să corespundă capacității reale a animalului producția de lapte.Vizita a fost urmată apoi de cîteva ore de discuții. Referin- du-se la cele văzute și aflate la Potlogi, participants au re-

Despre experiența organizațiilor U.T.M. din sectoarele zootehnice, despre cele învățate, despre sarcinile ce revin în viitor, au mai vorbit și secretarii Lisandra Ionescu din comuna Bolintinul din Deal, Gheorghe I. Ion din comuna Vînătorii Mari, Nicolae Leonte din comuna Corbii Mari, Mihai Rusu din comuna Sălcuța și alții.în continuarea programului de instruire a secretarilor organizațiilor U.T.M. pe brigadă din sectoarele zootehnice, medicul veterinar Gheorghe Cîrs- tea a prezentat apoi o expune- nere despre; „întreținerea și furajarea animalelor pe timp de iarnă".în încheiere, a luat cuvîntul primul secretar al comitetului raional U.T.M., tovarășul Tă- nase Dobre. El a sintetizat tot ce s-a dovedit valoros în activitatea tinerilor din sectoarele zootehnice, subliniind totodată, sarcinile care stau în perioada actuală, în fața organizațiilor U.T.M. din G.A.C. în vederea mobilizării mai active a tineretului la întărirea și dezvoltarea sectoarelor zootehnice.Păcat însă că organizatorii ei i-au dat un caracter oarecum unilateral. De mare folos ar fi fost tuturor participanților dacă la această zi a secretarilor s-ar fi discutat în același fel și activitatea cultural- educativă desfășurată de organizațiile U.T.M. din brigăzile zootehnice. Ar fi fost util să se vadă cum este organizat timpul liber al tinerilor din zootehnie, cum a fost organizată munca pentru ca fiecare tînăr să aibă o zi liberă pe săptă- mînă.Organizată în felul acesta, instruirea secretarilor organizațiilor U.T.M. din zootehnie, ar fi avut și mai multă eficacitate, i-ar fi ajutat pe participant! să organizeze mai temeinic munca U.T.M.
I. BTJDA

Prin strădaniile Eiectrecordului, 
opera enesciană este larg difuza
tă în mase pe calea discului. în 
vasta antologie sonoră Închinată 
muzicii lui Enescu, Casa bucu- 
reșteană de discuri a oferit iubito
rilor muzicii în execuția a 10 cu- 
noscuti artiști bucureșteni impri
marea celebrului Dixtuor. pentru 
instrumente de suflat.

Conceput in 1908, Dixtuorul este 
rezultatul uneia din încercările 
enesciene de a cuprinde In tipa
rele unui veștmînt armonic, intr-o 
clasică formă arhitectonică, frumu
sețea cu totul deosebită a melodiei 
populare rominești. După Rapsodii, 
Suita I-a, Enescu încearcă să valo
rifice intonațiile rominești în ge
nul muzicii de cameră. în cadrul 
acestui gen, bazat tocmai pe inde
pendenta melodică a vocilor, folo
sind cu o inegalabilă măiestrie re

sursele expresive a instrumentelor 
de suflat, Enescu reușește să com
pună o excepțională lucrare artis
tică pe bună dreptate socotită o 
capodoperă a muzici contempo
rane.

Cu totul remarcabilă este în Im
primarea Eiectrecordului prima par
te a Dixtuorului, cu cele 4 motive 
melodice — prima calmă, cu in
flexiuni de colind intonată de flaut, 
a doua puternică, intonată de fa
got și corn, o a treia cu contur 
pastoral adusă de cornul englez și 
în sflrșit, o a patra plină de blinda
te intonată de corn — pe baza că
reia Enescu construiește în forma 
unei sonate libere, o pagină de 
adincă emoție a acestei lucrări pe 
care însuși Enescu — o punea ală
turi de cele mai reușite opusuri 
ale sale.

I. S. București i Plata Chibrit

NOI CĂRȚI ȘTIINȚIFICE
„Teoria relativității 
pe înțelesul tuturor"

Editura Șfiinfificd a venit în 
sprijinul cititorilor interesai! in 
cunoașterea problematicii fizicii 
moderne, traducind cartea lui V. 
Șmilga : ,,Evident ? Nu, încă nelă
murit", subintitulată „Teoria rela
tivității pe înțelesul tuturor".

Oare poate fi prezentată teoria 
einsteiniană intr-un limbaj larg ac
cesibil ? Cartea de iată o dovede
ște cu prisosință. Deși nu ocolește 
esența tezelor relativiste, expune
rea este limpede, plăcută, mal 
mull — plină de vervă și umor. 
Autorul găsește la tot pasul mij
loace ingenioase și variate de a 
stirnl interesul cititorului (episoa
de din istoria fizicii, titluri și sub. 
titluri sugestive, desene originale) 
și mlnuiește cu Îndrăzneală exem
ple și analogii care servesc la 
ilustrarea unor idei toarte com
plexe.

Pentru a și atinge scopul — 
popularizarea teoriei relativității 
restrlnse — Șmilga face o incursiu
ne inspirată In istoria Iizicii, con- 
socrind jumătate din volum Iui 
Galilei și principiului relativității 
stabilit de el, lui Newton șl ba

zelor mecanici! newtoniene, dez
voltării concepțiilor despre gravi
tație, lumină și „eter", efectului 
Doppler șl !n sfîrșit celebrei ex
periențe a Iul Michelson, care i-a 
servit lui Einstein ca un punct de 
pornire in elaborarea teoriei sale. 
Pe un astiel de eșaiodaț, amplu șt 
solid, Îndrăznețele construcții re
lativiste se profilează în toata ori
ginalitatea șl eleganta lor.

Fără a iace concesii vulgariza
toare, dar totodată iără a părăsi 
nici o clipă stilul viu, colorat, de 
povestire despre știință, Șmilga 
dezbate postulatele teoriei relati
vității și implicațiile lor, modul în 
care aceste teorii confirmă concep
ția materialist-dialectică despre 
lume, analizează noțiunile de timp 
sl simultaneitate In teoria relativi
tății, arată cit de original se prezin
tă In teoria lui Einstein teoria com
punerii vitezelor, explică cum latu
ra matematică a tezelor relativiste 
se bazează pe invarianta intervalu
lui, scoate In evidentă modul in care 
marele fizician concepe relativita
tea lungimii șl relativitatea timpu
lui. In sllrșil, autorul expune 
multilateral bazele mecanicii rela
tiviste, insistind asupra felului In 
care sint concepute de Einstein 
masa și energia, ca și legătura din
tre ele.

