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CU TOATA
CAPACITATEA

TRAUTOARELOR!
a 1 octombrie, colectiviștii 
din G.A.C. „Victoria Socia
lismului" din comuna Po
goanele au început semă
natul griului. Cele 500 de 
hectare pregătite după cul
turile premergătoare de va

ră, au fost suficiente pentru ca 6 semă
nători să lucreze din prima zi cu întrea
ga capacitate. In zori, sacii cu sămîntă 
tratată cu antimălurice sînt la capătul 
brazdei. La fiecare punct de lucru sînt 
repartizate cite 2—3 cărufe — în funcție 
de distantă — deservite în mare parte 
de tineri conductori de atelaje. Cei 12 
oameni de pe semănători — 6 sînt tineri 
recomandați de organizația U.T.M. — 
urmăresc ca recomandările inginerului 
să fie respectate ; 210—230 de kg. de 
sămîntă Ia fiecare hectar (în funcție de 
soi), adîncimea de semănat 6—8 centi
metri. Din loc în loc, împreună cu meca
nizatorii, ei iac sondaje pentru a vedea 
dacă sămîntă se așterne uniform. Munca 
organizată astfel a dat bune rezultate. 
Pînă Ia 10 octombrie s-au însămînfat 
peste 700 de hectare. Mecanizatorii au 
avut cîmp larg de lucru, pentru că o 
dată cu terminarea culesului și transpor
tului știulefilor au devenit disponibile 
200 de brațe de muncă și 50 de atelaje 
și toate acestea au fost repartizate la 
tăiatul și transportul urgent al cocenilor. 
In felul acesta 5 tractoare au putut pre
găti ziua și noaptea cîte 35—10 de hec
tare Mai sînt de însămînfat circa 400 de 
hectare. Pregătirea terenului se apropie 
de sfîrșit, așa că pe toată suprafața patul 
germinativ va fi asigurat în bune con
diții, iar epoca optimă — 1—20 octom
brie — va ii respectată.

Intr-un ritm intens se lucrează și în 
alte gospodării colective din raionul Bu
zău. Pînă la aceeași dată la G.A.C. Stil- 
pu s-au însămîntat cu grîu 320 din 500 
de hectare, la Luciu 334 din 550 de hec
tare, deci mai bine de jumătate din su
prafața planificată. Și ritmul însămînță- 
rilor Ia aceste gospodării sporește de la 
o zi Ia alta cu 3—5 hectare pentru că 
tractoarele au putut pregăti din vreme 
patul germinativ. Forfele disponibile 
după culesul porumbului au fost reparti
zate la urgentarea eliberării terenului 
de coceni, Ia tratarea seminței și la 
transportarea ei la timp la locul de lu
cru al liecărui tractor. în aceste gospo
dării mecanizatorilor li se aduce hrană 
pe cîmp, pentru a se economisi cît mai 
mult timp. Asemenea mod de organizare 
există și la G.A.C. Smeeni, Scutelnici, 
Căldărăști și altele, fapt care a făcut ca 
pînă la 10 octombrie pe întreg raionul

Buzău să se însămînțeze 13 200 de hec
tare din cele 26 800 planificate.

Se putea mai mult ? Din discufia a- 
vută cu tovarășul inginer Constantin Va- 
sile, vicepreședinte al consiliului agricol 
raional, a reieșit că da. Cu cele 391 de 
tractoare și 192 de semănători viteza 
zilnică de 1200 de hectare putea fi de
pășită dar...

