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ECONOMII SUPLIMENTARE Prin modernizarea proceselor de producție

i materiale

destinate 
instrucliv- 
scolile de

desen.cauzele găsești că izvorul, în primul

In opt comune din re
giunea Crișana, printre 
care 
Criș 
date 
zine 
aie 
suin 
sate 
sarea noilor construcții : 
bufete, cofetării, restau
rante, magazine univer
sale etc. De asemenea, 
peste 50 de unități au

Sebiș. Chișineu 
și Marghita, au fost 
în folosință maga- 
universale și mixte 
cooperației de con- 
iar în alte 30 de 

se lucrează la fini-

Prin înzestrarea cămi
nului cultural din comu
na Chițoc cu aparat de 
proiecție, raionul Vas
lui — al treilea din re
giunea Iași, a fost com
plet cineficat.

De la începutul anu
lui, în regiune au luat 
ființă cinematografe în 
33 de sate, iar pînă la

Pentru a ajuta cadre
le didactice din școlile 
de 8 ani și medii să îm
bunătățească continuu 
predarea lec/iilor și să 
facă mai ușoară înțele
gerea de către elevi a 
fenomenelor și legilor 
naturii, întreprinderea 
de material didactic din 
București realizează noi 
materiale didactice ne
cesare anului de Invăță- 
mînt 1963—1964.

Inceplnd din cel dc-al 
doilea semestru a! anu
lui în curs, colectivul 
acestei întreprinderi a 
produs aparate moderne

fost modernizate. La a- 
ceste lucrări o contribu
ție dt. seamă o aduc 
cooperatorii. Colectiviș
tii din numeroase sate 
din regiune printre care 
Păgaia, Cristur, Piscolt, 
Cherechiu și altele, au 
muncit voluntar la ridi
carea construcțiilor pen
tru magazine economi
sind astfel peste 300 000 
lei.

sfîrșilul anului numărul 
lor va crește cu 27. In 
prezent, 240 de comune 
din această parte a tă
rii au cinematografe. în 
localitățile încă necine- 
ficate, se prezintă cu 
regularitate filme cu a- 
jutorul caravanelor cine
matografice.

(Agerpres)

necesare studiului feno
menelor moleculare, de
monstrării rezonantei 
electromecanice, panto- 
grafe și altele.

Pînă la sfîrșitul aces
tui an, Întreprinderea 
de material didactic va 
livra aparate 
procesului 
educativ din
toate gradele ca : apa
rate de proiecție pentru 
dialllme, planetarii, noi 
tipuri de microscoape 
etc.

DE PESTE 12 MILIOANE LEI
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Muncitor

Sîmbătă 12 octombrie 1963

CETATEA i 
FAUk

Fișe la istoria 
tractorului românesc

regiunii 
primele

Industria chimică a 
Ploiești a realizat în 
trei trimestre din acest an, 
peste plan, superfosfați, anve
lope pentru tractoare și auto
mobile, hîrtie, detergenți, mase 
plastice și alte produse chimi
ce de bună calitate, a căror va
loare depășește 30 milioane lei. 
Productivitatea muncii a spo
rit cu aproape 3 la sută, iar 
prin reducerea prețului de 
cost al produselor chimiștii au 
realizat economii suplimentare 
de peste 12 milioane lei. In 
ultimii ani. industria chimică 
a regiunii a cunoscut o puter
nică dezvoltare. Au fost con
struite noi fabrici și uzine chi
mice la Ploiești și Buzău, do
tate cu utilaje moderne. Fabri
cile mai vechi au (Agerpres)fost dezvol-

(Agerpres)

țările cu tradiție 
chimică. Ele sînt 
solicitate și peste 
prezent industria 
regiunea Ploiești

X ARSENIE

• Culesul porumbului
® Tăiatul cocenilor

i wnin!

■

octombrie 600 de hectare

Tinerii Constantin Ciobanu, și Nicolaie Băloiu — mecanici la 
atelierul de pompe al schelei Moinești, pregătindu-se să exe

cute o probă la banc, în secția de suprafață

tate și utilate cu mașini și in
stalații de mare capacitate, in 
mare parte automatizate. In
vestițiile alocate pentru acest 
sector din regiune sînt cu 311 
la sută mai mare decît în 1962. 
Ca urmare, acum se realizează 
într-o singură lună o produc
ție egală cu aceea din anul 
1955. O serie de produse chi
mice — unele puse recent în 
fabricație — egalează pe cele 
similare din 
în industria 
cunoscute și 
hotare. In 
chimică din
exportă o gamă variată de pro
duse în peste 20 de țări ale 
lumii.
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. Șantierul „blocuri-gară" din I 
' orașul Bacău. Tovarășul in

giner Teodor Lozincă, șeful 
șantierului, Gheorghe Jitaru 
proiectant și maistrul Lupu 
Gheorghe, împreună cu un 
grup de muncitori, discută 
despre ultimele lucrări nece

sare finisării.
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Foto N. STELORIAN \ s
Consfătuire privind 
introducerea tehnicii 

noi în industria 
energetică și minierăVineri dimineața au început în Capitală lucrările primei Consfătuiri pe țară a constructorilor, montorilor, proiectanți- lor și cercetătorilor din ramurile energiei electrice și miniere privind problemele tehnicii noi.In cadrul consfătuirii, care va dura trei zile, vor fi prezentate referate de specialitate, privind cele mai noi realizări în construcția și montajul obiectivelor energetice, obținerea și prepararea substanțelor minerale utile. Participanții vor vizita cu acest prilej și unele șantiere din Capitală.

rmtre primele opt 
gospodării colec
tive din raionul Ti
mișoara care au 
terminat recoltatul 
porumbului se nu
mără și cele din 

comunele Ulvin, Cerneteaz, 
Ciavoș, Pădureni. In celelalte 
gospodărit colective lucrările 
sînt aproape de sfîrșit. Din to
talul de peste 23 000 de hecta
re, pînă la 10 octombrie mai 
rămăseseră de recoltat porum
bul de pe 1 700 de hectare. In 
același timp terenul a fost eli
berat de coceni de pe o supra
față de aproape 13 000 de hec
tare, iar pentru însămînțări a 
fost pregătită o suprafață 
care reprezintă 68 Ia sută

I 
I

In întreprinderile din regiu
nea Brașov se desfășoară 'o 
largă acțiune de modernizare a 
proceselor de producție care să 
asigure o productivitate spori
tă. De Ia începutul anului șl 
pînă acum numeroase uzine 
constructoare de mașini, com
binate chimice și fabrici de 
bunuri de consum au fost do
tate cu mașini moderne tie 
mare productivitate, cu noi a- 
gregate și linii automate.

care 
ele sînt instruiți, 
poate lucra cu 

cu viteza zilnică 
semănat.
așa stau lucruri-

din prevederile planului. Dacă 
Ia toate acestea mai adăugăm 
faptul că sămînța este condițio
nată și tratată, tractoarele și 
mașinile sînt puse în stare de 
funcționare, iar oamenii 
vor lucra cu 
rezultă că se 
toate forțele, 
planificată la

Intr-adevăr, 
le in numeroase unități agrico
le socialiste din raion. Avind 
terenul eliberat din timp, me
canizatorii care lucrează pe o- 
goarele colectiviștilor din Ba- 
zoșu Vechi au reușit ca în- 
ti-un timp scurt să pregătească 
patul germinativ pe cea mai 
mare parte din suprafața desti
nată însămințărilor de toamnă.

consu- specific, indiceluieducerea mului creșterea de utilizare a tablelor constituie importante surse de economisire a Colectivul de lametalului.Șantierele navale Galați a obținut în această privință rezultate meritorii. La produsul motonavă, de pildă, indicele de utilizare a tablei a ajuns a- nul acesta la 0,88 cu 0,14 mai mare decît media anului trecut, iar la cargoul de 4 500 tone el este de 83 la sută.Extinderea sudurii automate, folosirea pe scară tot mai largă a craițuirii arc-aer, precum și a altor metode avansate de lucru a dat posibilitate colectivului de aici să obțină în 8 luni economii suplimen- • tare prin reducerea prețului de cost în valoare de peste 630 000 lei.O analiză mai atentă a felului cum este folosit metalul, cum este gospodărit acesta, dovedește că rezultatele amin- 

ingi- 
fost 
mai 

com- 
s-au 

• de

propunerea muncitorilor, 
nerilor și tehnicienilor au 
proiectate și executate 
mult de 1000 dispozitive i plexe cu ajutorul cărora 
mecanizat unele procese 
producție. La Uzina de tractoa
re, s-au construit benzi perfec
ționate la un cuptor cu regla
rea automată a temperaturii, a- 
proape 200 dispozitive de strun
ii! etc., care au contribuit la 
sporirea productivității muncii, 

in pămînlul așezat, mărunțit, 
lucrînd cu viteza reglementară, 
dar folosind întreaga capacita
te de lucru a tractoarelor și în
treaga z, lumină, ajutați de co
lectiviști prin alimentarea din 

RAIDUL NOSTRU
ON RAIONUL TIMISOARA

mers a semănătorilor, mecani
zatorii au reușit ca din prime
le două zile să depășească cu 
10—20 de hectare viteza zilnică 
planificată. Astfel se explică 
faptul că au însămînțat pînă. la 

tite sînt departe de a ilustra posibilitățile reale din șantier. Un singur exemplu. Deși la capitolul economii de metal, (producția-marfă comparabilă) la rubrica laminate feroase a- pare o economie de 33,6 tone laminate față de consumurile dih anul trecut, normele de consum în care colectivul de aici trebuie să se încadreze, sînt însă depășite cu 55,2 tone laminate feroase. O parte din aceste depășiri (circa 30
La trasaj

sută) își găsesc explicația unele îmbunătățiri constructive cerute de beneficiari (consumul de metal Ia aceste lucrări nu a putut fi prevăzut în normele stabilite la începutul anului). Acest aspect este un fapt real. Insă toi la fel de real este și faptul că în șantiere mai sînt „canale” prin care se mai inesește încă mult met.al.La atelierul construcții-con- fecționat tînărul Nicolae Lăcă- tușu este unul dintre muncitorii care răspund de trasarea și croirea tablelor, nile băieților din brigada în care lucrează trec zilnic zeci de tone de tablă. Ei sînt cei care confecționează fiecare piesă ce intră în componența unei nave. Problema care se pune aici este deci, de a folosi
Noul număr al gazetei de 
perete de la Școala de 8 ani 
nr. 151 din Capitală a fost 
pregătit cu multă grijă de 
către harnicul colectiv de 

redacție.

iar la Combinatul chimic Făgă
raș, Uzina „Independența" Si
biu, „Vitrometan", „Emailul 
Roșu” Mediaș, Uzinele textile 
Cisnădie și altele s-a introdus 
cu bune rezultate mecanizarea 
manipulării materialelor.

Lucrările de modernizare 
proceselor de 
zute în acest 
ță economică 
milioane lei.

an 
de

a
producție prevă- 

au o eficien- 
aproape IW 

(Agerpres)

io 
din cele 850 planificate.

Firește că ritmul intens Ia 
semănat a putut fi asigurat da
torită în cea mai mare măsură 
pregătirii din timp a terenului.

Iată cum s-a procedat. In timp 
ce colectiviștii recoltau porum
bul, mecanizatorii au făcut lu
crările necesare creării unui 
bun pat germinativ în arăturile 
efectuate în vară după culturi-

fiecare foaie de tabla cu maximum de eficiență. Pierderile trebuie să fie cît mai mici.— Trasarea și debitarea după albumele de croire—preciza tovarășul Aurel Spanachi, maistru principal — ne-a dat posibilitatea să folosim cit mai deplin suprafața tablelor. Croirea tablei după albume nu limitează însă spiritul de inițiativă, nu exclude nici posibilitatea de a se găsi noi soluții care să ducă la cît mai 

multe economii. Una din sursele care pot contribui la reducerea consumurilor specifice și la creșterea indicelui ele utilizare a metalului și pentru noi construcții de nave, o reprezintă micșorarea adausurilor de prelucrare. Aceasta a fost de fapt problema căreia a- nul acesta i-am acordat o mai mare atenție.Unele rezultate obținute în această privință vin de fapt în sprijinul acestei afirmații. La cargoul de 4 500 de tone prin croirea la dimensiuni cît mai rigide a varangelor și suporți- lor laterali între fund și dublul fund al vasului s-au economisit peste 4 500 kilograme metal pentru fiecare navă. Dar... Acest „dar..." dovedește că la atelierul de construcții confecționat sînt întîlnite și

LA CONSTANȚA

S-au deschis universitățile populareLa baza 3 petrol din Constanta, au început cursurile Universității muncitorești în cadrul căreia se predau lecții de istorie, geografia patriei și de economie industrială. Participă

le de leguminoase. După aceea, 
îndată ce s-au tăiat cocenii de 
pe o tarla, o parte din tractoa
re au trecut la arături. Cinci 
tractoare au lucrat în două 
schimburi. Aici, o contribuție 
importantă a adus-o și organi
zația U.T.M, din G.A.C. reco- 
mandînd conducerii gospodă
riei un număr de tineri care 
cunoșteau meseria de tractorist 
pentru a lucra în schimburi pe 
tractoare.

Asemănător au procedat, cu 
rezultate tot atît de bune, Ia 
semănatul griului, colectiviștii 
și mecanizatorii din Becichere- 
cul Mic, Jadani, Cerneteaz, 
Dragșina.