Cartea lui Șmilga îi dezvăluie ci

titorului temeiul științific al unor 
idei aparent neverosimile, para
doxale, idei, pe care practica le-a 
confirmat pe deplin — și care 
laolaltă constituie o încoronare a 
dezvoltări! concepțiilor Iizicii de-a 
lungul veacurilor, o strălucită con
firmare a concepției materialiste 
despre lumea înconjurătoare.

„Pretutindeni
oxigen

D. Todericiu, autorul lucrării 
„Pretutindeni oxigen 1". apărută 
recent la Editura Științifică, s-a 
făcut cunoscut în ultimii ani citi* 
terilor printr-o serie de lucrări de 
popularizare științifică, din dome
niul chimiei și al istoriei acesteia.

De această dată, avem de a face 
cu o neobișnuită „secțiune" prin 
multiple domenii ale științei * și 
tehnicii, firul roșu al povestirii 
constituindu-1 oxigenul, începînd 
de la corpurile în a căror alcătuire 
intră și pînă la variatele procese 
— naturale și artificiale — la care 
participă ca factor esențial.

Oxigenul a pretutindeni. El re
prezintă 89 la sută din greutatea 
apei de pe glob, 22 la 8ută din 
greutatea aerului atmosferic, a-

proape 50 la sută din greutatea 
celor mai răspîndite roci și 32—62 
la sută din substanța organismelor 
vegetale șl animale. Oxidarea șl 
reacția inversă ei — reducerea —■ 
stau la baza marilor transformări 
fizice ce se petrec în jurul nostru.

Despre toate acestea se vorbește 
în lucrare, concepută ca o adevă
rată monografie populară a oxige
nului. Aflăm din ea cum au evoluat 
concepțiile despre ardere, cum a 
fost descoperit oxigenul ca element 
chimic, cum acționează el în labo
ratorul chimic al frunzei și în pro
cesul respirației, ce a reprezentat 
oxigenul în agitata ,,biografie" a at
mosferei planetei noastre și — fi
nalmente — locul șl rolul său în 
tehnică : combustibilii, explozivii, 
oxigenul ca „metalurg", coroziu

nea, utilizarea sa în chtmie, în 
sudură, în energetică, în cosmo
nautică. Parcurgem astfel un vast 
tur de orizont. în decursul căruia 
ni se oferă un material faptic de 
o mare bogăție, subliniat de o ilus
trație sugestivă.

Cîteodată însă, acumularea de
fapta este excesivă, mal ales în
unele pasaje istorice, unde exem
plele par înșirate mai mult da
dragul pitorescului lor, fără vreo 
semnificație deosebită. Tocmai do. 
rința autorului da a spune P® a- 
locuri „cît mai mult*, aglomerînd 
date fără a se trage concluziile ne
cesara (vezi de ex. p. 19—21), 
prejudiciază expunerea.

In ansamblu însă, lucrarea asta 
valoroasă și se citește cu Interes.

Si iată și citeva titluri recent apărute
— Edmond Nicolau. Din electronica de azi. București, Ed Tinere

tului, 1963, 196 p.
— Cosmosul apropiat șl Îndepărtat. Traducere din limba cehă. 

București, Ed. Științifică, 1963, 364 p.
— Ștefan Bălan. Și totuși... se mișcă. (Descoperirile Iul Galilei) 

București, Consiliul pentru Răsplndlrea Cunoștințelor Cuituraî-Știln- 
țiiice, Ed. Științifică, 1963, 82 p.

— A. M. Iaglom și I, M. Iaglom. Probabilitate șl Informația. 
București, Editura Didactică și Pedagogică, 1963, 316 p.

— Galia Grader. Tabloul iul Mendeleev. București, Consiliul pentru 
Răsplndirea Cunoștințelor Cultural-Științifice, Ed. Științifică, 1963, 
71 p.

— Ene Marin, Din secretele macanismelor șl automatelor. București, 
Ed. Tineretului, 1963, 254, p.

I. M. ȘTEFAN

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- leștl (Calea Giulești 56), Tomis (Calea Văcărești 21). Libertății (str. 11 Iunie 75). Marele 
drum: Cultural (strada Ilie Pintilie 2), Pacea Cad. Libertății 70—72). Progresul (șos. Giurgiului 3). Voi fi mamă: Feroviar (cal. Griviței 80), Aurora (bd. Dimitrov 118), Ma
rea bătălie de pe Volga: Dacia (cal. Griviței 137). Icarie XBli 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 Dă-i Înainte, fără grijă: Floreasaa (str. I. S. Bach 
2). Căpitanul Fracasse — cinemascop: Unirea (bd. 1 Mal 143). Adorabile și mincinoase: .Vitan (cal. Dudești 97). E per
mis să calci pe iarbă: Popular (str. Mătăsari 31) Cosmos (bd. 30 Decembrie 39). Babette 
pleacă Ia război — cinemascop: Arta (cal. Călărași 153), 
Tn ești minunată: Moșilor (cal. Moșilor 221). Vîrsta dragostei |Viitorul (str. M. Eminescu 127),
Tutunul.- Colentina (șos. Colen- tina 84). Elena din Troia — cinemascop: Drumul Serii (str. Drumul serii 30). Misterele Pa
risului — cinemascop: Ferentari (cal. Ferentari 86). Moby 
Dick: Cotrocenl (șos. Cotro- ceni 9).
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Un zbor și două 
recorduriDe un timp, în mașina care duce sportivii Aeroclubului Central la aerodrom „călătorește" și o... valiză. E neobișnuit de mare ?i foarte ușoară. La cîmpul de zbor tinerii o coboară cu grijă.— O nouă tentativă Fănică ?Fănică zîmbește și. dînd din cap. răspund» încet.— Să încercăm...Fănică este aeromodelistul Ștefan Purice, maestru al sportului, iar în neobișnuita valiză sînt transportate elicopterele — două aeromo- dele construite pe principiul rotorului de elicopter. In Codul Federației Aeronautice Internaționale aceste aparate sînt înscrise sub denumirea; elicoptere monopale cp motor mecanic. Aceasta este una dintre cele mai interesante categorii ale sportului aeromodelist.Tentativa de record a fost pregătită cu a- tenție. Girueta indică o putere a vîntulyi de 2 m/sec. Cerul este senin, astfel că urmărirea se va putea face cu ușurință. Avionul urmăritor așteaptă la start cu motorul la relanti.Stefan Purice alimentează micul motoraș și pe neașteptate ciudatul aparat țîșnește spre slăvi. Avionul a decoltat și el avind la bord un barograf cu ajutorul căruia se va măsura înălțimea. Modelul urcă și curind nici lentilele teodolitelor nu-1 mai pot prinde. Constructorul se frămîntă nerăbdător iar noi, cel cane am urmărit lansarea, facem pronosticuri-.Vechiul record mondial de durată pentru aparatele din această categorie este de I oră 30 min. 49 sec., iar de înălțime 3008 m. Primul aparține aeromodeliștilor sovietici, iar cel de al doilea este stabilit tot de Ștefan Purice. Vor fi doiborîte vechile performanțe ?Timpul trece greu. O oră, o oră și jumătate. două. încă puțin și avionul își va termina autonomia de zbor. Dar iată-1, coborînd în mare viteză. Micul „elicopter" construit și lansat de Ștefan Purice a fost abandonat la 