Mai în fiecare zl, la unele gospodări! 
colective stau tractoare în brazdă dintr-o 
cauză sau alta. Iată cîteva exemple : la 
G.A.C. Țintești în prima zi de însămîn- 
țări 4 semănători au stat mai bine de 
două ore. Motivul ? N-a putut fi găsit 
magazinerul ca să se poată lua sămîntă. 
La Maxenu tratatul seminței a început 
tîrziu, iar pentru un lot de sămîntă nici 
la 7 octombrie nu primise buletin roșu 
din cauza impurită/ilor. Aprovizionate 
anevoie, cu întreruperi, agregatele stau : 
pierd 1—2 ore pe zi. Tot aici într-o zl 
n-au lucrat 4 tractoare care trebuiau să 
are. Erau plecate tocmai la stațiune pen
tru că conducerea S.M.T. Smeeni nu a 
asigurat piese de schimb suficiente bri
găzii de aici. în aceeași zi la Căldărăști 
din 12 tractoare de la S.M.T. Padina 3 
nu lucrau din aceleași motive : lipsa 
pieselor de schimb, defecțiuni tehnice. 
Așadar, rezultă că la aceste gospodării 
timp de o zi—două a fost nefolosită apro
ximativ 40 la sută din forța mecanică cu 
care sînt dotate brigăzile. Asemenea ne
glijențe, după un sumar calcul, au făcut 
ca în primele 10 zile de însămînțări să 
se piardă timp echivalent cu aproximativ 
500 de hectare de arături și 1200 de hec
tare de însămînțări. Mai trebuie spus că 
decalajul dintre pregătirea terenului și 
însămînțări trebuie sporit în unele gos
podării. Din situația existentă la consi
liul agricol raional rezultă că la 10 oc
tombrie erau 18 270 de hectare pregătite 
și 13 200 însămînfate. Deci, mai era de 
asigurat patul germinativ pe mai bine de 
8 500 de hectare. Agrotehnica recoman
dă ca pămîntul să fie arat cu cel puțin
10 zile înainte de semănat. Unele dintre 
cauzele acestor rămîneri în urmă le-am 
arătat mai sus. Pînă la încheierea peri
oadei optime de semănat (20 octombrie) 
mai sînt pu(ine zile. Se impun, deci, 
măsuri urgente. în primul rînd trebuie 
să se asigure Ia cît mai multe tractoare 
schimbul doi în scopul creșterii vitezei 
zilnice Ia arături și pregătirea patului 
germinativ. In același timp brigăzilor să
11 se asigure un stoc tampon de piese

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. a IV-a)

Economii
prin inovații

Uzinele construe-

Mai mult de trei milioane lei se 
economisesc prin inovațiile aplica
te in acest an la 
toare de mașini din Reșița. Cele
245 de inovații aplicate rezolvă 
o serie de probleme privind îmbu
nătățirea tehnologiei de fabricare a 
mașinilor și agregatelor electro
tehnice, sporirea productivității 
muncii, reducerea consumului de 
materiale.

După o serie de studii și încer
cări practice făcute în legătură cu 
îmbunătățirea tehnologiei de exe
cutare a unor piese de la răci- 
toarele de ulei ale motoarelor 
Diesel, maistrul principal Traian 
Voina a realizat un dispozitiv au
tomat, cu ajutorul căruia produc
tivitatea muncii crește de aproape 
trei ori și se realizează anual eco
nomii de peste 167 000 lei. O altă 
Inovație, ai cărei autori sînt tehni
cienii loan Masai și Ion Dancea, 
prevede construcția suporților de 
susținere de la boghiul locomoti
velor Diesel electrice prin execu
tarea lor dintr-un ansamblu sudat, 
in Ioc de turnare. Aplicarea aces
tui procedeu aduce uzinei o eco
nomie anuală de peste 100 000 lei. 
De asemenea, inovația electricia
nului Viliam Horacek — un dispo
zitiv special pentru confecționarea 
bobinelor mijlocii, — asigură re
ducerea cheltuielilor de producție 
cu aproape 75 000 lei pe an.