Raionul Timișoara se află pe 
unul clin locurile fruntașe pe

altfel de exemple. La una din motonavele construite aci (produs care se execută din a- nul 1957), unde se presupune că există deci un proces tehnologic bine pus la punct, pere, tele gofrat de la coasta 12 a fost debitat fără să se țină seama de lungimea desfășurată a acestuia. Din această cauză pentru a corespunde cu peretele de jos a fost necesar să se efectueze modificări. Desigur, cum este și firesc, tot tînărul Emil Damian, care executase greșit această lucrare, a remediat deficiența. Ea a fost făcută însă cu un consum mai mare de metal.De altfel, acesta nu este singurul exemplu cînd nu sînt respectate cotele din Cercetînd ele își au rînd, în nivelul scăzut de cunoștințe pe care îl au unii muncitori de aici și, în al doilea rînd, în lipsa unei asistențe tehnice corespunzătoare. Pentru ridicarea calificării muncitorilor de aici au fost organizate anul acesta 3 cursuri în care au fost cuprinși jumătate 

proape 200 de cursanți. Și-a început de asemenea activitatea și Universitatea populară din Mangalia cu secțiile de socialism științific, astronomie, geografie, artă plastică și muzică. In cele 2 universități muncitorești și populare, care funcționează în orașul Constanța, sînt înscriși peste 2 000 de oameni ai muncii.
Intr-un pămînt mărunțit, să- 
mîn/a se încorporează bine, 
asigurîndu-se o răsărire uni
formă. In acest scop, pentru 
a pregăti un bun pat germi
nativ, mecanizatorii care lu
crează pe ogoarele colecti
viștilor din comuna Valu lui 
Traian, regiunea Dobrogea, 
tăvălugesc și discuiesc ară- 

care a ieșit bolovă
noasă.

Foto : AGERPRES

regiune în ceea ce privește în- 
sămînjările. Totuși, viteza zil
nică planificată nu se realizea
ză. Faptul acesta are o impor
tanță deosebită avind în vedere 
timpul scurt care a mai rămas 
din epoca optimă pentru semă
nat. După cum se știe, există o 
dependență directă între viteza 
de însămînțare și stadiul pre
gătirii terenului. Tocmai rapor
tul necorespunzător dintre a- ceste două lucrări a făcut ca Ia 
gospodăriile colective din Că
rării, Pădureni, Otelec, Foeni și 
altele să persiste o serioasă ră- 
mînere în urmă la semănat. Să 
analizăm situația din G.A.C. 
Carani. Aici coceniii se află 
încă pe cîmp pe întinse supra
fețe. Deci, tractoarele nu pot 
fi folosite cu întreaga capacita
te la arături. Intîrzierea este 
cauzată de folosirea neraționa
lă a mijloacelor de transport. 
Au fost zile întregi cînd nu se 
făcea decît un singur transport

ILIE BRINDESCU 
corespondentul 

„Sein teij tinerelului'’ 
pentru regiunea Banat 

(Continuare în pag. a IV-a)



ANIMA TORII ARTEI iN UZINĂNu de mult cei peste 800 de artiști amatori _ de la „Industria zii au nante sebite. Evenimentul s-a petrecut la Cluj, într-o duminică de la sfîrșitul lui septembrie. Din Turda, un autobuz încărcat cu cîteva orchestre (de muzică populară și ușoară, membri ai formației corale) s-a oprit la Casa de cultură din orașul de pe Someș. Aici, după un spectacol al formațiilor cîștigătoare ale primei etape a celui de al 7-lea concurs. a avut loc festivitatea înmînării premiilor și diplomelor.Premiul I: formația de dansuri. orchestra de muzică ușoară și operetă, toate ale muncitorilor de la „Industria sirmei", ca să nu mai vorbim de locul II, revenit altor două formații, taraf și cor, de la a- ceeași întreprindere. Recentele succese au confirmat, de altfel, locul fruntaș pe regiune deținut de clubul din Cimpia Turzii.In activitatea clubului însă, pe lîngă asemenea succese care sînt consemnate festiv prin premii și mențiuni speciale. un loc însemnat îl ocupă numeroasele cercuri care funcționează cu regularitate, conform unui program săptămî- nal riguros întocmit. Deși activitatea lor nu face propriu zis obiectul unor premii festive. numeroși prieteni ai muzicii, ai teatrului, ai picturii sau ai fotografiei artistice au partea lor distinctă de contribuție la succesul mișcării arti-

sîrmei”-Cîmpia Tur- trăit momentele emoțio. ale unei sărbători deo-
stioe de 1a „Industria sirmei". Ei sînt, într-un fel. regizorii avizați ai acesteia, în bună mă
sură animatorii artei dar niște animatori 
întîi învață ei înșiși, cu seriozitate.

In azină, 
care mai temeinic,
aveasoliști, Muzica poate 

mai mulți prieteniSe poate vorbi de o tradiție muzicală, perpetuată și îmbogățită de generații de muncitori. Proaspătul director al clubului, tovarășul Ovidiu Pop, știe că la Cimpia Turzii funcționează un cor încă din 1936. Selecționarea celor mai buni coriști a dus la formarea unui ansamblu de operetă, iar acesta a fost completat de o orchestră semisimfonică, Așa stînd lucrurile, este greu de separat activitatea acestora de aceea desfășurată de cercul „prietenilor muzicii", condus de tovarășul Norbert Bo- jac. Ce material folosește pentru acțiunea de instruire muzicală pe care o desfășoară acest cerc : In primul rînd discoteca clubului (150 de discuri), banda de magnetofon, combina muzicală. Așa cum este conceput, ținîn- du-se seama de nivelul de pregătire a membrilor cercului, ciclul de inițiere, deschis în fiecare toamnă, este completat cu audiții — însoțite de explicații — din operele cele mai reprezentative ale marilor compozitori. Se înțelege că spiritul de emulație este întreținut aici vechi ai de membri mai formației corale ai

operetei, ai orchestrei semisim- fonice, oameni care posedă un bagaj de cunoștințe mai ridicat. Totuși, ne spune tovarășul Bojac, aceste formații, respectiv dirijorii lor, ar putea da un ajutor mal substanțial activității cercului prin pregătirea unor expuneri, sau a unor lecții întregi.Există, apoi, o dificultate a- supra căreia nu s-a chibzuit a- tît cit trebuia. Dacă este adevărat că numărul mare al „prietenilor muzicii” se explică, firesc prin prezența membrilor din diversele formații artistice, nu ar fi cazul ca un asemenea cerc — cu astfel de condiții și. mai ales, cu cițiva cunoscători pricepuți, gata să pună Ia dispoziție tot ce știu — să cuprindă un număr din ce în ce mai mare de tineri muncitori, mult mai multi din cei care nu fac parte din formațiile amintite ? Bineînțeles că da. Dar, se știe, fără o susținută activitate de popularizare, de atragere a tinerilor spre această formă de educație estetică, lucrurile nu pot să se rezolve „de la sine”. Pînă acum nu s-au hotărît formele și temele unor acțiuni. Propunerea de a se organiza unele discuții colective, precedate de referate, atit în cadrul secțiilor cit și la nivelul întreprinderii, cu prilejul cărora să fie tratate atrăgător — și asta nu se poate face decît cu pricepere și efort — teme mai generale ca: „Literatura și muzica”, „Ce exprimă muzica simfonică și de ce nu este aceasta o muzică

„grea" etc. constituie doar un 
început.

Dincolo de „cerc**Activitatea cercului „prietenilor teatrului” este strîns împletită de mișcarea cultural- artistică a întregii uzine. Firește, aici au loc discuții interesante despre piesele vizionate la club — puse în scenă de formația proprie — sau la Teatrul de Stat din Turda. „O felie de lună”. „Bucătăreasa", „Cuibul cu mirese” — toate

tat în cele din urmă. „Ce-ar fi să organizăm, începînd din a- ceastă toamnă un festival uzinal de teatru ? Iată cum ne-am gîndit: să fie sistem concurs, prima fază desfășurîndu-se la nivelul secțiilor (cite trei pe săptămînă să prezinte piese într-un act, la club), apoi, în finală, să se întîlnească cele mai bune. Cit privește „selecționarea” talentelor, asta-i grija noastră, doar ne cunoaștem prietenii. Vom fi și selecționeri și instructori iar dacă va fi nevoie, și regizori". Perspec-
însemnări despre activitatea cercurilor

de la „Industria sirmei“-Cinipia Turzii
comedii, au prilejuit dezbateri pline de învățăminte. Membrii cercului desfășoară, apoi, o vie activitate în mișcarea artistică de amatori, ca prezentatori sau chiar, cînd e cazul ca recitatori artistici, la serile literare organizate la club. Lucrul cel mai semnificativ îl constituie însă faptul că niciodată „prietenii s-au considerat tonom închis, care transmite gostea pentru frumos. Cum fac ei acest lucru ? Cel mai recent exemplu îl constituie inițiativa propusă de membrii cercului, condus de Ovidiu Pop. comitetului U.T.M. Este vorba da un regulament, chibzuit în cî- teva ședințe la rînd și prezen-

teatrului” nu un „cerc" duci uin nucleu celorlalți dra-

tiva acestei acțiuni deosebit de promițătoare ? înființarea, cu talentele „descoperite”, a unui teatru popular cu stagiune permanentă. In prezent, paralel cu constituirea formațiilor de teatru — reduse, desigur, pentru piese într-un act — pe secții, membrii cercului dramatic definitivează regulamentul amintitului concurs.
Unde începe 

un dialog plasticAdeseori otelăria, laminorul— sau alte secții — au oas-

peți. De fapt, oamenii îi cunosc bine pe acești musafiri care își instalează un scaun într-un colț al secției, scot creionul și pe o planșă schițează concentrați un portret, o compoziție. De data asta, cel surprins în plină activitate este Rac Viorel, muncitor la metrologie. Tînărul artist amator, e- lev în anul doi la școala populară de artă din Cluj și responsabilul cercului plastic al uzinei, ales ca mai toti ai uzinei doar caluiui. Despre Popa loan se știe că lucrează compoziții, Carolina Pop — portrete, Laura Sîrbu — peisaj și... flori, etc. „Pentru o compoziție intitulată „Oțelari” — spune Rac Viorel — am găsit că este mai nimerit să aleg momentul cînd se scoate șarja”, și este chiar așa încordarea este puteorea omului, flăcările cuptorului, de măreție. Așa își aleg pictorii subiectele. Primele schițe sînt comentate, se cere părerea eroilor înșiși. Tablourile care pot fi văzute apoi în expoziția de la club, vorbesc însă șl despre studiile și exercițiile îndelungi care au perfectat artistic, schița alcătuită „la fata locului". Animatorul discuțiilor este, desigur, Rac Viorel, care, fiind elev la Cluj, a- duce de acolo nu numai cunoștințe prețioase dar și materiale de studii, pentru însuși-

este cunoscut mai portretist. De fapt, cei 36 de pictori sînt cunoscuți nu mînuitori ai pene-

I se pare — — că atunci maximă, iar luminat de plină

rea desenului, a tehnicii portretului și a compoziției. „Ideal este — spune responsabilul cercului — să nu lucrăm ilustrate”. In ce măsură s-a realizat asta, o spune chiar expoziția. In general, este evidentă o accentuare cam stingace a culorii, uneori prea aprinsă. Dincolo de asta însă, în intențiile tuturor și în cele mai bune realizări se vede efortul de a „vorbi” prin pictură. Nu exagerăm spunînd asta, pentru că se întîmplă chiar așa : fiecare expoziție a artiștilor a- matori prilejuiește o discuție colectivă, organizată la club, în care participanții își exprimă punctul de vedere asupra măsurii în care lucrările „le spun ceva”, asupra felului în care ele reprezintă replicile unui viu și interesant dialog plastic. Au de cîștigat, din a- ceasta. și autorii dar și, indiscutabil, vizitatorii expoziției, muncitorii de la „Industria Sirmei”.
Interviu cu un viitor 
album de fotografiiDe fapt, ideea unui astfel de interviu ne-a fost sugerată de un „plan de muncă cuprinzînd obiectivele cercului de foto-a- matori pentru lucrarea „Album — Valea Arieșului”.Primul obiectiv al activității coreului îl reflectarea grafice a muncii din Turda, din tive din împrejurimi.Ceea ce ne-a „mărturisit” planul amintit — pe lingă faptul că este începutul unor îm-

constituie, desigur, t-rin imagini foto- vieții oamenilor uzină, din orașul gospodăriile colec-

„Prin Grecia". Se-

Cf n T!
MARIA BANUS:

„METAMORFOZE"
Volumul, apărut Intr-o excelentă prezen

tare grafică, cuprinde o selecție din prin- 
cipa'-le Cărți de poezie ale Măriei Bănuț, 
„Țara fetelor". „Cumpăna apelor", „La porțile 
raiului", „Magnet", „Se-arată lumea" și „Me
tamorfoze". Subtilitatea și sugestivitatea ima
ginilor, concentrarea ideii și sentimentelor, 
trăirile intense plnă la incandescentă, sobrie
tatea și preciziunea versului liră a ii de loc 
uscat, ideile majore și patosul agitatoric izvo- 
rit dintr-o profundă conștiință cetățenească a 
poete! care știe să citească adine In transfor
mările revoluționare pe care perspectiva mun
cii omului socialist le conține — dau 
lui o Înaltă tinută etică, 
tică.