o înălțime de 3750 m dună 2 ore 53 min. 37 sec. de zbor. Performanțele constitue două noi recorduri internaționale. Din toată inima felicitări tovarășe Purice !
VIOREL TONCEANU

Romînia-Turcia 0-0
Echipele reprezentative He 

fotbal ale Turciei și R. P. Ro
mine au făcut joc egal (0—0) 
în meciul amical disputat 
miercuri la Ankara, în fața a 
50 000 de spectatori. Echipa 
noastră a prestat un joc bun în 
prima repriză, cînd linia de atao 
a acționat cu vigoare, întreprin- 
zînd dese incursiuni la poarta lui 
Turgay. în această parte a jocu
lui, fotbaliștii romîni au fost 
superiori în ce privește concepția 
tactică, au pasat mai precis de- 
cît adversarii și au stăpînit mij
locul terenului. Apărarea noastră 
calmă și promptă n-a permis 
înaintașilor turci să pătrundă de
cisiv în careu. Au fost multe o- 
cazii de gol pentru echipa 
R.P.R., însă Dridea, de data a- 
ccasta neînspirat, a ratat mult, 
iar Țîrcovnicu, jucînd inter re
tras, nu s-a intercalat la timp în 
linia ofensivă.

în repriza a doua, gazdele an 
jucat mai hotărît și mai iute, au 
dominat, dar, în general, jocul a 
fost confuz, aceasta și din cauza 
multiplelor schimbări efectuate 
în ambele echipe. Apărătorii 
noștri, mai puțin siguri decît în 
prima repriză, s-au descurcat to
tuși și au reușit să păstreze re
zultatul de egalitate. înaintarea, 
în schimb, a funcționat sub va
loarea ei, contînd doar pe Pîrcă- 
lab și Crăiniceanu,

★
Ieri s-a. disputat la Iași întâl

nirea internațională de fotbal 
dintre echipele de tineret ale 
R, P. Romine și Turciei, Victoria 
a revenit sportivilor turci cu 
scorul de 1—0 (O—O) prin go
lul marcat de Alham în minutul 
53, Fotbaliștii romîni au dominat 
în jocul de timp, dar au fost to
tal inferiori la poartă, iar Matei 
a ratat fi o lovitură de la 11 m.

N F O R M A Ț I I• Emil Langui, director general al artelor și literaturii din Ministerul Educației Naționale și Culturii din Belgia, care a vizitat R. P. Română timp de 10 zile, ca oaspete al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a părăsit miercuri Bucu- reștiul, înapodndu-se în patrie.• Miercuri, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Marii Britanii în R, P. Romînă, J. I. McGhie, a oferit un dejun în cinstea delegației de ziariști
Folosind din plin timpul priel
nic și Întreaga capacitate de 
lucru a agregatelor, mecaniza
torii de la ’G.A.S. Ploiești însă- 
mînțează de zor culturile pă- 

ioase

romîni care a vizitat recent Anglia.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.• Săptămîna Verdi, organizată de Opera de Stat din Iași, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui compozitor italian, s-a încheiat miercuri cu opera „Aida". Conducerea muzicală a spectacolului a aparținut Iui Radu Botez, iar regia lui Dumitru Tăbăcaru și George Zaha- rescu.în cadrul Săptămînii Verdi, opera ieșeană a mai prezentat

în fața unui numeros public „Trubadurul", „Rigoletto" și „Traviata”.o Ansamblul central de cîn- tece șl dansuri al R. P, Chineze își continuă turneul în țara noastră. După spectacolele prezentate la Iași și București, artiștii chinezi au fost oaspeții spectatorilor din Sibiu și Hunedoara. Miercuri seara, membrii ansamblului au prezentat un program de cîntece și dansuri la Deva.Spectacolele au fost primita cu vii aplauze de un numeros public. (Agerpres)
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• Campionatul eu
ropean masculin de 
baschet a fost reluat 
la 'Wroclaw, după o 
o zi de odihnă. în 
cadrul grupei B, se
lecționata R. P. Ro
mine a reușit să în
vingă cu 59—51 (35- 
34) reprezentativa 
Franței. în aceeași 
grupă s-a înregistrat 
o mare surpriză: 
echipa R. D. Germa
ne a întrecut cu 
91—85 (37—43) se
lecționata Spaniei. 
Alte rezultate: Iz- 
rael-Olanda 70—55 
(26—26); R. P. Un- 
gară-Turcia 50—42 
(21—26). Astăzi, bas- 
chetbaliștit romîni 
întîlnesc echipa Fin
landei-

• La Plovdiv, a a-

vut loc miercuri par
tida retur pentru 
,,Cupa orașelor tîr- 
guri‘ între „Loko
motiv" Plovdiv și 
„Steagul Roșu' Bra
șov. Formația bulga
ră, învingătoare în 
primul meci cu 3—1, 
a cîștigat de data 
aceasta cu 2—1 și 
s-a calificat pentru 
turul doi al compe
tiției.