Unul din miile de tineri ce își vor sărbători In acest an majoratul — fo
chistul Vasile Uiută de la „Combinatul de celuloză șl hîrtie”-Suceava. Pro
iectele luj de viitor ? Unul de durată — să devină maistru mecanic de cazane 
cu aburi. Altul imediat — să urmeze cursurile școlii populare de artă. Cînd 
ai 18 ani și trăiești într-o (ară minunată, în care sînt asigurate toate
condițiile de viață și studiu, se înțelege că asemenea proiecte sînt pe deplin 

realizabile
Foto: ION CUCU(Agerpres)

MEA"„CÎNTĂ ȚARA
Continuînd o tradiție ar

tistică specifică. Ansamblul 
de cîntece și dansuri al 
C.C.S. a prezentat în pre
mieră spectacolul ,,Cîntă 
tara mea" cuprinzind „Poe
mul Grivi/ei" (poem vocal- 
simfonic), „Ceasul năzdră
van" (suită 
coregrafice), 
jocuri de 
patriei" etc.
entuziast de artiști a pre

zentat în regia artistică a 
lui Petru Mihail șl condu
cerea muzicală

de miniaturi 
„Cîntece șl 

pe meleagurile 
Un colectiv

Popescu un spectacol opti
mist, sobru, cu diversitate 
tematică, lucrat, in general, 
cu atenție. Este evident că 
ideea bucuriei muncii care 
se cere sărbătorită prin 
clntec și joc a stat la baza 
spectacolului, aduclnd în 
acest lei un omagiu patriei 
noastre frumoase și bogate.

Dacă s-ar ii insistat în 
găsirea unei formule care să 
dea,
spectacolului.
Părți

și regizoral unitate 
ale cărui 

componente slnt uni-

tare doar în planul anunțat 
de titlu,- dacă o parte din 
textul prezentării șl chiar 
al miniaturilor (comentate 
excelent din punct de ve
dere interpretativ de artis
tul poporului Costache An- 
toniu) ar ii lost mai inge
nios redactat și, dacă deco
rurile ar ii lost concepute 
mai simplu, pe linia tradi
țiilor folclorice, atunci spec
tacolul ar ii clștigat In plus 
In ceea ce privește calita
tea, (inuta lui artistică.

de experiență
TG. MUREȘ (de la cores

pondentul nostru). — La C.I.L. 
Reghin a avut loc zilele tre
cute un schimb de experiență 
privind propaganda tehnică în 
întreprinderile forestiere și de 
prelucrare a lemnului. Au 
participat președinți ai sindi
catelor și secretari ai organi
zațiilor U.T.M., cadre tehnice, 
bibliotecari din regiunea Mu- 
reș-Autanomă Maghiară,

■
 e întilnim mereu cu această vîrstă Ho 

aur, o cunoaștem pretutindeni. în 
uzine și fabrici, în gospodăriile colec
tive și S.M.T.-uri, pe băncile școlilor, 
aplecați asupra caietelor cu pătrățele 
sau în primii ani de studiu — în la
boratoarele institutelor de învățămînt 

«uperior — îi întîlnim pe cei care poartă cu mîn- 
drie și răspundere această vîrstă. Aflați sus1, la 
punctul terminus al adolescenței, cei pe care^ îi 
vom sărbăttori anul acesta, într-o tradițională săr
bătoare a tinereții, „Sărbătoarea majoratului”, își 

privesc retrospectiv, recapitulează „trecutul celor 
18 primăveri cîte le-au trăit sub soarele socialis
mului și se bucură. Se bucură și trăiesc sentimentul 
unei legitime mîndrii, pentru că cei mai mulți 
descoperă în cei 18 ani pietrele trainice pe care 
le-au pus la temelia năzuințelor lor, află aici. în 
paginile celei mai romantice virate — adolescența 
— certitudinile împlinirilor viitoare ce se vor 
adăuga înmulțindn-'le pe cele de pînă acum.

Dacă am călători, însoțiți firește de emoție și 
entuziasm, pe itinerariile celor 18 ani, am avea de 
consemnat momente de mare însemnătate din isto
ricul acestei vîrste. Prima zi de școală, primirea 
cravatei roșii de pionier, clipa solemna a primirii 
carnetului de utemist — ar constitui repere comu
ne în biografiile tinere ale celor de 18 ani, biografii 
care cuprind atîtea alte amănunte esențiale, atîtea 
pasiuni unice cîți tineri sînt. Căci, — și acest* lu
cru este în primii] rînd relevabil — fiecare 
are de pe acum, trăsături distincte, aptitudini și 
înclinații pentru realizarea cărora studiază, mun
cește cu perseverență.