Perspectiva devenirii, 
o găsim concentrată de 
emoționante versuri din 
„Ce barbar, ce violent dăltuifi, / ce magnific 
schițați / In avlntata noastră mișcare. I vom 
apărea urmașilor noștri de peste veac. > Vom 
fi pentru ei asemeni unor statui / pe jumătate 
create după legea frumosului, / pe jumătate-n- 
gropate Încă / îij blocul Inform al materiei. 1 
Da, ne schimbăm. / In cite chipuri nu ne 
schimbăm, dragostea mea 1 / Singuri ne dăl- 
tuim / sau ne ăăltuie vremea".

cetățenească
volumu- 
si artis-

a continuei 
altfel

„La portlie raiului" :

deveniri 
și în aceste

AL. ȘIPERCO:
PRIN GRECIA"

adaugă un inedit volum
condat de un atent și neobosit observator, tu
ristului nu-i scapă nici unul dintre elementele 
esențiale, necesare realizării unei imagini 
complexe a Greciei. Extaziat în fata neasemui
telor irumuse/i păstrate In muzeele atheniene, 
scriitorul dezvăluie totodată cititorilor adevă
rata iafă a Greciei contemporane, atit de zbu
ciumată.

Cu subtilitate, Șiperco sezisează trăsăturile 
semnificative ale poporului grec, pregnante în 
vestigiile celei mai vechi civilizații, in muzică, 
datini. Și toate acestea puse in slujba afirmării 
ideii, subliniate în final, a luptei pentru liber
tate a poporului grec.

central „Ștăpînul celor 1 000 de coline?, e a 
repunerii — în condifiiie societății noastre so
cialiste—a omului în drepturile sala de stăpin 
al Înălțimilor, al Împlinirii pasiunilor construc
tive. sustinlnd viziunea entuziastă a reporte
rului. „Poarta spre 1 000 de coline" e astfel o 
realizare incontestabilă pe drumul celor mal 
noi tradiții ale reportajului.

AUREL LECCA:
„Lumi dispărute"

MIHAI TUNARU:

„POARTA SPRE
1000 DE COLINE"

Culegerea de reportaje „Poarta spre 1 000 
de coline", e o carte despre anii noștri și des
pre oamenii zilelor noastre. De-a lungul unui 
itinerar ocazional pe Valea Prahovei, Mihai 
Tunaru „transcrie" emoționant destine dintre 
cele mal diierite. Patru mari grupe de repor
taje : „Calea cu cer Îngust" ; „Cronică alpină"; 
„In plin soare 1“ șl „Ecouri ploieștene" defi
nesc printr-o patetică retrospectivă Istorică 
sensul noilor transformări de pe aceste melea
guri, altădată sediul izbitorului contrast dintre 
lux și umilință.

Semnificația cărții, cuprinsa tn reportajul

Editată în cunoscuta colec/ie „Știința Învin
ge", cartea aduce Intr-o formă accesibilă și 
atractivă, multe date din domeniul științelor 
naturale, arheologiei, geologiei, oceanologlei 
sau din folclorul universal, cu ajutorul cărora 
cercetători! caută dezlegarea enigmelor Atlan- 
tidei. Desigur, în lupta pentru descifrarea tai
nelor Încă necunoscute 
ipotezele — susținute cu
— sînt numeroase.

Diversitatea registrului 
din subcapitolele unei părți din volum referi
toare la „Atlantida lui Platon" în care sînt 
Însumate elemente pe care le oferă documen
tar istoria și legendele, astronomia, lingvistica. 
1n continuare cartea cuprinde date și amănun
te despre alte pămlnturi dispărute „atlantide"
— cum le numește metaloric autorul („atlan- 
tidele „Amazoniei, Antilelor, Sahariană, Pola
ră, Malgașă etc). Citind concluzii ale cercetă
rilor a peste 100 de savanti din diferite dome
nii — arheologie, geografie, astrologie, ocea. 
nologie ele — afirmații desprinse din operei» 
unor scriitori, poeți, filozoii, din legendele po
poarelor, autorul realizează asociații intere
sante. Îndrăznețe.

ale naturii, teoriile, 
argumente fi dovezi

de reieriri reiese gi

ACESTE C/țRJEJ-
Inspiratelor „Note de drum din Suedia, 

Fran/a, Italia, și Mexic" Alexandru Șiperco le

PRÎNWOA

Col*c|<a • «I j tirullama

discuri editate de Electrecordîn magazinele de specialitate au apărut noi discuri edi- date de Electrecord. Printre acestea sînt concertul nr. 26 în re major pentru pian și orchestră de Mozart, în interpretarea orchestrei simfo-
nice a Filarmonicii de Stat din Cluj, dirijată de Mircea Oris- tescu : solist Gh. Halmoș ; arii din operetele lui Johann și Oskar Strauss, Lincke, Zeller, Millocker, Kunneke, Heuber-

ger. Interpretează orchestra de studio a Radiotelevizlunii, dirijori Constantin Bobescu și Ludovic Bacs: soliști Iolainda Mărculescu, Arta Florescu, Ion Dacian, Conina Bărbulescu și Cornel Stavinu. Un alt disc cu-
prinde 12 piese de muzică u- șoară sud-amerioană interpretate de Roberto și Antonio Cantonai și formația Los Pla- teados de Mexico.

(Agerpres)

FISE LA ISTORIA 
TRACTORULUI ROMÎNESC(Urmare din ziarul nostru nr. 4479)
Falimentul 

unor proroci...Dar obligați să cedeze — cu sau 
fără demisie scrisă — scena istoriei, 
cei de teapa directorului susamintit 
nu renunțaseră, bineînțeles, la iluzia 
restabilirii „ordinii vechi". Și dacă 
armele le fuseseră smulse din mîtni, 
le rămăsese — sporit de furia demen
țială — veninul. Le rămăsese încerca
rea de atentare morală, de a lovi tn 
însuși factorul-cheie, esențial, dl noii 
istorii: încrederea oamenilor în forțele 
lor, în drumul ne care-i chema înain
te partidul.

Totul a fost pus atunci la bătaie : 
atacul furibund, minciuna groasă, 
proorocirea sumbră, calomnia sfrun

tată, prostia fudulă cu pretenții de 
„știință", savantlicul de cafenea (hră
nit, probabil, din celebrele diplome 
„universitare" cu ștampila „Bun pen
tru Orient"), o întreagă suită al cărei 
comic absurd, frizînd colosalul, e evi
dent nu numai azi, cînd avem 100 000 
de tractoare, dar era strălimpede încă 
de-atunci.

„Tractorul romînesc, basmul cu co
coșul roșu" — scria „Liberalul" din 
14 februarie 1947, deși „I.A.R. 22” tre
cuse cu succes toate probele tehnice 
încă din luna decembrie, statul demo
crat-popular încredințînd muncitorilor 
brașoveni comanda unui lot de 5 000 
de tractoare. Urcat la volanul tracto
rului, meșterul Victor Oprea executase în curtea uzinei, într-o mare de urale și veselie deslănțuită, un dans — da, 
un dans veritabil, în care „I.A.R.“-ul 
răs.punsese perfect celor mai fanteziste 
comenzi — în timp ce „Dreptatea" ță
rănistă țipa că tractoarele romînești 
sînt mult prea grele, atit de grele că

„nu pot părăsi șantierul". „Liberalul" 
era de altă părere-, că-s prea ușoare, 
că piesele lor „în loc să mărească gre
utatea de aderență a mașinii, o fac să 
plutească peste ogoare asemenea păsă
rilor". Și deși tractoarele costau, fie
care, în banii de-a-atunci, cu un mi
lion de lei mai puțin ca un exemplar 
de import, același ziar pretindea 
(bine-nțeles, prin simplă aserțiune, 
fără calcule cifrice) că „ni le puteam 
procura în condiții mult mai bune din 
străinătate" (1). Deja plecaseră, în anul 
acela, primele 230 de tractoare spre 
ogoarele țării, deja defilaseră pe stră
zii» Capitalei de 1 Mai, văzute și a- 
plaudate de mulțimea entuziastă, dar 
oficiosul burghez se încăpățina. să asi
gure lumea, categoric șl fără drept de 
apel, despre „avortul forțat al tracto
rului romînesc"; miile de oameni 
care-l salutaseră la demonstrație fuse
seră, așadar, victimele unei miracu
loase hipnoze; tractorul nu exista, nu 
era decît „propagandă", sau, ca să 
transcriem citatul exact, „zadarnică 
realizare ostentativă pentru scopuri 

pur partizane"...
Vorbe, vorbe, vorbe... Vorbe oare 

n-au fost în stare, desigur, să acopere 
măcar o clipă vuietul de făurărie clo
cotitoare al uzinelor brașovene, re- 

verbertndu-se în raze de energie peste 
ogoarele romînești. Muncitorii n-aveau 
vreme să le asculte. Erau grăbiți, ne
spus de grăbiți, li împingea din urmă 
istoria, anii cei lungi și goi ce se ce
reau recuperați prin fapta construcției. 
Trebuiau să înzestreze cu mașini o a- 
gricultură înapoiată, rămasă la ccmdi-
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Vară și fum — cinemascop rulează la: Patria (bd. Maghe
ru 12—14), București (bd. 6 Martie 6). înfrățirea între popoare Bucureștii-Noi).

29),16). di- Ti-48).
Hill:

Grivița (cal. Griviței — podul Basarab). Melodia (șos. Ștefan 
cel Mare — colț cu str. Lizea- nu). Valsul nemuritor rulează la : Republica (bd. Magheru 2), Festival (bd. 6 Martie 14), Excelsior (bd. 1 Mai 322), Feroviar (cal.'Griviței 30). Ipocri- 
ții: Carpați (bd. Magheru Capitol (bd. 6 Martie 
Oameni de afaceri — mineața la cinematograful neretului (calea Victoriei 
Ultimul tren din GunVictoria (bd. 6 Martie 7), Flacăra (calea Dudești 22), Munca (șos. Mihai Bravu 221), Lira (calea 13 Septembrie 196), Di
vorț italian: Central (bd. 6 Martie 2). Moartea în șa — cinemascop: Lumina (bd. 6 Martie 12). Escondida: Union (str. 13 Decembrie 5—7). Program spe
cial pentru copii — dimineața la cinematograful Doina (str. Doamnei 9). Cel mai mare 
spectacol — după-amiază Doina (str. Doamnei 9). Filme do
cumentare rulează la cinematograful Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). Codin: Giulești (calea Giulești 56), Tomis (cal. Văcărești 21), Libertății (str. 11 Iunie 75). Marele drum: Cultural (strada Ilie Pintilie 2),

Pacea (bd. Libertății 70—72). Progresul (șos. Giurgiului 3). 
Voi fi mamă: Aurora (bd. Dimitrov 118). Marea bătălie de pe Volga: Dacia (cal. Griviței 137). 
Ioarie X B 1 Buzești (str. Bu- zești 9—11), Volga (șos. Hie Pintilie 61), Tăunul Crîngașl (șos. Crîngași 42). Căpitanul Fracasse — cinemascop: Unirea (bd. 1 Mai 143). Adorabile 
și mincinoase: Vitan (cal. Dudești 97). E permis să calci pe 
iarbă: Popular (str. Mătăsari 31). Luceafărul (cal. Rahovei 116), Cosmos (bd. 30 Decembrie 
89). Babette pleacă la război — cinemascop: Arta (cai. Crîngași 153). Tu ești minunată: Moșilor (cal. Moșilor 221). Vîrsta dra
gostei: Viitorul (str. M. Emi- nescu 127). Tutunul: Colentina (șos. Colentina 84). Elena din 
Troia — cinemascop: Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). 
Misterele Parisului — cinemascop: Ferentari (cal. Ferentari 86). Moby Dick: Cotroceni (șos. Cotroceni 9).

Sîmbătă 12 octombrie 196316.30 : Transmisiune de Stadionul Republicii a Campionatelor internaționale de atletism ale R. P. Romîne; 19,00 : Jurnalul televiziunii; 19,10 : Emisiunea pentru copii; 19,35 Drumul Mureșului; 19.55 In fața hărții ; 20.05 : Comici vestiți ai ecranului; 21-25: Selecțiuni din operete; In încheiere: Buletin de știri sport, buletin meteorologic.
ții de sumbru primitivism (numai una 
dintre regiunile țării, Oltenia bună
oară, număra la Eliberare aproape 
50 00'0 de pluguri de lemn !), trebuiau 
să înzestreze cu coloanele mecanizate 
ale belșugului satele în care se aflau, 
la trei gospodării, abia un plug. De 
aici, din orașul-faur așezat în Carpați, 
în centrul ideal al spațiului romînesc, 
de unde pe toate laturile se văd câm
pii, trebuiau să se răspmdească peste 
cuprinsuri — dirijate de ochiul și mina aceluiași stratea — zecile de mii de 
tractoare, activiști ai unei revoluții 
care avea să schimbe însăși fața pă- 
mîntului, modificînd pînă și înfățișa
rea lui geografică: opera colectivizării, 
noua civilizație a satului romînesc.