• în campionatul 
mondial feminin de 
șah pe echipe au 
/nai rămas de dispu
tat întîlnirile ultimu
lui tur, dar formația 
cîștigătoare nu este 
cunoscută. Scorul e- 
gal (1—1) înregistrat 
în meciul U.R.S.S.— 
Iugoslavia a făcut

ca șahistele iugosla
ve să treacă pe pri
mul loc cu un avans 
de o jumătate de 
punct față de echipa 
U.R.S.S. Totuși, cele 
mai mari șanse de a 
cuceri primul loc le 
are echipa U.R.S.S., 
care în ultimul tur 
întîlnește reprezen
tativa R. D. Germa
ne, în timp ce echi
pa iugoslavă și-a 
încheiat toate jocu
rile.

Iată cum arată 
clasamentul înaintea 
ultimelor partide: 1. 
Iugoslavia 24,5 punc
te ; 2. U.R.S.S. 24. 
puncte; 3. R. D.
Germană 20 puncte; 
4. R. P. Romînă 17,5 
puncte i '(Agerpres)



Doi din componenții 
carbidului

Lucrările Adunării
Generale a O.N.U.

(Urmare din pag. I)mis ca șarjele respective — considerate var industrial — să fie neomogene, conținînd și var de construcții cu un procent ridicat de piatră nearsă. Dacă se adaogă și faptul că a- legerea pietrei nearse s-a făcut superficial — chiar atunci cind în urma unei arderi bune, nrocentul de carbonat de calciu și carbonat rezultat din hidratare era doar de 2,5—3 la sută — avem în față întregul tablou al cauzelor care au dus la obținerea unui produs de calitate necorespunzătoare.Livrarea varului obținut în aceste condiții a fost favorizată și de modul în care sînt programate analizele de laborator. Acestea se fac la intervale mari (24—28 de ore), timp în care însemnate cantități de var sînt expediate beneficiarilor fără a se știe precis ce sorturi sînt încărcate în vagoane.Neajunsurile de asemenea natură pot fi înlăturate dacă analizele de laborator s-ar face din 6 în 6 ore. cît durează o repriză de încărcare a vagoanelor. In acest fel nu se va mai livra var de construcții în loc de var industrial și invers.Colectivul secției a arătat că poate lucra bine atunci cînd conducerea tehnică de aici ține seama de propunerile muncitorilor, dacă există o colaborare permanentă între conducere și șefii de tură, arzătorii și ceilalți muncitori. în trimestrul II au fost stabilite o serie de măsuri pentru îmbunătățirea procesului de fabricație. Aplicarea măsurilor luate a avut rezultate bune. Alimentatorii au fost instruiți în vederea unei bune întrețineri a grătarelor; arzătorii tineri au fost repartizați pe lîngă muncitori cu experiență în a-
♦ *

(Urmare din pag. 1) bunătățirea calității mangalului de bocșă.Printre primele măsuri pe care le-am adoptat, am procurat un număr de 400 de saci pentru transportul mangalului ferindu-1 astfel de fărîmițare și de influența umidității. S-a hotărît, de asemenea, ca mangalul produs pentru Combinatul chimic din Tîrnăveni să se producă îndeosebi din resturi de exploatare și lemn de foc. Prin aceasta se asigură o gra- nulație mai mare și un procent redus de cenușă. In ultimul timp, pentru a asigura o producție de calitate, întreprinderea a luat măsura de a recruta muncitori cu o bogată experiență în muncă.Dar acestea nu sînt singurele căi pe care s-a mers pentru îmbunătățirea calității mangalului. In continuare vom lua și alte măsuri care să a- sigure o înaltă calitate a mangalului de bocșă. Printre a- cestea amintim :• Confecționarea unor panouri demontabile pentru a- coperirea vagoanelor care transportă mangalul din sectoarele de exploatare la gară;
<9 Organizarea cursurilor de ridicare a calificării cu personalul din acest sector, cursuri care să fie înființate la fiecare sector de exploatare și să aibă o durată de minimum trei luni ;• Inițierea unor schimburi de experiență lunare și trimestriale între echipele de mangalagii din diverse locuri de muncă ;• Introducerea treptată în întreprindere a procedeului de fabricare a mangalului prin bocșe verticale astfel ca, în următoarele luni, circa 70 la sută din producția de mangal să se fabrice prin acest procedeu ;• Terminarea în scurtă vreme a magaziei care se construiește în apropierea gării Stîlpeni. magazie destinată a-

Este necesară
reducerea decalajului

dintre pregătirea
terenului și însămînțări
(Urmare din pag. I)

nizatori, decît pînă acum. O sar
cină importantă care revine acum 
grupelor U.T.M. din brigăzi este 
aceea de a-i mobiliza pe toți ti
nerii tractoriști care lucrează în 
schimbul II să obțină aceleași 
rezultate ca cei din schimbul 
de zi.

Totodată, se impune ca Ia un 
munăr mai mare de tractoare de 
65 cai putere să se amenajeze 
diapozitive pentru cuplarea a 
cile două semănători, pe această 
cale sporind simțitor viteza zil
nică de lucru.

Așa cum am arătat, în majo
ritatea unităților agricole socia
liste recoltările se apropie de 
sfîrșit. Se creează astfel un dispo
nibil de atelaje și de animale de 
muncă. Acestea trebuie reparti
zate cu deosebită grijă ; există 
acum posibilitatea ca toate cele 
100 de semănători cu tracțiune 
animală să fie folosite din plin, 
iar căruțele să fie repartizate la 
transportul semințelor, al carbu-