Privind din acest foișor ideal șiru
rile de tractoare care mișuna pe harta 
imaginară a patriei — și comprimând 
timpul — se modifică, sub ochiul uluit, 
geografia țării întregi. Din mișcarea 
aceasta diversă, multipli și tenace, 
cimpia se creează parcă din nou, re- 
d'mdu-i-se frumusețea primordială, 
fără haturile în care se frîngea belșu
gul de culori și miresme al toamnelor. 
Un punct, la întlmplare : Segarcea, din 
Oltenia fostelor pluguri de lemn, lntls 
pe vreo 12 000 mii de hectare, vechiul 
domeniu regal poseda doar două trac
toare de fabricație matusalemică, ru
ginite și hîrbuite, aproape impractica
bile. „N-am izbutit nicicum să pricep
— scria un economist englez, fost oas
pete al conacului regal din Segarcea
— cum de se pot dobindt, în acesta 
condiții recoltele care fac faima aces
tui pămînt". Secretul era simplu: o „a- 
gricultură intensivă" de tip balcanic.

imaginea aceasta a fost sur
prinsă de unul din foto-ama- 
toril din Uzina „Industria 
firmei' Cimpia Turzii, Mer- 
șey Iosii. Multe alte imagini 
au precedat însă acest mo
ment de „studiu al oțelului", 
de numeroase ori obiectivul 
fotografic a urțnârit jocul lu

minos al cuptorului.

pllniri artistice „garantate” elocvent de calitatea excelentă a fotografiilor deja realizate — merită o subliniere deosebită. Prin obiectivele pe care și le-au ales — un rol însemnat revine, după cum am văzut, surprinderii unor imagini din viața și activitatea muncitorilor de la „Industria sirmei" — membrii cercului foto își propun cunoașterea priveliștilor de o neasemuită frumusețe ale țării noastre, ale vieții, cu obiceiurile ei vechi și noi din bă- trina Țară a Moților ș.a.Discutînd cu responsabilul cercului înțelegem că aceia care vor imprima pe peliculă „Moț cu ciubere pe cal”, nu se poate să nu cunoască mărturiile zguduitoare pe care le făcea o dată Geo Bogza în a sa „Tară de piatră". De asemenea, este sigur că imaginile din Munții Apuseni vor sugera unor „prieteni” despre care vorbeam la început o ilustrare... muzicală a acestora, oferită de compozitorul Marțian Negrea. Cu alte cuvinte, foto-amatorii vor colabora intens cu literatura, muzica, istoria, folclorul. La rîndul lor ceilalți, așa cum am văzut, nu sa pot dispensa de serviciile reciproce. pentru că nici una din artele despre care a fost vorba pînă aici nu-i este necunoscută celeilalte, ci o presupune prin mii de fire, care așteaptă numai să fie descoperite. De aici și necesitatea ca între cercurile existente în uzină să existe o permanentă colaborare și, desigur, o perspectivă comună a tuturor: contribuție activă la educarea estetică a tinerilor. Lucrul este mai mult decît posibil. Fiindcă la „Industria sirmei” arta pulsează intens 
și cîștigă din zi în zi tot mai mulți iubitori statornici.

S. CONSTANTIN
■U «MB MBS B

Recoltează porumbul 
de pe ultimele 

suprafețeUnitățile agricole socialiste din regiunea Argeș recoltează porumbul de pe ultimele suprafețe. In raioanele Drăgă- nești-Olt. Slatina și Drăgășani, această lucrare a luat sfîrșit. Paralel cu grăbitul recoltărilor, lucrătorii din G.A.C. și colectiviștii ajutați de mecanizatori intensifică ritmul însă- mînțărilor. Pînă acum el au însămînțat cu grîu și secară a- proape 40 la sută din suprafața planificată pentru toamnă. Fruntașe sînt unitățile agricole socialiste din raioanele Costești, Găești și Drăgănești-

TELEVIZIUNE

(Agerpres)

O grupă de elevi din anul II al Școlii tehnice de arhitectură 
fi construcția orașelor, din Capitală, la o oră practică de to

pografie. Foto : AGERPRES

cu gîrbaciul vătafului aplicat cu pu
tere peste spinări. S.M.T.-ul din Se
garcea posedă astăzi 55 de tractoare. 
Un tractorist cu tîmple cărunte, Ale
xandru Bălăcescu, decorat cu „Ordinul 
Muncii" (cîndva argat pe moșia lui 
vodă), iți poate oferi o interesantă is
torie sui-generis a tractorului romî
nesc: din 1947 și pînă azi, a încercat 
toate tipurile făurite de Uzinele din 
Brașov. Dar interesul istoriei sale stă 
nu atit în comentarea acestor trac
toare (a vizitat de altfel recent, tn con
cediu, și uzina de la Brașov), cît într-o 
filă adiacentă pe care sînt trecute 

scrupulos, an de an, sporurile de re
colte țîșnite din solul Segarcei. Cițl 
dintre zecile de mii de. tractoriști ai 
tării nu ne-ar putea oferi-o la fel de 
pasionantă poveste? E aici, poate, un
ghiul cel mai interesant, cu virtuțile 
epice cele mai generoase, din care s-ar 
putea scrie romanul tractorului ro
mînesc.

...Dar ne-a scăpat — și e păcat 1 — 
o propoziție cum nu se poate mai sem
nificativă a „Liberalului", cerind sis
tarea oricărei încercări de a produce 
tractoare pe motiv că „nu ne-am putut 
compara niciodată și ne puteam com
para și mai puțin astăzi (adică în vre
mea cînd poporul se apucase, auzi 
dumneata, să conducă economia și po
litica țării! — n.n.) cu marile țări in
dustriale"...

Replica faptelor? Tractorul romînesc c solicitat astăzi în multe țări, inclu
siv apusene, iar scrisorile ce sosesc de 
acolo pe adresa uzinelor din Brașov, 
ca ji opiniile din „cartea de aur" a fa

bricii sau din paginile ziarelor și re
vistelor sînt unanime în a-i releva în
sușirile. Dacă ai aduna toate aceste 
opinii și ai pune, în dreptul fiecăreia 
dintre ele, steagul poporului respectiv, 
dacă ai trage niște linii de unire între 
uzina de sub Carpați și țările in care 
poposește tractorul nostru, ai putea 
lua — fie și numai prin exemplul a- 
cestui produs industrial romînesc — 
noile coordonate ale Romîniei, țară a 
progresului economic, implintată între 
meridianele și paralele unui prestigiu 
care crește mereu.

Vechii călători străini ne la noi se 
opreau doar la frumusețile naturale, 
punctul terminus al unei excursii că
tre Carpații valahi rămînînd, de re
gulă, „farmecul Sinaiei" (Paul Morand, 
Romier): călătorul străin în Romînia 
socialistă va sparge însă vechiul tipar 
solicitat de ineditul spectaculos al 
altor priveliști. „De la farmecul Sinaiei 
la tractoarele Brașovului" — așa își 
intitulează publicistul belgian Cămile 
Deleclos un capitol al cărții sale „A 
tracers la Roumanie nouvelle", apă
rută la Anvers în 1962.

Iubitor al cifrei exacte („uzina aco
peră o suprafață de 6 000 m.p.“, „a 
obținut 18 distincții la expozițiile in
ternaționale" etc.), tapind cu degete 
pricepute claviatura istorică a uzinei, 
din 1925 în 1962, d-l Deleclos reinunță 
la tonul uscat, de om de afaceri, sub
liniind cu căldură „necontenita înflo
rire" a acestei cetăți de modernă in
dustrie.

...Paging a frumuseții contempora
ne, integrată armonios în decorul de 
farmec al locului, creată de omul li-
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Fiecare mecanizator
stâpîtt pe meseria sa

se- 
i CU

CU
•- 
de

n fiecare an, ca urmare a creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor agricole în gospodăriile colective, sarcinilestațiunii noastre de mașini șî tractoare cresc mereu. Realizarea și chiar depășirea lor este posibilă pentru că industria ne dă mereu mai multe tractoare și mașini moderne. Pentru ca acestea să poată fi însă folosite și întreținute rațional, trebuie ca oamenii care le mînuiesc — mecanizatorii — să fie stăpîni pe meseria lor, buni cunoscători ai fiecărei mașini în parte, a tot ceea ce este nou în mecanizarea a- griculturii.Pornind de la aceaștă necesitate ne-am preocupat cu multă grijă anul trecut de organizarea și buna desfășurare a învățămîntuluî agrozootehnic din perioada iernii. Lecțiile s-au ținut cu regularitate la cele două forme create în acest scop. Majoritatea expunerilor au fost urmate de demonstrații practice în atelier, sub supravegherea maiștrilor. Periodic, am organizat și conferințe pe teme tehnice.Tot acest proces de învățămînt și-a arătat, firește, roadele, în campaniile agricole ale anului în curs. A e- xistat în fiecare brigadă mai mult interes și s-a folosit cu mai multă pricepere capacitatea de lucru a mașinilor. S-au redus simțitor defecțiunile accidentale și staționările inutile, a crescut gradul de folosire a utilajelor noi.Totuși, rezultatele sînt parte de a ne mulțumi,constatat, atît în primăvară, cît și în celelalte campanii, că unii dintre mecanizatorii noștri nu cunoșteau bine cum să lucreze cu mașinile noi din dotare, din care cauză nu le foloseau sau recurgeau la forme mai lesnicioase, dar necorespunzătoare. Pentru e- xemplificare am să mă refer Ia următorul fapt. Din totalul de 9 257 de hectare semănate de noi cu porumb pe terenurile gospodăriilor colective deservite, numai 4091 de hectare au fost însămînțate cu semănătoarea 2 SPC 2 (restul cu semănătorile de păioase SU 29), deși a existat posibilitatea folosirii pe întreaga suprafață a semănătorilor speciale. A- ceasta s-a datorat, după cum am amintit, necunoașterii a- mănunțite de către unii mecanizatori a mașinilor și îndeosebi a dispozitivelor de reglare în condiții de lucru. Și

nu este cazul numai cu ! mănătorile de porumb, ci și presele de balotat paie, combinele și cu instalația lectrică a tractorului de 65 cai putere.Sînt motive care ne-au bligat să ne gîndim încă din vară la modul de organizareo-
Preocupări 

în S. M. T.-Dorohol 
pentru cunoașterea 

de către toți 
mecanizatorii 

a mașinilor noi

meserie, cîștigă" la care vom da bibliografii obligatorii, iar răspunsurile vor fi date și teoretic și practic, pe mașini.La închiderea învățămîntu- lui, dacă vom constata că mai sînt mecanizatori care nu și-au însușit noțiunile predate, vom lua măsuri ca aceștia să fie ajutați în mod deosebit de șefii de brigăzi și de tehnicienii noștri care îndrumă și controlează activitatea brigăzilor.Asemenea măsuri cred că vor duce la îmbogățirea substanțială a bagajului de cunoștințe ale tinerilor noștri mecanizatori, la folosirea rațională de către aceștia a tuturor mașinilor cu care este înzestrată stațiunea noastră.

de-Am

a procesului de învățămînt din iarna aceasta. în general, lecțiile și demonstrațiile practice se vor desfășura ca și în anul trecut, adueîndu-se însă serioase îmbunătățiri atît in modul de predare, cît și la organizarea lor. Mai concret, lucrurile se vor petrece astfel. La sfîrșitul fiecărei lecții teoretice se vor face scurte recapitulări în sistemul întrebare — răspuns, în atenția lectorilor stînd în primul rînd acei mecanizatori care în timpul lucrului în cîmp au dat dovadă de insuficientă pricepere în ceea ce privește modul de exploatare a mașinilor. Ori de cîte ori va fi cazul, lecțiile mai grele șau cele care necesită să se insiste mai mult asupra lor vor fi dublate cu expuneri suplimentare. După fiecare lecție vom organiza demonstrații practice în atelier. Spre deosebire de a- nul trecut, în acest an îi vom repartiza pe mecanizatori pe grupe mai mici, astfel ca nu în masă, ci fiecare în parte să asiste și să participe direct la operațiile cerute de o temă sau alta. Pentru semănătorile 2 SPC 2 vom amenaja un banc de rodaj și un teren de probă la care toți mecanizatorii vor face mînuirile și reglările exact așa cum li se cere în condițiile lucrului în cîmp. Asemănător vom proceda și în ceea ce privește cunoașterea preselor de balotat paie și a combinelor. Ne vom ocupa, de asemenea, de procurarea’tuturor cărților de specialitate și de difuzarea lor în rîndul mecanizatorilor. Pentru stimularea gustului a- cestora față de citit și a interesului față de cunoașterea mașinilor pe care le au în primire, cu sprijinul comitetului sindicatului și al organizației U.T.M. vom organiza concursuri Pe tema „Cine știe

DUMITRU FĂTU 
inginer șef al S.M.T. Dorohol, 

regiunea Suceava

L

INFAtașatul militar, naval și al aerului al R. P. Polone în R. P. Romînă, colonel Adam Lewko, a oferit vineri după- amiază în saloanele ambasadei un coctgil, cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Armatei Polone.
WCu prilejul ediției a 15-a a campionatelor internaționale de atletism ale R. P. Romîne, oare vor avea loc în București în zilele de 12 și 13 octombrie 1963, I.C.S. Filatelia pune vînzare un plic filatelic obliterare specială.
★Vineri seara, Filarmonica stat „Moldova" din Iași 1 deschis noua stagiune. Concertul, dirijat de George Vintilă, directorul Filarmonicii ieșene, 

a cuprins „Rapsodia I" de Achim Stoia, laureat al Premiului de Stat, în primă audiție pe țară, Simfonia „Manfred" de Ceaikovski, și arii din operele „Bărbierul din Sevilla", „Puritanii" și „Manon” în interpretarea sopranei Magda Iancu- lescu-Muscel, solistă a Teatrului de Operă și Balet din București.

în cu
i de 
ai-a

(Agerpres)

prima sesiune de la învățămîntul me- frecvență, trebuie să 50 la sută din mate-
Manea Alexandru, Marconi 

Florica, Petră Nicolae — GalațiPentru examene diu fără pregătițiria prevăzută în programe. Examinarea va consta din cîte o probă scrisă la fiecare obiect de studiu cu excepția desenului și muzicii la care se vor da examene în a doua sesiune. Prima sesiune de examene va începe la 20 decembrie.
Popescu Maria — Craiovia 

Ion Gheorghe -r- PașcaniMuzeul „Theodor Aman* a fost diesichis în anul 1908 în fosta locuință a artistului din stradia C. A. Rosetti — București.In creația sa, Theodor Aman
Este ora stabilită în pro
gram pentru administrarea 
tainului, pe care colectivis
tele îngrijitoare de păsări 
de la G.A.C. din comuna' 
Nana, regiunea București, o 
respectă cu strictețe. Este 
una din căile prin care ele 
contribuie la creșterea pro

ducției în sectorul avicgl.
Foto : AGERPRES

ber al epocii noastre ji așezată cu dra
goste în cartea de aur a țării socia
liste.

Spectaculosul

uman
Cel mai pasionant capitol rămîne 

însă, dintre toate, omul; dar despre 
cine să scrii mai întîi ? Era, poate, u~ 
șor pe vremea lui „I.A.R. 22“ (con
structorii primului tractor romînesc 
erau vreo 30, adică ceva mai mulți 
decît sînt, în clipa de față, doar mun
citorii de la sera de flori a uzinei!); 
este însă extrem de complicat la ora 
aceasta, cînd sînt aproape 10 000 de 
constructori avîntați într-o clocotitoa
re întrecere, tot atîtea complexe bio- 
arafii. întîlnindu-se doar la răspîn- 
title de etape majore ale istoriei lo
cului.

Pentru povestea lui Albert Sch
wartz, bunăoară, mecanic la secția de 
montaj, ți-ar trebui file multe, _ 
care incandescenta faptei de viață să 
le consume pînă la cenușă. Omul a 
fost deținut în lagărul de la Ausch
witz, și pe brațul care a primit de-a- 
tîtea ori. în. ultimii ani, drapelul de 
fruntaș in întrecere, poartă gravat cu 
fierul roșu un număr: 68 801. Deținu
tul 68 801 era un copilandru ; toți ai 
lui fuseseră uciși de fasciști; condam
nat la moarte prin împușcare în urma 
unei tentative de evadare, scapă prin- 
tr-un miracol (fasciștii l-au crezut, la 
un momeint dat. mort de tifos) iar du
pă Eliberare, angajîndu-se ca munci 
tor la Brașov, devine copilul uzinei. 
Găsește aici nu numai o familie, o

pe

mare familie, dar și condițiile de a în
văța, de a-și face un rost, de a trăi 
omenește. Lucrează la toate tipurile 
de tractoare, de la „I.A.R. 22“ la „Uni
versal 560". In 1955 e primit în partid. 
Intre timp urmează liceul seral, iar în 
prezdnt este student în anul IV al sec
ției de automobile Și tractoare a Fa
cultății mecanice din institutul poli
tehnic Brașov.

Uzina creează biografii, acordă da
ruri care sînt profesii de înaltă califi
care, ordine și medalii, diplome uni
versitare și apartamente moderne 
(cartierul de blocuri „Tractorul" nu
mără in prezent peste 1 000), șterge a- 
mintirile dureroase ale trecutului, co~ 
vîrșindu-le cu satisfacțiile noilor îm
pliniri, sădește trăsăturile unei etici 
superioare, modelează după tipare e~ 
roice oameni obișnuiți. Un gigantic, 
complex și clocotitor organism, o ce- 
tate-faur care naște într-una valori — 
materiale ca Si umane — și în care 
marile fapte eroice coexistă cu frumu
sețile simple, gingașe, de miniatură 
pe porțelan („Aici. în uzină, mi-arn 
descoperit dragostea", îmi spunea sim
plu. fără nici uin patetism exterior, 
Dumitru Cozac, muncitor la secția 
prese. S-a angajat la „Tractorul" în 
1954 și după doi ani a cunoscut-o aici ne Maria, astăzi soția lui. angajată în 
aeeeași secție. Cei doi lucrează la ma
șini veeine, și de maț multe luni pe cele două mașini fîlfîie fanioanele de 
evidențiați în întrecere).

Am stat de vorbă, la atelierul de 
ajustaj, cu citnci tineri, proaspeți ab
solvenți ai scolii profesionale, care la 5 iunie anul acesta au dat examenul 
de încadrare în uzină: Virgil Moho~ 
nea, Linca Dragomir, Ion Ghimbășan, 
Giurgiu Nicolae, Valeria Pop. Au fost 
repartizați pe lingă muncitori cu ex
periență. nume vestite în uzină, ea
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apiculturii în țara noastră

în biblioteca secției năvodit 
de la „Țesătura" din Iași, 
lumea cărților își dezvăluie 
marile șl frumoasele taine.

t
*_

Foto: N. STELORIAN

a oglindit lupta poporului nostru pentru libertate, unitate, independență națională, viața gnea a țăranilor cît și viața de huzur a claselor exploatatoare. „Hora Unirii la Craiova", „Vlad Țepeg și solii turci", „Tudor Vladimirescu*, „Țăran cu căciula în mînă', „Adunați la mămăligă", „Jocul de cărți" sînt doar cîteva din lucrările expuse în muzeu.

Sfatului popular orășenesc Corabia a repartizat cooperativei „înfrățirea" o nouă clădire unde să fie amenajat clubul. Aici, tinerii își vor putea petrece o parte din timpul liber în mod plăicut și instructiv.
Barbu Gheorghe — CorabiaSesizarea dumneavoastră s-a dovedit a fi justă. Comitetul raional pentru cultură și artă Corabia ne-a comunicat că vechea clădire unde a funcționat clubul cooperativei „înfrățirea' a necesitat unele reparații, lucru ce a făaut’ca localul să fie închis. începând cu 1 octombrie, Comitetul executiv al

Dumitru Marin — Timișoara tn strădaniile dumneavoastră de a învăța.limbia franceză încercați să folosiți, pentru a vă piutea însuși o dicțiune perfectă, și discul recent difuzat de Electrecord, în ajutorul celor care învață limbi străine fără profesor.

te măsurile necesare care să ducă la înlăturarea deficiențelor semnalate. Astfel, la cabana „Postăvarul" a fost revizuit întregul stop de apă minerală, s-au controlat de asemenea condițiile de conservare în depozite și unități, in așa fel, încît, consumatorilor să li se servească iapă minerală de bună calitate.

X

Covrig Ștefan — TîimăvieniTrustul de alimentație publică „Qarpați' din Brașov căruia i-a fost trimișă sesizarea dumneavoastră a comunicat ziarului nostru că au fost lua-

Brenciu Nicolae — SibiuConform instrucțiunilor în vigoare, timpul cît ați satisfăcut stagiul militar se ia în considerare Ia calcularea vechimii neîntrerupte în cîmpul muncii dar nu și la calcularea conce- < diului de odihnă, la care aveți dreptul nunjad după 11 luni de zile după reangajare în producția.

Măsurile luate în ultimii ani de partid și guvern au constituit un sprijin puternic pentru dezvoltarea apiculturii în țara noastră. Ca urmare, numărul de stupi cu albine a crescut de la 478 000 în anul 1954, la 725 000 la sfîrșitul anului 1962. A crescut, de asemenea, cantitatea de miere livrată pentru fondul central al statului.Rezultatele obținute pînă în prezent au dovedit posibilitățile mari pe care le oferă baza meiliferă a țării noastre pentru mărirea numărului de familii de albine și a producției de miere și ceară. Pentru a stimula creșterea albinelor, Consiliul de Miniștri a stabilit printr-o hotărîre noi măsuri în vederea dezvoltării apiculturii. Hotărîrea stabilește creșterea numărului familiilor de albine în perioada 1963—1965 în organizațiile socialiste și în gospodăriile personale ale crescătorilor de albine la cel puțin 1 100 000, în scopul obținerii unei producții de cel puțin 14 000 tone miere marfă și a unor cantități sporite de ceară.Potrivit prevederilor hotărî- rii, Consiliul Superior al Agriculturii împreună cu consiliile agricole regionale, raionale și orășenești și în colaborare cu Asociația crescătorilor de albine vor îndruma dezvoltarea apiculturii în organizațiile socialiste și în gospodăriile personale ale crescătorilor de albine. Hotărîrea prevede, de a- semenea, măsuri pentru elaborarea și introducerea în practică a metodelor noi de creștere și întreținere a albinelor, pentru producerea materialului biologic de calitate superioară, precum și asigurarea bazei tehnico-materiale 'necesare dezvoltării apiculturii.în hotărîre se arată, de asemenea, sarcinile Ministerului Economiei Forestiere de a asigura producerea de stupi standardizați, și ale Asociației eres, cătorilor de albine de a asigura aprovizionarea organizațiilor socialiste și a crescătorilor de albine cu, roiuri, matei selecționate,familii de albine, faguri artificiali, biostimulatori( pre-

s p o
R
T

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE OINĂ

cum și cu piese de stupi, unelte și materiale apicole specializate, produse în atelierele proprii.Uniunea centrală a cooperativelor de consum, ca achizitor unic, va contracta și achiziționa de la G.A.C. șl crescătorii de albine cu gospodării personale cantitățile de miere și ceară pentru consumul intern și pentru export.Sînt prevăzute, de asemenea, sarcinile Centrocoop și ele Ministerului Comerțului Interior privind îmbunătățirea aprovizionării populației cu miere pe sortimente de floră.Hotărîrea stabilește avantaje pentru, gospodăriile colective șl crescătorii de albine care contractează pentru fondul central al statului miere și ceară, precum și roiuri și familii de albine, printre care: acordarea de credite, scutirea de taxe pentru amplasarea stupilor în stupăritul pastoral, aprovizionarea cu biostimuiatari, faguri artificiali și mătei selecționate etc.în vederea stimulării și extinderii practicii apiculturii, Hotărîrea Consiliului de Miniștri prevede, de asemenea, ca gospodăriile care realizează venituri din apicultură să fie scutite de impozit pe veniturile agricole ale populației aferente stupilor cu albine.Pentru răspândirea cunoștințelor de creștere a albinelor și în vederea formării de cadre de apicultori, Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Ministerul învățământului, vor lua, potrivit prevederilor hotărîrii, măsuri pentru predarea de lecții de apicultură în școlile de cultură generală de 8 ani din mediul sătesc în cadrul obiectului „Agricultura", cuprinderea în tematica didactică a școlilor agricole, horticole și veterinare a unui număr corespunzător de ore pentru predarea cunoștințelor de apicultură și organizarea unor cursuri de specializare de scurtă durată pentru lucrătorii din acest sector la Stațiunea centrală de apicultură și sericicultură și în unitățile agricole socialiste cu sector apicol dezvoltat. Se vor organiza cursuri apicole în cadrul învățământului agrozootehnic de masă. (Agerpres)
In silele de 34—27 octombrie 

se via desfășura, sistem turneu, 
numai tnr, întrecerile campiona
tului R.P.R. de oină, pentru a 
desemna campioana pe anul 
1963. Față de precedentele edi
ții, actuala ediție prezintă o nouă 
formulă do desfășurare, adică nu
mai tur, însă cu o componență 
mai numeroasă. Pentru finală 
s-an calificat opt echipe, dintre 
care și două militare.

Cine va câștiga această ediție ? 
Dinamo-Ploiești, antrenor Po

pescu Buftea, este o echipă tâ
nără, cu un frumos joc de an
samblu, aspiră la primul loc. 
A.S.A. „Bega”-Timișoara, este o 
altă echipă valoroasă. Cartea sa 
de vizită este eîștigarea apiarta- 
obiadei militare pe anul 1963 și 
locul II la faza interregională.

Dintre celelalte formații din 
țară se poate vorbi cț fiind cea 
mai în formă, echipa minerilor 
din Săsar — Baia Mare.

De asemenea, 
de „Biruința” Gherăiețti, o for
mație omogeni, care în fiecare 
an a avut un cuvînt de spus in 
desemnarea locului II în ierarhia 
sportului nostru național.

Nu trebuie uitată nici echipa 
din Suceava, „Avîntul" Frasin 
care, prezentă Ha toate edițiile a 
făcut meciuri frumoase și a pro
dus eurprîze în întâlnirile direc
te cu preț end ejiții la titlu.

Am lăsat Ia urmă echițpa tip°" 
grafilor bucurețteni, cîștigătoare 
a ultimelor două ediții în com
ponența căreia activează 
maeștri ai sportului.

Această echipă este ferm 
tărîtă eă-și apere titlul, ți 
mult, vrea sa realizeze o perfor
manță ce nu B-a mai întîmplat 
în această ramură sportivă, câș
tigarea pentru a treia oară con- 
țocutiv a mult râvnitului titlu de 
campioană a

ee poate vorbi

opt

ho- 
mai

«easta, echipa se antrenează cu 
asiduitate 
nn efort 
măiestriei

Așadar, 
brile.

într-o recentă ședință a birou
lui federal de oină au fost de
semnați arbitrii întâlnirilor : To
fan O. (Iași), Traian Ioanițescu 
și Țone I. (București), Ciolacu 
V. și Pompiliu Istrate (Sibiu), 
I. Sigmireanu (Topiița), Peter 
Anton (Pitești), Dumitrescu Gh. 
(Focșani) și V. 
zău).

Biroul federal 
turneul final al 
republican da oină iă aibă los 
la Baia Mare.

și nu precupețește nici 
în vederea ridicării 

sportive.
peste tot pregătiri fe

Câipățână (Bu-

* hotărât ca 
Campionatului

ALEXANDRU HASCU 
secretând Colegiului central 
de antrenori din Federația 

romîni de oină

Astăzi, pe stadionul Republicii

Prima zi a campionatelor internaționale 
de atletism ale R, P. R.