ceastă meserie; pentru îmbunătățirea procesului de ardere prin accelerarea circulației aerului cald, s-a trecut la re- etanșarea cuptoarelor atît în gura de alimentare cît și în părțile laterale. în afară de a- ceste măsuri, fabricarea varului industrial se face acum în cuptoare profilate special pentru aceasta, care au instalația , de ardere îmbunătățită și o etanșeitate perfectă.In scopul obținerii unui regim termic optim, conducerea secției a luat măsura —’ în curs de aplicare — de a monta arzătoare etajate la toate cuptoarele.Ca urmare, în trimestrul III calitatea varului a fost îmbunătățită simțitor. Au fost obținute peste plan 420 de tone de var. Peste 88 la sută din cantitatea produsă în trimestrul trecut reprezintă var industrial. Rezultatele bune obținute au permis livrarea unei cantități sporite de var industrial combinatului din Tîrnăveni (cu 726 tone peste prevederile contractuale).îmbunătățirea calității varului industrial preocupă întreg colectivul secției de specialitate. în adunările generale U.T.M., în adunări de grupă sindicală, s-a arătat — de fiecare dată — ce posibilități există în fața secției și cum trebuie ele folosite.Aplicarea în continuare a măsurilor stabilite, folosirea Si lărgirea experienței doibîn- dită în trimestrul III, aplicarea imediată a propunerilor venite din partea muncitorilor și tehnicienilor din secție, iată principalele căi prin care calitatea varului industrial poate fi îmbunătățită continuu.
•icdăpostirii mangalului în scopul feririi lui de umezeală.Reclamațiile beneficiarului nostru se referă, după cum se arată în articolul mai sus citat, la procentul de umiditate prea mare a unei părți din mangalul expediat. Toamna în deosebi, cînd se produce o mai mare cantitate de mangal, frecventa ploilor, zăpada vor mări procentul de umiditate al mangalului. Si acest neajuns poate fi rezolvat.Va trebui în acest sens să rezolvăm problema prin construirea unor șoproane la bocșe, acolo unde se produce mangalul, pentru a-1 feri astfel de intemperii.Un mai mare sprijin ne-ar putea acorda și Direcția generală tutelară din minister în ceea ce privește dotarea cu a- parate, pentru determinarea umidității mangalului. In prezent umiditatea se determină numai prin intermediul greutății, un procedeu incomplet și foarte nesigur.Multe întreprinderi forestiere din tară au acumulat o bogată experiență în ce privește producerea mangalului de bocșă. Dar în această direcție organul nostru de specialitate „Muncitorul forestier'" acordă, după părerea noastră, o slabă atenție popularizării metodelor folosite în alte regiuni. Un ciclu de articole de specialitate sau o broșură care să cuprindă cele mai bune experiențe ar fi foarte utile pentru toți muncitorii din acest sector de producție.Conducerea I. F. Stîlpeni și-a propus să analizeze periodic și să acorde pe viitor o mai mare atenție producerii mangalului de bocșe pentru ca acesta să satisfacă cerințele și exigența crescînde ale beneficiarului. Personalul nostru tehnic, muncitorii, care concură direct la fabricația a- cestui sortiment au hotărît să facă din produsul expediat de noi un titlu de mîndrie și cinste.

ranților și al mîncării calde la 
cîmp, la locul de muncă al me
canizatorilor, pentru a se evita 
deplasările inutile și staționările 
tractoarelor.

Organizațiile U.T.M. sînt da
toare să sprijine cu toate forțele 
înfăptuirea acestor măsuri și a 
altora pe care le iau organizațiile 
de partid și conducerile unități
lor agricole socialiste. Tinerii 
conductori de atelaje în primul 
rînd să fie mobilizați să folo
sească întreaga capacitate de lu
cru a semănătorilor proprietate 
obștească și întreaga zi lumină, 
iar cei care lucrează cu căruțele 
să transporte operativ tot ceea ce 
este necesar pentru buna desfă
șurare a lucrărilor (semințe, car
buranți, apă, alimente etc.).

Respectîndu-se aceste cerințe 
impuse de situația existentă, se 
poate reduce simțitor decalajul 
mare dintre pregătirea terenului 
și semănat, 6e pot încadra însă- 
mînțările în epoca optimă — 
factor de bază pentru obținerea 
unor recolte sporite.
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VIETNAMUL DE SUD : In 8 
regiunile eliberate de tortele^ 
patriotice, reprezentînd 2/31 
din suprafața tării, întlo- 8 
rește o nouă viată. In foto-1 
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GENEVA 9. — La 8 octombrie. asociația „Cultura și poporul" din Geneva a deschis seria de manifestări culturale pe 1963—1964, organizînd o seară culturală romînească.Cu acest prilej a luat cuvîntui consilierul național Jean Vincent, care a subliniat marile transformări din R.P.R. și realizările obținute de poporul romîn, lupta dusă de guvernul romîn pe plan internațional pentru pace și coexistență pașnică.în continuare, în sala „Pi- toeff" din Plainpalais — Geneva au fost prezentate o serie de filme documentare ro- mînești. printre care „Aurul verde". „Elevii în vacanță’ precum și filme folclorice.
Consfătuirea de la Budapesta 

privind unele probleme actuale 
ale literaturii socialisteBUDAPESTA 9 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc recent o consfătuire privind unele probleme actuale ale literaturii socialiste. Consfătuirea reprezintă continuarea unei acțiuni asemănătoare care a avut loc anul trecut la București între reprezentanți ai Uniunilor scriitoricești din R. P. Ungară și R P. Romînă. La întîlnirea din a- nul acesta, găzduită de scriitorii maghiari, a participat o delegație a Uniunii Scriitorilor din tara noastră, formată din: Aurel Baranga, Mihu Drago- mir, Georgeta Horodincă, Ion Ianoși. Pop Simion și Nicolae Tic. Au fost invitați și scriitorii cehoslovaci Bohuslav Bre- zovski și Juraj Spitzer.Consfătuirea a fost deschisă de Darvas Jozsef, președintele Uniunii scriitorilor din R.P.U., care a subliniat importanța unor asemenea dezbateri de lucru pentru o cunoaștere reciprocă mai bună a literaturilor socialiste. Din partea Uniunii scriitorilor din R.P.U. a prezentat un referat criticul Szabolcsi Miklos, care a trecut în revistă o serie de realizări și preocupări ale scriitorilor maghiari. Referatul delegației noastre „Tendințe și modalități în literatura romînă contemporană”, prezentat de Pop Simion, a abordat diferite probleme teoretice și practice ale dezvoltării literaturii romîne actuale.In cadrul discuțiilor a luat cuvîntui un număr mare de

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT • PE SCURTePE SCURTMOSCOVA. — La 9 octombrie, Senegalul și Dahomeyul au semnat la Moscova Tratatul cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă.PRAGA. — La Smolenice 
(Slovacia) a avut loc in zilele 
de 7 și 8 octombrie un simpo
zion în problemele teoriei mă
surătorilor și a instrumentelor 
de măsurat.

Au participat specialiști din 
Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. Din partea 
Academiei R.P. Romîne a par
ticipat prof. Ion Antoniu, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P. Romîne.

La simpozion s-au discutat 
probleme ale colaborării în do
meniul teoriei procedeelor de 
măsurare, în special în condi
țiile perfecționării metodelor 
de măsurat electrice și optice, 
ca și a metodelor utilizate în 
geodezie.