Astăzi, de Ia ora 15,30, 
amatorii de sport din Capi
tală vor fi prezenți pe sta
dionul Republicii pentru a 
urmări Întrecerile din prima 
zi a celei de-a 15-a ediții a 
campionatelor internaționale 
de atletism ale tării noastre. 
Printre atlefil și atletele 
care vor evolua timp de 
două zile prin tafa publicu
lui sportiv bucureștean se 
număra o serie de campioni 
șl recordmani de valoare.

apreciat! pe arena interna
țională. La loc de frunte se 
situează Siegfried Valentin 
(R. D. Germană), recordman 
mondial în proba de 1 000 m, 
Thun (Austria), Schuman 
(R.P.G.), Matousek (R. S. 
Cehoslovacă), Preussger 
IR. D. Germană), Tomașek 
[R. S. Cehoslovacă), Vamoș 
(R.P.R.), Bezjak (Iugoslavia), 
Tralkov (R. P. Bulgaria), 
Blizne/ov (U.R.S.S.), Nem-

cova (R. S. Cehoslovaci) și 
alfii.

Programul da astăzi este 
următorul : 15,30 — festivi
tatea de deschidere; sulifâ 
(temei și bărbați), 110 m 
garduri, Înălțime (femei), 
triplu salt, 100 m (bărbați 
șl femei), 5 000 m, greutate 
(femei), 400 m (femei și băr
bați), 80 m garduri, 3 000 m 
obstacole, ștafeta 4x100 
m (bărbafl).

(Agerpres)

înapoierea
din U. R. S. S. 

a delegației U. T. M.

Dumitru Dobrogeanu, Constantin Do- 
brogeanu sau Teofil Mureșan, și fie
care dintre ei a cîștigat, încă din pri
ma lună de muncă, peste 1 100 lei, 
transformați repede în haine, crava
te (mai cu seamă cravate.'), bomboa
ne și cărți. Sînt ambițioși, clocotesc de 
speranțe și planuri (Linca și Ghimbă- 
șan se și văd ingineri, iar Popa Va- 
leriu îmi povestește, cu un juvenil su
rfs de orgoliu, că el, în ce-l privește, 
a dat de ne acum examenul practic al 
„posibilităților" lui: plecînd într-un 
concendiu de studii, muncitorul Teofil 
Mureșan, meșterul său. a avut încre
derea să-l recomande ca înlocuitor la 
mașină). Devenind membri ai marelui 
și reputatului colectiv, acum, în epoca 
modernului tractor „Universal-650“, a- 
vind la dispoziție cele mai generoase 
condiții de muncă. învățătură și afir
mare, ei au totodată (și m-a bucurat 
să constat că știu toți acest lucru) da
toria de a duce mai departe o glorioa
să tradiție, ridieînd-o la noi strălu
ciri.

Pentru ei. pentru toți băieții și fe
tele din această uzină (și nu numai 
de aici!), pasionanta poveste a tracto
rului romînesc se ridică, prin toate fi
rele ei, la valoarea unui simbol. Un 
simbol cu putere activă. Un simbol al 
devotamentului patriotic, al hărniciei, 
inteligenței și îndrăznelii, al spiritului 
intrepid neobosit, al talentului pentru 
tehnică: o chemare de a munci și a 
învăța cu perseverență, pentru a face 
să strălucească și mai intens aceste 
nobile însușiri, prin fapta de creație a 
generațiilor de azi și de mîine.

...Pentru că ziua aceasta, ziua con
temporană. e, într-un fel, un nou în
ceput... Pentru că istoria tractorului 
romînesc, departe de a se încheia, se 
deschide si mai amplu spre viitor. 
„Universal 650“ — ultima creație a u-

11

zinei — nu e si stația terminus a istoriei, ci doar o bornă în drumul spre 
mîine, o etapă de marș, o „variantă" 
a unui poem care se cere veșnic re- 
scris, regîndit, stimulînd îin fiecare 
clipă imaginația autorilor, ridieînd-o 
la noi exigente. Uzina se află într-o 
continuă efervescență și neliniște 
creatoare, atmosfera generală e aceea 
a căutărilor, inițiativelor (printre cele 
mai recente, de larg răsunet: „La fie
care loc de muncă, cea mai avansată 
tehnologie!“. „Să lucrăm cel puțin 
două zile pe lună din scule economi
site !“, „Să reducem consumurile spe
cifice de metal și greutatea tractoru
lui etc) ; atmosferă care te învăluie 
de cum pășești pragul „Tractorului", 
întinzîndu-se pe toată durata de fa
bricație. de la planșeta proiectantului și pînă ce tractorul, proaspăt vopsit, 
intră îin baia orbitoare de raze din tu
nelul de uscare cu infraroșii. O neîn
treruptă efervescență, ca o continuă 
dislocare de molecule, mișcate și re
așezate după legi savante, impercepti
bile ochiului de profan, menite să in
tensifice si să sporească necontenit vi
talitatea, forța, tinerețea marelui or
ganism.

...Era într-o sîmbătă seara. M-am 
despărțit de cei cinci tineri — cei mai 
noi făurari ai tractorului romînesc — 
la poarta uzinei. Depășise fiecare nor
ma, în ziua aceea, cu procente cu
prinse între 10 si 15 la sută. Se duceau 
acum în grup, la un concert.

Sus, în vechiul burg, la Biserica 
Neagră, sub vastele cupole de piatră 
sprijinite pe pilaștri giganți, in pădu
rea de tuburi cu sonorități fascinante 
suna — întîlnindu-se surprinzător cu 
vibrația marei cetăți a tractoarelor — 
o fantezie de Johan Sebastian Bach...

ILIE PURCARU

Moscova Capitală,Venind de s-a înapoiat delegația oficială a Uniunii Tineretului Muncitor, condusă de tov. Octavian Nister, secretar al C.C. al U.T.M., care la invitația C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Leninist, a făcut o vizită de 15 zile în Uniunea Sovietică.La aeroport, delegația a fost întâmpinată de membri al Biroului și de activiști ai CjC. ai U.T.M. Au fost, de asemenea, de față reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

la în

R.P.R. Pentru a-

Tînurul Alexandru Tîfu este mecanic operator de măsură și control la sec
ția D.A.V. 2 a Rafinăriei Onești. El lucrează cu multă atenfie la verificarea 

aparatelor instalației din această secție.
Foto : N. STELORIAN
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CONCURS DE FOTOGRAFII ARTISTICE
Centrele editurilor și difuzării cărții, prin Editura Meridiane și în colabo

rare cu Asociația artiștilor fotografi, organizează un concurs de fotografii ar
tistice la care pot participa fotografi amatori și profesioniști din întreaga țară.

Concursul urmărește îmbogățirea tematicii cărților poștale ilustrate și ridi
carea nivelului lor artistic.

Concurau.] va fi urmat de o expoziție care va cuprinde cele mai bune lu
crări selecționate în cadrul concursului.

în ce privește tematica, participanții la concurs vor prezenta luerări «ara 
să oglindească :

a) , aspecte urbanistice și social-culturale din orașele patriei, aspecte in
dustriale, monumente istorice și de arhitectură ;

b) . aspecte din stațiunile balneo-climaterice ;
c) . peisaje naturale ; monumente ale naturii.
La concurs se admit numai lucrări ce nu au mai fost publicate, atât alb- 

negru cît și color, la un format minim de 9x12 cm.
Fiecare fotografie va purta pe verso explicația detaliată a imaginii, nu

mele, pronumele și adresa autorului.
Materialul primit pentru concurs va fi selectat de un juriu format din re

prezentanți ai centralei editurilor și difuzării cărții, Consiliului artelor plastice 
și Editurii Meridiane și Asociației artiștilor fotografi.

Cele mai bune fotografii vor fi premiate astfel:
3 
3 
3

15

3000 lei
2000 lei
1500 lei

premii I — a 
premii II — a 
premii III — a 
mențiuni — a 500 Iei

Total

lei 
lei 
lei 
lei

Pentru fotografiile premiate cît și cele nepremiate dar caro vor fi achizi
ționate ea modele de cărți poștale, se vor plăti drepturile da autor pînă la dota 
de 15 noiembrie a.e.

Lucrările vor fi trimise pe adresa Editurii Meridiane, Piața Scînteli nr. 1 
București.

Informații suplimentare se pot primi de la Editura Meridiane, telefon
,' 17.60,10 interior 1203, sau 17.33:06.
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Plecarea delegației R. P. Romine la ședința 
Comitetului Executiv al C. A. E. R.>•

I 
IO delegație a R. P. Romîne, condusă de tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a părăsit vineri seara Capitala, îndreptîndu-se spre Moscova pentru a participa la cea de-a 9-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

La plecare, în Gara de nord, delegația a fost condusă de Gh. Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, de membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale de stat și alte persoane oficiale.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București,

I

(Agerpres)
Luna prieteniei romino-sovietice

Vizitele delegației sovietice 
în regiunea BanatMembrii delegației Asocia- de prietenie sovieto-o-amî- oare se află în țara no,as- cu prilejul manifestărilor cadrul Lunii prieteniei ro-

ției nă, tră din mîno-sovietice, au făcut o vizită în regiunea Banat. Ei au vizitat noile laboratoare ale Institutului politehnic, Universitatea din Timișoara, precum și gospodăria agricolă colectivă din Variaș și Fabrica de încălțăminte și mase plastice „Victoria". Oaspeții au participat la adunarea festivă de deschidere a Lunii prieteniei romî- no-sovietice, oare a avut loc

în localitate. Despre însemnătatea sărbătoririi Lunii prieteniei romino-sovietice a vorbit prof. univ. Gh. Savi, vicepreședinte al Consiliului regional ARLUS Banat. Din pair- tea delegației sovietice a vorbit scriitorul I. V. Bas, membru în conducerea filialei din R.S.S. Ucraineană a Asociației de prietenie sovieto-romînă.Membrii delegației sovietice au asistat de Opera șoara, cu Verdi.
la un spectacol dat de stat din Timi- opera „Aida* de(Agerpres)

URMĂRI
DIN PAGINA I

I 
I 
I 
I 
IIveueie jluliu picșcuiutuiu j.u./i., John Kennedy, și Andrei Gromîko, ministrul afacerilor ex-I terne al Uniunii Sovietice.După încheierea întrevederii, care a durat două ore, A. A.IGromîkc denților ședinței*Ide probleme, care au constituit anterior obiectul schimbului de păreri cu Dean Rusk, secretar Ide stat al S.U.A. „Unele din a- ceste probleme, a spus A, A. Gromîko. s-au referit nemijlo-■ cit la relațiile sovieto-america- I ne, altele la viitoarele măsuri “ posibile îndreptate spre destinderea generală a încordării internaționale și mai ales la problema dezarmării”,A. A. Gromîko și-a exprimat părerea că întrevederea cu președintele John Kennedy a fost utilă. Cele două părți, a relevat el, și-au exprimat dorința de a continua eforturile lor în direcția lărgirii sferei de probleme asupra cărora poate fi realizat un acord.

După întrevederea
Kennedy-GromikoWASHINGTON 11 (Agerpres). —După cum s-a mal anunțat, tn seara zilei de 10 octombrie, la Casa Albă a avut loc o întrevedere între președintele S.U.A.,

teme al Uniunii Sovietice.
Gromîko a declarat corespon- • că a discutat cu președintele S.U.A. un cerc larg de probleme, care au constituit

La trasaj consum redus

de laminatedin numărul total al muncitorilor. Nefiind îndeaproape controlate, urmărite în ce măsuiră corespund ele cerințelor producției, acestea s-au desfășurat mai mult la întîmplare, fapt care a făcut ca unul dintre cursuri — cel pentru trasatori — să înceteze a mai funcționa. Cit de necesar era pentru trasatori să-și îmbogățească cunoștințele profesionale o dovedește însăși situația din a- cest atelier. Organizația U.T.M. de aici (secretar Marin Tocu) ca și conducerea secției au cunoscut toate acestea și totuși nu s-a luat nici o măsură.Nu-i mai puțin adevărat că nici comitetul U.T.M. din șantier care cunoștea că unele cursuri de ridicare a calificării nu funcționează cum trebuie, nu a luat nici o măsură în a- ceastă privință. Tovarășul Ioan C. Tănase, secretarul comitetului U.T.M., încerca chiar o justificare :— Acolo unde cursurile de ridicarea calificării s-au ținut, organizațiile U.T.M. au căutat să antreneze tinerii să le frecventeze. Acolo unde însă ele nu s-au ținut, ce era să facem ?Comitetul U.T.M. avea datoria sâ cunoască cauzele, să intervină pe lîngă conducere, să ceară sprijinul pentru ca fiecare curs să poată funcționa în condiții cît mai bune, pentru ca tinerii să-și însușească tot mai temeinic meseria.Am insistat mai mult asupra acestor probleme nu pentru că ele au constituit principalele cauze pentru care la Șantierele navale Galați metalul nu este folosit întotdeauna cu maximum de eficiență, ci pentru faptul că acestea erau principalele direcții unde puteau acționa mai hotărît tinerii, organizațiile U.T.M.Deși în șantier se consumă o mare cantitate de metal, aici nu există un responsabil cu normele de consum. Unde duce acest neajuns este lesne de înțeles. Nefiind urmărite îndeaproape, consumurile specifice sînt înregistrate abia la

terminarea comenzilor. Operativitatea în ținerea evidenței consumurilor de metal constituie una din condițiile de bază în folosirea cît mai economicoasă a metalelor. Dacă aceasta nu este făcută la timp, măsurile cdre sînt stabilite a- poi își pierd din eficacitate.
CE MĂSURI SE IMPUN 

A FI LUATE
• Reproiectarea unor «uban- 

samble care sînt încă supradimen
sionate. Observația se referă în 
primul rind la armăturile meta
lice.

• îmbunătățirea și perfecțio
narea albumelor de croire prin 
trecerea de la albume de croire 
pe raioane, la albume de croire 
pe etape tehnologice și zone de 
construcții. Se obține astfel un 
indice mai mare de utilizare a 
tablei.

• Studierea confecționării pie
selor mici (guseuri, capete) prin 
matrițare.

• Perfecționarea tehnologiei de 
turnare a bucșilor și alte piese.

• Să fie urgentată numirea 
unui responsabil, care să urmă
rească respectarea consumurilor 
specifice.

• Introducerea unei stricte e- 
vidențe în atelierul de construcții- 
confecționat a materialelor debi
tate. De asemenea și în atelie
rul de asamblat.

îtȘantierul are multe sectoare de producție. Desigur surse de economii există la fiecare loc de muncă. Comitetul U.T.M. are datoria să antreneze pe toți cei peste 1 400 de tineri cîți lucrează în șantier la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan (pe 9 luni colectivul de aici a rămas în urmă cu realizarea planului a- tît la producția marfă cît și la cea globală), la folosirea cît mai judicioasă a metalului, la gospodărirea acestuia. Organi- zînd o evidență precisă și un control permanent, comitetul U.T.M. trebuie să lupte ca fiecare tînăr să fie un bun gospodar, un fruntaș în obținerea de cît mai multe economii.
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MAI OPERATIV:

• Culesul porumbului

I 
I
I
I

o Tăiatul cocenilor
de 

existente. Apoi 
cocenilor nu

Mesajul lui N. S. Hrușciov
către J. Kennedy
și H. MacmillanMOSCOVA 11 (Agerpres). — N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a adresat președintelui S.U.A., J. Kennedy și primului ministru al Marii Britanii, H. Macmillan mesaje cu conținut similar cu prilejul intrării în vigoare a Tratatului privitor la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă.Subliniindu-se importanța a- cestui tratat, în mesaje se a- rată că el a adus o adiere proaspătă în atmosfera internațională demonstrînd că ori- cît de complexe 6Înt problemele actuale, oricît de mari sînt deosebirile dintre sistemele sociale ale statelor se pot găsi soluții reciproc acceptabile în interesele întregii omeniri, în interesele menținerii păcii dacă se manifestă năzuința necesară spre aceasta.Amintind că Tratatul prin el însuși nu rezolvă principala problemă internațională a epocii noastre — nu înlătură primejdia războiului, în mesaje se spune că trebuie dezvoltat în

Sosirea delegației R. P. Romine 
in Argentina

continuare succesul obținut, trebuie căutate soluțiile altor probleme internaționale actuale. Din aceste probleme fac parte întărirea Europa, inclusiv mășițedor celui război mondial, nui pact de neagresiune între țările N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de la Varșovia, crearea de zone denu- clearizate în diferite regiuni ale lumii, neadmiterea răspîn- dirii pe mai departe a armei nucleare, interzicerea plasării pe orbită de obiective avînd la bord arma nucleară, măsurile menite să preîntîmpine un a- tac prin surprindere și o serie de alte măsuri. Traducerea lor în viață ar contribui la întărirea considerabilă a păcii, la însănătoșirea relațiilor internaționale, ar netezi calea spre dezarmarea generală și totală și prin urmare, spre izbăvirea popoarelor de primejdia războiului.Arătînd că guvernul Uniunii Sovietice va face tot ce depinde de el pentru îmbunătățirea situației internaționale, în mesaje se exprimă speranța că guvernele Statelor Unite ale Americii și Marii Britanii își vor aduce contribuția cuvenită la rezolvarea problemelor internaționale în interesul slăbirii încordării internaționale, al asigurării păcii generale.

securității în lichidarea ră- de-al doilea încheierea u-

Turneu! filarmonicii bucureștene
GUATEMALA : Un aspect al 
cumplitei mizerii care bîntuie 
în cartierele sărace ale capita
lei guatemaleze. Fotogralia în
fățișează o stradă de Ia peri

feria orașului.

Foto : PRENSA LATINA

s-a încheiat

la

BUENOS 'AIRES 11. — Tri
misul special Agerpres, C. Ale- xandroale, transmite ;

La 10 octombrie a sosit 
Buenos Aires delegația R. P.
Romîne, condusă de Corneliu 
Mănescu, ministrul aiacerilor 
externe al R. P. Romîne, pen
tru a lua parte la festivitățile 
instalării noului președinte ai 
Republicii Argentina, Arturo 
Illia. Din delegație iac parte 
Nicolae Anghel, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și 
Dumitru Fata, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Argentina.

La aeroportul Ezeiza din 
Buenos Aires, delegația a fost 
întîmpinată de Bengolea, direc
tor adjunct ai Ceremonialului 
de Stat. Ruben Antonio Vela, 
ministru plenipotențiar, și Jor
ge llodriguez, căpitan de ran
gul I. Au fost de față membrii 
legației R. P. Romîne în Argen
tina.

In seara zilei de 10 octom
brie, potrivit protocolului tra
dițional, la președinția Repu
blicii Argentina a avut loc ce
remonia prezentării delegațiilor 
guvernamentale actualului pre
ședinte J. M. Guido, precum 
și prezentarea scrisorilor de a- 
creditare de către delegațiile 
participante la festivități. In 
cadrul acestei ceremonii, dele
gația romînă, condusă de Cor
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al R. P. Romîne, a 
depus scrisorile de acreditare 
președintelui Jose Maria Guido.

La 12 octombrie, noul preșe
dinte al Argentinei, Arturo 
Illia. va depune jurămîntul pre- 
luînd totodată președinția re
publicii de Ia actualul preșe
dinte J. M. Guido.

Vineri, în 
premergă- 
președinte

BUENOS AIRES. — 
cadrul festivităților 
toare instalării noului 
al Republicii Argentina, Arturo
Ilia, a avut loc ceremonia depu
nerii de coroaue de flori în nu
mele tuturor delegațiilor străine, 
la monumentul eroului național 
al poporului argentinian, San 
Martin. La ceremonie, care a a- 
vut loc în piața San Martin, si
tuată în centrul capitalei, au luat 
parte delegația Republicii Popu
lare Romîne, condusă de Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor

externe, delegațiile celorlalte țări 
și corpul diplomatic. Marea Pia
ță, îmbrăcată în haine de sărbă
toare, a primit astăzi oaspeți so
siți din aproape 70 de țări. Dra
pelele naționale ale acestor state, 
printre care și tricolorul R. P. 
Romine, erau dispuse în semicero 
în jurul 
național 
nian.

monumentului eroului 
al poporului «rgenti-

2 200 
din

morți 
Italia

«nuntă că în 
au continuat 
a victimelor 

Belluno

Agențiile de presă 
ultimele 24 de ore 
operațiile de salvare 
catastrofei din provincia 
(Italia de nord) în urma revărsării
apei din lacul de acumulare al ba
rajului de pe fluviul Piave. Potri
vit datelor oficiale, pînă în pre
zent numărul victimelor se ridică 
la peste 2 200 de morți și 80 de 
răniți, dar această cifră crește din 
oră in oră. După cum transmite 
agenția France Presse, în localita
tea Langarone, echipele de salvare 
au găsit !n viață numai două per
soane. Uriașul val de apă, care 
s-a revărsat de la o înălțime de 
265 de metri, a distrus in între
gime șase localități. Printre victi
me se află un grup de specialiști 
și 150 de muncitori care efectuau 
lucrări de consolidare a barajului.

Ministrul italian al lucrărilor pu
blice, Fiorentino Sullo, care a vi
zitat locul catastrofei, a declarat

Adenauer și-a prezentat demisiaBONN 11 (Agerpres). — La 11 octombrie cancelarul Konrad Adenauer a prezentat președintelui Republicii Federale Germane. Heinrich Liibke, demisia sa din postul de șef al
in catastrofa 
de nord

că „cine 
impresia 
a arătat 
catastrofa fiind provocată de pră
bușirea bruscă în lacul de acumu
lare a unui munte întreg, ceea ce 
a făcut ca trei sferturi 
mul de apă al lacului să 
în valea rîului Piave.

Presa italiană publică 
declarații ale supraviețuitorilor în 
care arată că vina acestei catastro
fe o poartă constructorii.

După cum transmit agențiile de 
presă, ziarul „Unita**, organul Par
tidului Comunist Italian, a atras 
atenția încă în anul 1959 că există 
posibilitatea unui dezastru. Un 
ofițer de poliție din această re
giune a trimis ziarul în judecată 
pentru „știri false și tendențioase", 
dar tribunalul a dat un verdict de 
achitare. Articolul din „Unita” a 
provocat o dezbatere în parlament 
care a rămas tot fără nici un re
zultat.

trece prin Langarone, are 
că se află la Pompei”. El 
că barajul nu a cedat,

din volu-
se reverse

articole și

guvernului vest-german pe care l-a ocupat timp de mai bine de 14 ani.După cum anunță agenția United Press International, președintele R. F. G'ermane va anunța la 15 octombrie în parlament acceptarea demisiei cancelarului Adenauer. Agen. ția citată menționează că Adenauer va continua să îndeplinească funcția de cancelar pînă la alegerea succesorului său.La scurt timp după ce Adenauer și-a prezentat demisia, anunță agenția France Presse, Heinrich von Brentano, șeful grupului parlamentar creștin- democrat, a propus în mod oficial președintelui Heinrich Liibke pe prof. Ludwig Erhard, ministrul economiei al R.F.G, pentru postul de viitor cancelar. Alegerea lui Erhard în funcția de cancelar va avea loc miercurea viitoare. Intru- cît grupul creștin-democrat dispune în parlament de majoritatea simplă, cu ajutorul deputaților liberali, subliniază agenția France Presse, prof. Ludwig Erhard va putea obține majoritatea absolută necesară pentru alegerea sa în postul de șef al guvernului vest- german.

LONDRĂ 11 — De la trimisul special Agerpres. O. Nicolae:Orchestra Filarmonică de Stat „George Enescu” din București a încheiat joi sear.a turneul de aproape două săptămîni întreprins în diferite orașe ale Angliei cu un concert prezentat, în fata a peste 3 000 de spectatori, în sala „Royal Albert Hall’’ din Londra. Ca și spectacolele anterioare, concertul, care a avut ca dirijor pe Mircea Basarab și ca solist pe Ion Voicu, s-a bucurat de un frumos succes.înainte de spectacol, artiștii romîni au fost primiți la Primăria orașului Londra de Unity Lister, președintele ad-interim al Consiliului municipal al Londrei. Au fost de față ministrul R. P. Romîne Ia Londra, Al. Lăzăreanu, membri ai legației, oameni de artă și ziariști.

Concertele prezentate In Anglia cu începere de la 30 septembrie de orchestra Filarmonică de Stat „George Enescu** au fost urmărite de aproape 15 000 de spectatori care au a- preciat calitățile orchestrei, măiestria dirijorilor George Georgescu și Mircea Basarab și a soliștilor Ion Voicu și Valentin Gheorghiu. Violonistul Ion Voicu a fost invitat să participe ca solist al unui concert dat de orchestra Filarmonică din Londra.In seara de 10 octombrie, ministrul R. P. Romîne la Londra, Al Lăzăreanu, a oferit în saloanele legației un cocteil în onoarea orchestre. Filarmonice de Stat „George Enescu".La 11 octombrie artiștii romîni au părăsit Londra, plecind în Belgia, unde își vor continua turneul.
SITUAȚIA DIN ALGERIA

'ALGER, — 'Agențiile de presă 
relatează că armata populară na
țională a Algeriei a început să 
Înainteze în regiunile de munte ale 
Kabiliei, unde s-au concentrat ele
mente dizidente înarmate.

Presa algeriană subliniază că a- 
ceaslă măsură a devenit necesară 
ca urmare a activității antiguver
namentale tot mai intense a ele
mentelor dizidente, grupate în ju
rul așa-numitului 
lor socialiste'*.

Un comunicat 
apărării naționale 
publicității vineri 
ocuparea de către 
națională a localităților 
Fort Național și Tirouda. 
nlcatul precizează că „ofițerii și 
soldați! din aceste localități, care 
l-au urmat pe șeii! dizidențl, au 
revenit In rlndurile armatei popu-

„Front al forfe-

a! Ministerului 
al Algeriei, dat 
seară,

armata populară
anunță

Azazga, 
Coma-

Galerie de tablouri 
antice

Arheolbgii «ovietici au des
coperit în regiunea munți
lor Nurata din Uzbekistan 

o mare galerie de tablouri an
tice. Pe 
munților 
2 000 de 
tiști din
și mai ales cu vopsea roșie.

Desenele înfățișează diferite a-

stincile abrupte ale 
au fost găsite peste 

desene executate de «r- 
antichitate prin gravare

nimale, precum și grupuri 
oameni cu indcletuicirîle 
Sînt zugrăvite șceuc de vînătoa- 
re, dans «au rugăciuni, oameni 
mergînd pe jo« «au cu căruța. 
Arheologii au găeit ți locui de 
extracție a vopselelor minerale : 
o peșteră mare «Uuată în munți.

Specialiștii consideră că aceasta 
este unica galerie de tablouri 
de asemenea proporții pictate 
stînci întîlnită pînă acum.

pe

lore nafionale Împreună cu armele 
lor".

Potrivit relatărilor agenției MEN, 
unitățile armatei 
nale înaintează 
principalul punct 
belilor. Ocuparea 
!n care și-au stabilit sediul con
ducătorii „Frontului lorfelor socia
liste", este iminentă. Conducătorii 
rebeli au părăsit localitatea reiu- 
giindu-se în munți. Unitățile arma
tei algeriene au intîmninat o slabă 
rezistentă din partea unităților 
rebele.

populare națio- 
spre Michelet, 

de sprijin al re- 
acestei localități,

’★

Autoritățile algeriene au anunțat 
la 11 octombrie expulzarea din 
țară a patru corespondenți de pre
să străini. Ei sînt corespondenții 
agențiilor americane United
International și Associated Press, 
al ziarelor „L’Auror" din Franța 
șl „New York Times" din S.U.A.