FRANKFURT PE MAIN. — La 9 octombrie s-a deschis la 
Frankfurt pe Main tradiționa
lul tirg al cărții, la care parti
cipă 2 100 de edituri din 36 de 
țări ale lumii. R. P. Romînă 
va prezenta prin întreprinde
rea de comerț exterior „Carti- 
mex“, peste 500 de titluri de 
cărți.

LONDRA. — C. P. Mayhew, 
președintele Comitetului est-
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ewmoîn holul sălii a fost organizată o expoziție de fotografii din R.P. Romînă și un stand cu publicații romînești.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cu 

prilejul turneului întreprins în 
Uniunea Sovietică de Teatrul de 
Comedie diu București, marți 
seara, după spectacolul c» piesa 
„Umbra”, în saloanele ambasadei 
R. P. Romîne a avut loc un coc
teil oferit de N. Guină, ambasa
dorul R. P. Romîne la Moscova.

La cocteil au luat parte A. 
Kuznețov, prim-locțiitor al mi
nistrului culturii al U.R.S.S., 
A. Popov, ministrul culturii al 
R.S.F.S.R., A. Salînski, secretar 
al Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S., dramaturgii Al. Stein, 
I. Stok, M. Șatrov, A. Arbuzov,

scriitori, printre care: Dobozy Imre, Veres Peter. Kiraly Istvan, Vertes Gyorgy, Aurel Baranga. Ion Ianoși. Georgeta Horodincă, Juraj Spitzer. Bohuslav Brezovsky.Dezbaterile au evidențiat diferite aspecte ale reflectării actualității socialiste, modali., tățile de zugrăvire veridică a eroului contemporan, condițiile concrete în care scriitorii țărilor socialiste își desfășoară activitatea, modul în care ei luptă pentru promovarea noului în literatură.In cadrul dezbaterilor au fost abordate importante probleme de estetică. De asemenea a avut loc un schimb de păreri asupra atitudinii literaturii realist socialiste față de diversele curente și tendințe din literaturile occidentale. In acest sens, vorbitorii s-au ocupat de: raportul dintre realism și modernism, caracterul concret istoric și social determinat al noțiunilor „adevăr” și „sinceritate" în literatură, superioritatea eroului co. munist și „criza eroului" care devitalizează literatura burgheză contemporană, însemnătatea hotărîtoare a idealului, a perspectivei din care se reflectă faptele, evenimentele, personajele ș.a.m.d.întîlnirea de la Budapesta a prilejuit un schimb de păreri util, a contribuit la cunoașterea reciprocă a literaturii țărilor reprezentate la consfătuire.
european al Consiliului Brita
nic, a oferit cu ocazia turneu
lui pe care îl întreprinde în An
glia Orchestra Filarmonicii de 
Stat „George Enescu" un de
jun la care au participat artis
tul poporului George Georges
cu, dirijorul Mircea Basarab, 
violonistul Ion Voicu, pianistul 
Valentin Gheorghiu și alte per
soane din conducerea orches
trei. Din partea engleză au par
ticipat sir Wavel Wakefield, 
președintele grupului parla
mentar anglo-romîn, R. L. Spe- 
aight, director în Foreign Offi
ce, George West, director ia 
Consiliul Britanic, William 
Glock, directorul muzical al 
B.B.C. și alte personalități mu
zicale.

Au luat, de asemenea, parte 
Al. Lăzăreanu, ministrul R.P.R. 
la Londra, și alți membri ai Le
gației.NEW YORK. — La New York s-au deschis lucrările, celui de-al patrulea congres al Asociației internaționale a artelor plastice.La ordinea de zi a congresului figurează problema colaborării dintre artiștii plastici și arhitecti, problema învăță- mîntului artistic etc.La lucrările congresului participă delegați din 39 de țări. R. P. Romînă este reprezentată la congres de academicianul I. Jalea, conducătorul delegației, de pictorul Eugen Popa 

NlSTi
regizorii Ruben Simonov, P. Mar
kov, V. Toporkov, V. Komisear- 
jevaki, artiștii poporului Serafima 
Birman, AL Jarov, criticul de 
artă Gr. Boiadgiev, funcționari ai 
ministerelor culturii al U.R.S.S. 
și R.S.F.S.R., ai Ministerului 
Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice, ziariști.

Miercuri seara actorii romîni 
au prezentat pe scena Teatrului 
din Kremlin ultimul spectacol 
dat la Moscova cu piesa lui 
Brecht „Svejk în al doilea război 
mondial”.

în zilele următoare artiștii ro
mîni vor da spectacole pe scene
le teatrelor din Leningrad.

BERNA. — La 7 octombrie a 
avut Ioc în saloanele ambasadei 
R.P.R. la Berna un recital la care 
și-au dat concursul artiștii Augus
tin Betea — oboi, Aurelian Popa — 
clarinet, participant la concursul 
de interpretare muzicală de la Ge
neva, acompaniați la pian de Io- 
nescu Vovu-Constantin.

Recitalul, la care au participat 
membri al corpului diplomatic, 
atașați culturali și de presă, oa
meni de cultură și ziariști, t.e, 
bucurat de succes.

Ciclonul „Edith" care a bîntuit timp de mai multe zile în Ma
rea Caraibilor a afectat și insula Martinica. Aproape toți ba
nanierii insulei au fost rupți compromițînd pentru vreme înde
lungată economia țării. în fotografie: Culturile de bananieri 

pustiite de ciclon
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și criticul de artă Mircea Popescu.
KAMPALA. — Cu prilejul pri

mei aniversări a independenței și 
proclamării Republicii Uganda, ia 
9 octombrie In fata clădirii Adu
nării Naționale, a avut loc cere
monia depunerii jurămintului de 
către primul președinte din Istoria 
Ugandei, Edward Mutesa și de că
tre vicepreședintele Wilberiorce 
K. Nadiope. După ceremonie a 
avut loc o scurtă ședință a Parla
mentului în cadrul căreia primul 
ministru Milion Obote, a anunțat 
intrarea în vigoare a amendamen
tului adus constituției Ugandei 
care prevede instituirea funcției de 
șef al statului, menționlnd totodată 
că Uganda va rămlne în Common
wealth.