Press
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pe zi, ceea ce este departe 
posibilitățile 
nici tăiatul cocenilor nu s-a 
făcut pe măsura forjelor gos
podărie, colective. Culesul știu- 
Iejilor fiind aproape terminat, 
au devenit disponibile multe 
brațe de muncă. Dată fiind 
tuația amintită, se impune 
acum acestea să fie folosite 
tăiatul și strînsul cocenilor, 
această lucrare este necesar 
organizația de bază U.T.M. 
mobilizeze marea majoritate 
tinerilor colectiviști.
ia transportul cocenilor există 
posibilitatea să fie repartizate 
mai multe atelaje, care să lu
creze în două schimburi. Ast
lel se poate crea teren de lu
cru pentru ca mecanizatorii să 
poală ara din plin.

O suprafață mare de grîu șl 
orz au de semănat și gospodă
riile de stat. De pildă, la 
G.A.S. Sînandrei suprafața o- 
cupată cu grîu va fi de 900 
hectare. Ca plantă premergă
toare, pe o suprafață de 513 
hectare, este porumbul. Aceas
ta a impus necesitatea organi
zării recoltatului într-un ritm 
intens întîi pe parcele destina
te însămințărilor de toamnă. A- 
celașl ritm s-a menținut pînă Ia 
terminarea culesului. Acum 
continuă eliberarea terenului 
de coceni și arăturile (în două 
schimburi). Pînă acum au fost 
pregătite peste 800 de hectare 
și însămînțate 300 cu orz; con
tinuă cu toate torțele semăna-

sica 
la

La
ca 
să 

a 
Totodată,

tul griului. In unele gospodării 
de stat însă ca, de exemplu, 
la Peciul Nou, culesul porum
bului și eliberarea terenului 
sînt lucrări mult rămase în ur
mă, ceea ce determină și înlîr- 
zierea însămințărilor. Pentru a 
contribui la rezolvarea acestei 
situații, este bine ca, în cola
borare cu comitetul orășenesc 
U.T.M., comitetul raional U.T.M. 
Timișoara să intensifice în a- ceste zile acțiunile de muncă 
patriotică ale tineretului în gos
podăriile agricole de stat 1° 
strîngerea culturilor de toamnă.

In raionul Timișoara o mare 
parte din grîu urmează după 
porumb. Pînă acum însă n-a fost 
eliberată de coceni decît 58 ia 
sută din suprafața cultivată. 
Rezultă de aici necesitatea ur
gentării acestei lucrări, necesi
tatea mobilizării de către or
ganizațiile de bază U.T.M. a 
majorității tinerilor la tăiatul și 
transportul cocenilor. Ritmul 
poate fi mult sporit prin orga
nizarea lucrului în două schim
buri. Paralel cu eliberarea te
renului, mecanizatorii să folo
sească întreaga capacitate a 
tractoarelor la arat. Grupele 
U.T.M. din brigăzile de trac
toare să-i antreneze pe tinerii 
mecanizatori din schimbul II 
să obțină rezultate asemănă
toare cu tovarășii lor din schim
bul de zi.

Se poate astlel asigura în-

*■

S-a salvat totuși I

In Adunarea Generală a 0. N. U.

a
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cadrarea însămințărilor în epo- ■ ca optimă., 8

a guvernuluiNEW YORK H (Agerpres). — Adunarea Generală O.N.U. a adoptat la 11 octombrie, cu IOC voturi pentru și 1 contra, o rezoluție care condamnă politica rasistă a guvernului șud- african și cere punerea imediată în libertate a tuturor de- ținuților politici din Africa de sud. Această rezoluție a fost prezentată de 55 de state a- fro-asiatice șl a fost adoptată la 10 octombrie de Comitetul politic special cu 81 voturi pentru, 1 contra și 9 abțineri.împotriva rezoluției a votat numai reprezentantul guvernului rasist din Africa de sud, în timp ce delegații Portugaliei, Spaniei. Paraguayului și Hondurasului, au fost absenți.Dezbaterile Adunării Generale în ședința din dimineața de 11 octombrie, care au fost consacrate discutării politicii guvernului rasist sud-african, pe marginea rezoluției celor 55 de state afro-asiatice, au fost deschise . de, reprezentantul Guineei, Diallo Teili. A- cesta a declarat că în momentul de față 5 000 de adversari ai guvernului Verwoerd se a- flă întemnițați în Africa de sud. fără a fi judecați. Refe- rindu-se la anunțarea de către guvernul sud-african a jude-

căril a 11 lideri ai mișcării împotriva apartheidului din a_ ceasta țară, Teili a arătat că regimul din R.S.A. a organizat acest proces în momentul, cînd se desfășoară dezbaterile O.N.U. cu privire la apartheid, în scopul de a sfida organizația mondială. In cursul ședinței au mai luat cuvîntul reprezentanții Indiei, R. P. Ungare, Panamei, Finlandei Belgiei.Reprezentantul S.U.A.. care în ședința de joi a Comitetului politic special, s-a abținut de la vot, a încercat și de data aceasta să împiedice supunerea imediată la vot a proiectului de rezoluție. El a cerut suspendarea ședinței pe timp de 20 de minute, pentru a putea avea loc consultări. La reluarea ședinței, reprezentanții țărilor care s-au abținut de la vot în Comitetul politic special (S.U.A.. Anglia, Australia, Belgia, Canada, Franța, Olanda. Noua Zeelandă și Panama) au anunțat că vor vota în favoarea rezoluției, deși au unele rezerve. Schimbarea poziției delegaților acestor țări este o urmare a puternicei majorități afirmate în favoarea acestei' rezoluții, ceea ce ar fi făcut oa țările respective să se găsească izolate.

africanul Judas Mpanzaîn /I vîrstă. de 49 de ani a 
reușit în ciuda rănilor 

grave cauzate de mușcăturile 
unui crocodil la ambele pi
cioare să înoate ore în șir pînă 
a fost salvat.

El a declarat că a fost ata
cat de crocodil în timp ce tra
versa un fluviu din Republica 
Sud-Africană. In urma inter
venției chirurgicale i-a fost 
amputat un picior.

Un tinăr dramaturg 
elvețian

Despre Max Schmidt s-a 
vorbit prim» data în 
1959, cînd teatrul din Zu

rich a sărbătorit jubileul a 20 
d» ani de existență. S-a organi
zat atunci un concurs pentru cea 
mai bună piesă, și juriul a acor
dat în unanimitate premiul al 
doileu lui Max Schmidt pentru 
piesa sa „Turnul Babei". Numele 
autorului era necunoscut. Max 
Schmidt s-a născut la Zurich în 
1926, el a absolvit o școală co
mercială, a lucrat într-un bar, a 
colaborat la diferite ziare și re
viste și în cele din urină a scris 
o piesă a cărei acțiune se petrece 
intr-o casă de nebuni. Este o lu
crare îndrăzneață ca idee, scrisă 
într-un limbaj caustic și expre
siv. Ideea piesei esta limpede — 
ea condamnă războiul și psihoza 
războiului.

Curînd 
Schmidt a 
„Omul din 
subtitlul „Poveste pentru adulți". 
Publicului burghez nu i-a plă
cut poziția autorului care în

după aceea. Max 
scris o a doua piesă 
colivia de aur", cu

Omul din colivia de aur" înfie
rează fățărnicia, demască dog
mele religioase. Anul trecut la 
Festivalul teatral organizat la 
Saarbrilcken a fost prezentată 
noua piesă a lui Max Schmidt, 
a treia la număr. Acțiunea piesei 
are loc pe domeniile regelui ne
încoronat al jucăriilor, Franz Io- 
sef, în orășelul Buckville, ai că
rui locuitori s-au obișnuit atît de 
mult să facă plecăciuni pînă în 
pumînt. Incit le-a crescut tuturor 
cite o cocoașă în spate, ca un 
simbol al ploconirii. Piesa te și 
numește „Cocoșații”.

Fabricantul pune la punct pro
ducția de noi jucării — rachete, 
încercarea lor costă viața cîtorva 
muncitori, dar noua producție 
promite profituri prea mari pen
tru ca Franz Iosef să renunțe la 
ea.

Piesa „Cocoșații" are un pro
fund caracter social — ea este un 
pamflet caustic, care demască 
cursa înarmărilor nucleare și 
cercurile militariste care conti
nuă isteria războiului.

LENINGRAD. — Vineri sea
ra, artiștii Teatrului de Come
die din București și-au început 
spectacolele la Leningrad. Pe 
scena Teatrului de Comedie 
ei au prezentat piesa „Prietena 
mea Pix" de V. Em. Galan. 
Printre spectatori se aflau cu- 
noscuți reprezentanți ai vieții 
culturale a Leningradului.MOSCOVA. — La 11 octombrie, Leonid Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a plecat șpre Kabul, unde va face o vizită oficială, la invitația lui Muhammed Zahir Șah, regele Afganistanului.

Patru gemeniLa 10 octombrie soția unui țăran din Kankan, Guineea de est, a născut patru gemeni. Marna și noii năs- cuți — un băiat și trei fete — sînt sănătoși.
Bilanț maritim

Potrivit dalelor statistice 
publicate de Societatea 
Lloyds, în cursul anului 

1962 s-au scufundat în întreaga 
lume 249 de nave comerciale 
cu un tonaj total de 481000 
tone.

Cel mai mare număr de nave 
scufundate — 46 — navigau 
sub pavilion japonez. Tonajul 
total al navelor comerciale en
gleze care s-au scufundat în 
cursul anului trecut este de 
16 000 tone.

După cum reiese din datele 
statistice ale Societății Lloyds, 
anul trecut au fost date la fier 
vechi 739 nave, dintre care 202 
aparținînd Angliei.
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participarea Olandei, care de ase
menea nu este reprezentată la tra
tative, un purtător de cuvint al 
delegației olandeze la cartierul ge
neral N.A.T.O., a declarat că ,,pină 
In prezent guvernul olandez nu a 
făcut cunoscută hotărirea sa în a- 
ceastă problemă1*.

WASHINGTON. — După cum anunță agenția France Presse, J. W. Fulbright, președintele Comisiei senatoriale pentru probleme externe a S.U.A., a declarat presei că această comisie se pregătește să întreprindă studierea eventualei ridicări a barierelor existente în prezent pe calea schimburilor comerciale cu produse nestra- tegice dintre Statele Unite și țările socialiste.Agenția menționează că declarația lui Fulbright a intervenit după ce în fața Comisiei senatoriale, în cadrul unei ședințe secrete, Secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, și David Bell, directorul Agenției pentru dezvoltare internațională, au făcut depoziții referitoare la unele probleme bugetare ale S.U.A,
PARIS. — La cartierul general 

al N.A.T.O. din Paris au început 
la 11 octombrie tratativele cu pri
vire la crearea forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. La con
vorbiri participă reprezentanți ai 
7 din cele 15 țări membre ale ali
anței atlantice : S.U.A., Turcia,
R. F. Germană, Italia, Belgia, Gre
cia și Anglia. După cum transmite 
corespondentul din Paris al agen
ției Reuter, Anglia a anunțat că 
participă Ia actualele tratative 
„fără să-șl ia nici un fel de anga
jamente”. Franța, care se opune 
planului american, nu și-a trimis 
nici un reprezentant. In ce privește

pe scurt o

HELSINKI. — Criza de guvern din Finlanda, declanșată la 30 august prin demisia primului ministru Karialainen, continuă. După cum transmit agențiile de presă, Karialainen, însărcinat cu formarea u- nui nou guvern, a hotărit să renunțe la alcătuirea lui. A- genția U.P.I. menționează că președintele Kekkonen preconizează, ca o ultimă alternativă pentru rezolvarea crizei, formarea unui guvern de tehnicieni.
PARIS. — La 11 octombrie a în- 

cetat din viață. In vlrstă de 74 de 
ani, cunoscutul om de litere și de 
artă trancez, Jean Cocteau, Mem
bru al Academiei franceze, el și-a 
Început cariera literară în anul 
1909, remarclndu-se In decursul 
anilor ca romancier, poet, eseist, 
dramaturg, scenarist de filme, pic
tor, creator de balei. Dintre cele 
mal cunoscute opere ale sale se 
numără 
și piesa 
scris".

romanul „( 
de teatru

.Copiii teribili" 
i „Mașina de

VineriPARIS, 
încetat din viață la 
reața franceză Edith Piaf. Prin con
certele de muzică ușoară și foarte 
numeroasele înregistrări, Edith 
Piaf a fost cunoscută și apreciată 
ca una dintre cele mai bune cîn- 
tărețe de șansonete și muzică 
ușoară franceză.

dimineți» 8 
Paris cîntă-

CARAC1. — După cum relatea
ză agenția U.P.I., guvernul pakis
tanez a instituit un control mai se
ver asupra activității economice a 
străinilor în Pakistan. Un nou de
cret prescrie că firmele și cetățenii 
străini pot activa în Pakistan nu
mai dacă obțin o aprobare scrisă. 
De asemenea, firmele străine care 
operează în Pakistan trebuie să 
obțină o autorizație specială pen
tru crearea de filiale. In stirșil 
cetățenii pakistanezi, care vor să 
asocieze un străin la lirma lor, tre
buie să obțină în acest scop apro
barea guvernului.
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