CAIRO, — Ziarul egiptean „’Al 
’Ahram", reierindu-se la unificarea 
for/elor armate ale Siriei și Iraku
lui, scrie că „R.A.U. nu este pre
gătită să adere in prezent și nici 
In viitorul apropiat ia o uniune 
militară sau nemii/lară, atlta vre
me cit în Siria și Irak se menține 
actuala situație". Ziarul subliniază 
că guvernul R.A.U. nu aprobă con
stituirea forțelor armate unite si- 
riano-irakiene. Ziarul scrie : „Mă
sura anunțată ieri de Siria și Irak 
a fost luată numai pentru a justi
fica trimiterea trupelor siriene in 
irak". Presa egipteană și libaneză 
a publicat in ultima vreme știri 
privitoare la sosirea în nordul Ira
kului a unor unilăti siriene pentru 
a lua parte la operațiunile Împotri
va partizanilor kurzi.

DAMASC. — Agenția France 
Presse relatează că la Damasc se

NEW YORK 9 (Agerpres). — In ședința de marți după-amia- ză a Adunării Generale O.N.U., a luat cuvîntui primul ministru al Republicii Congo, Cyrille Adoula. Primul ministru a salutat Tratatul de la Moscova cu privire la interzicerea parțială a experiențelor nucleare și eforturile care se depun pentru continua slăbire a încordării internaționale. El a relevat importanța hotărîrilor Conferinței șefilor de guverne și de state ai țărilor africane de la Addis Abeba. Adoula a declarat că este de acord cu părerile exprimate de secretarul general U Thant cu privire la necesitatea evacuări, treptate a trupelor O.N.U. din Congo, dar a adăugat că ar dori ,ca ritmul acestei evacuări să fie încetinit, pentru a permite menținerea forțelor O.N.U. în Congo și

Recepția oferită de ministrul 
afacerilor externe al R. P. RomineNEW YORK 9, De la trimisul 

Agerpres, C. Alexandroaie : In 
seara de 8 octombrie, în saloa
nele misiunii permanente a R P. 
Romîne la O.N.U., Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor 
externe, șeful delegației R. P- 
Romîne Ia cea de-a 18-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a 
oferit o recepție la care au luat parte Carlos Sosa Rodriguez, 
președintele celei de-a 18-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., miniștrii afacerilor ex
terne Vaclav David (Cehoslo
vacia), I. Bașev (Bulgaria), K. V, 
Kiseliov (R.S.S. Bielorusă), L. F. 
Palamarciuc (R.S.S. Ucrainea
nă), M, Dughersuren (R. P. 
Mongolă), B. Shtylla (Albania), 
H. Smbath (Cambodgia), Ph. 
Takla (Liban), K. H. Chebib 
(Irak), Golda Meir (Izrael).

Au participat adjunefi ai se
cretarului general al O.N.U., 
K. Suslov, J. Nosek, D. Protici, 
miniștri adjuncti a-i afacerilor 
externe ai Poloniei — J. Wini- 
ewicz, Ungarie, — Peter Mod, 
șef'f delegațiilor la O.N.U. 
ai Iugoslaviei, Franței, Bir-

desfășoară lncepînd de la 3 octom
brie Congresul partidului Baas. La 
congres iau parte delegați din Si
ria, Irak, Liban, Iordania și dintr-o 
serie de alte țări arabe. In cele 
mai multe din aceste țări partidul 
Baas este interzis. Lucrările congre
sului se desfășoară în secret. Par- 
ticipanții examinează situația din 
lumea arabă, orientarea generală 
și tactica partidului.

La 9 octombrie, Congresul a dat 
publicității o declarație în care sa
lută constituirea forțelor armate 
unite siriano-irakiene.

Actualul congres este al șase
lea de la constituirea partidului. 
Precedentul congres a avut loc in 
1962 tot în Siria.WASHINGTON. — După vizita făcută în capitala S.U.A., ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, s-a înapoiat la Paris. La capătul întrevederilor avute cu președintele Kennedy, secretarul de Stat, Rusk, și subsecretarul de Stat, Ball, pachetul neînțelegerilor franco-americane nu s-a micșorat simțitor. Potrivit comunicatului dat publicității de purtătorul de cuvint al Departamentului de Stat, „a avut loc o trecere completă în revistă a relațiilor Est-Vest și a convorbirilor Est-Vest (desfășurate la New York, fără participarea franceză) a unor probleme ale N.A.T.O., a unor probleme comerciale, a unor probleme din Asia de sud-est și Africa”* 

în primele șase luni ale anului viitor.Adunarea Generală a reluat apoi dezbaterea cu privire la problema violării drepturilor o. mului în Vietnamul de sud. Reprezentanții Costa Ricăi și statului Chile au depus un proiect de rezoluție care cere constituirea unei misiuni a O.N.U. A_ ceastă misiune urmează să cerceteze conflictul dintre budiști și autoritățile diemiste și să raporteze Adunării Generale pînă la sfîrșitul actualei sesiuni. După prezentarea proiectului de rezoluție, Adunarea Generală și-a întrerupt dezbaterea, la propunerea delegatului canadian, pentru aproape două ore. In acest timp a avut loc o vie activitate de culise. Potrivit relatărilor agenției U- nited Press International, „misiunea sud-vietnameză de pe 

maniei, Greciei, reprezentan
ta permanenti pe lîngă O.N.U. 
din U.R.S.S.. Franța, Afgani
stan, Argentina, Birmania, Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, Da
nemarca, Ghana, Grecia, Indo
nezia, Iran, Irak, iugoslavia. 
Liban, Laos, Luxemburg, Mali, 
Mexic, Maroc, Nigeria, Norve
gia, Olanda, Polonia, Turcia, 
locțiitorul reprezentantului per
manent Pe lîngă O.N.U. al 
S.U.A., precum și personalități 
ale viefii culturale și artistice 
din Statele Unite, corespondenți 
ai principalelor agenfii interna
ționale de presă ziariști.

Din partea delegației R. P. 
Romîne la cea de-a 18-a sesi
une a Adunării Generale a 
O.N.U. a luat parte Mircea Ma- 
Ijfa, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mihail Hașe- 
ganu, reprezentantul perma
nent al R. P. Romîne la O.N.U., 
ambasadorul Ion Georgescu, 
prof. Traian lonașcu, membri 
supleanfi ai delegației, precum 
și corespondenți speciali ai 
presei romîne la O.N.U.

Recepția s-a desfășurat inii-o atmosferă cordială.

De ce a murit ' 
Aiired Ebner ?

SALZBURG. — Misterioasa „Co
moară nazistă", care se presupune 
că se află în fundul lacului Toplitz 
din Austria, a făcut o nouă victi
mă. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, este vorba de un 
renumit înotător vest-german, Al
fred Ebner, în vîrstă de 19 ani caro 
a fost găsit înecat in lacul Toplitz. 
în apropiere de locul unde se bă
nuiește existența comorii.

Autoritățile locale și federale 
austriece au refuzat să peripilă 
efectuarea de cercetări din partea 
unor grupuri particulare. Potrivit 
unor mărturii, șefii naziști au scu
fundat în lacul Toplitz, puțin îna
inte de capitularea Germaniei hit- 
leriste, mai multe lăzi cuprinzînd 
peste zece tone de aur în lingouri, 
documente ultra secrete privind 
activitatea gestapoului și SS-ului, 
precum șj date în legătură cu 
fondurile depusa de hitleriști la 
băncile elvețiene.

Ziarul ,,Neues Oesterreich" scrie 
că grupul din care făcea parte Al
fred Ebner era alcătuit din 4—5 
persoane printre care un oarecare 
dr. Freiberger, ,,bijutier“, din 
Sternberg (Bavaria), precum și dr. 
Schmid, domiciliat la Bonn.

In cadrul unui interviu acordat 
agenției France Presse, tatăl victi
mei a declarat că nu crede că ar 
fi vorba de un accident, întrucît 
fiul sau fusese echipat excelent 
pentru scufundare. EI și-a exprimat 
părerea că Alfred Ebner ar fi adus 
Ia suprafață anumite lucruri de 
importanță, după care ar fi fost 
înecat în mod intenționat pentru 
a nu vorbi.

Primele semne ale unei 
ierni timpurii

BONN. — Corespondentul 
din Bonn al 'Agenției France 
Presse scrie că primele semne 

lîngă O.N.U. și-a manifestat nemulțumirea pentru prezentarea proiectului de rezoluție chiliano-costa-rican, deoarece autoritățile diemiste n-ar dori ca o comisie de anchetă să fie constituită de către Adunarea Generală.Aceeași agenție relevă că în cursul întreruperii, puterile occidentale au exercitat presiuni asupra anumitor state, ca, de pildă, Cambodgia, pentru a le determina să renunțe să mai ia cuvîntui și să condamne regimul diemist.După reluarea ședinței. Costa Rica și Chile și-au retras proiectul de rezoluție.Dezbaterile asupra acestei probleme au fost amînate „sine die’’. Miercuri continuă dezbaterea generală.
★NEW YORK 9 (Agerpres). — La 9 octombrie în ședința dedimineața a Adunării Generale a O.N.U. au continuat dezbaterile generale. Au luat cuvîntui delegații Republicii Cipru. Arabiei Saudite, Republicii Africa Centrală, Ruan- dei si Mexicului.Reprezentantul Ciprului, Zenon Rossides, a subliniat că noul climat internațional creat ca urmare a încheierii Tratatului de la Moscova trebuie folosit pentru a se face noi pași pe calea destinderii. Delegatul cipriot a chemat Adunarea Generală să ia în discuție problema creării unor zone denuclearizate. Delegatul Ciprului a condamnat politica de apartheid promovată de guvernul rasist al Africii de sud.

Ședințele 
unor Comisii 
permanente 

ale C A» E. R.SOFIA. — Intre 3 și 5 octombrie 1963 a avut loc în o- rașul Vama cea de-a V-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru standardizare. La ședință au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, Ro_ mînia, Ungaria și U.R.S.S.La ședință au participat în calitate de observatori reprezentanți ai R.D. Vietnam.Comisia a adoptat măsuri pentru înfăptuirea hotărîrilor celei de-a 18-a Sesiuni a Consiliului referitoare la unificarea standardelor în ramurile industriale și în primul rînd în industria construcțiilor de mașini, în industria chimică și siderurgică.Ședința Comisiei a decurs într-o atmosferă de prietenie frățească și cordială.
PRAGA. — Intre 1 și 5 octombrie a avut loc la Pragă cea 

de a 14-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru 
siderurgie.

La lucrările ședinței au luat 
parte delegații din R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.P. Polonă, R.P. Romî
nă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Pe baza concluziilor celei de 
a 18-a Sesiuni a C.A.E.R., Co
misia a examinat problemele 
dezvoltării continue a colabo
rării economice și tehnico- 
științifice între fările membre 
ale C.A.E.R. în domeniul side
rurgiei, ale coordonării planu
rilor de dezvoltare pe perioada 
1966—1970, ale pregătirii măsu
rilor pentru specializare și 
coordonarea produefiei și alte 
probleme ale colaborării în a- 
cest sector.

Lucrările Comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă de în- 
țelegere reciprocă frățească.

ale unei ierni timpurii s-au fă
cut simțite în anumite regiuni 
în Germania occidentală. In 
munții Alpii bavarezi stratul de 
zăpadă, care a căzut în noaptea de 8 spre 9 octombrie, a- 
tinge 30 cm, iar pe cel mai 
înalt vîrf din acest lanț tempe
ratura a scăzut la minus 8 gra
de. De asemenea, temperaturi 
sub zero grade au mai tost în
registrate și în alte regiuni 
muntoase.

Pentru prima dală în cursul 
acestui sezon, scrie A.F.P., tra
ficul aerian a fost perturbat. 
Activitatea aerodromului din 
Frankfurt pe Main a fost pa
ralizată, ca urmare a ceței ca
re s-a lăsat asupra orașului cît 
și asupra împrejurimilor. Tot 
din cauza cetei, adaugă France 
Presse, a fost împiedicată tem
porar navigația fluvială pe 
Rin.

S, V. A. vor trece 
la sistemul metric ?WASHINGTON. — La Washington a fost dat publicității la 8 octombrie primul raport al Consiliului Consultativ asupra problemelor consumului, creat în urmă cu un an de președintele Kennedy, în care se subliniază că în momentul de fată „trecerea la sistemul metric" în Statele Unite este de dorit și posibil. In raport se arată că consiliul va trece în continuare la studierea efectelor unei asemenea convertiri asupra e- conomiei americane.In prezent, măsurătorile în S.U.A. se efectuează după un sistem de origină engleză, în picioare, coți etc.
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