Și dacă am călători pe itinerariile acefltei vîrste 
care se pregătește pentru propria-i sărbătoare, ur- 
mărindu-i — evolutiv —* calea spre împlinirea 
aspirațiilor, fiecare membru al ci nc-ar spune, cu 
mîndrie, că în toate și în tot ce a făcut a simțit per
manent grija fără de margini <a partidului, părintele 
iubit al tineretului, că pregătirea de sărbătorirea 
celor 18 ani, fiecare o face sub semnul acestei pre
țuiri, conștient de răspunderile ceri revin.

Este fireso ca în întimpinarea sărbătoririi majo
ratului fiecare tînăr să se pregătească temeinic, să 
considere o datorie și mîndrie patriotica participa
rea Ia sărbătorirea vîrstei de 18 ani cu succese deo
sebite în munca, la învățătură.

Va trebui, de aceea, ca perioada de pregătire 
pentru sărbătorirea majoratului să fie prilej de mo
bilizare și mai activă în muncă a tinerilor do 18 
ani, pentru a-i ajuta să participe alături de între
gul nostru popor, de ceilalți tineri, Ia lupta pentru 
desăvîrșireg construcției socialiste, la înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de partid.

Organizațiile U.T.M. din fabrici și întreprinderi 
industriale vor trebui să ajute pe tinerii care îm- 
plineso 18 ani să-și lărgească orizontul profesional 
pentru a contribui la îndeplinirea exemplară, la 
toți indicii, a sarcinilor de plan pe acest an, la pre
gătirea tuturor dondițiilor pentru desfășurarea în 
condiții optime a producției anului viitor, la îm
bunătățirea calității produselor și obținerea de eco
nomii. La sate, pregătirea sărbătoririi majoratului 
va trebui eă constituie o largă muncă do mobilizare 
a tinerilor la încadrarea în timpul optim a ,tuturor 
lucrărilor agricole din actuala campanie și, în mod 
deosebit, a însămînțărilor, pentru a-și în<uși cu
noștințele agrozootehnice, a contribui la consolida
rea economico-iorganizatorică a gospodăriilor colec
tive, la dezvoltarea sectorului zootehnic, pentru a 
desfășura activități multiple, menito »ă dezvolte 
conștiința socialistă a tinerilor de la sate, să-i educe 
în spiritul colectivismului. însușindu-și temeinic 
cunoștințele predate în școili și facultăți, ridieîn- 
du-și continuu nivelul politico-ideologic, îmbinînd 
cunoștințele teoretice cu practica —, astfel vor în- 
tîmpina tinerii, din învățămîntul mediu și superior, 
care împlineec 18 ani sărbătoarea majoratului. Con
semnarea în cataloage și carnetele de student a re* 
zultatelor bune la învățătură, vor fi certificatele 
de azi ale realizărilor de mîine, din producție.

...Cînd, peste ani, tînărul care a împlinit (sau 
care împlinește 18 ani) va trece printr-unul din 
cartierele muncitorești recent construite, sau va 
privi terasele de pomi încărcați cu roade, sau va 
urmări tractoarele brăzdînd ogoarele, el își va 
aminti cu mîndrie de orele de muncă patriotică 
efectuate pentru înfrumusețarea orașului, pentru 
plantarea pomilor, pentru amenajarea de drumuri,

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare în pag. a ll-a)

în preajma deschiderii 
noului an de învățămînt J 

agrozootehnic
ln vederea deschiderii noului an 

de învățămînt agricol de masă și 
desfășurării lui în condiții bune, 
prin grija sfaturilor populare și a 
consiliilor agricole, în regiunea 
Crișana au fost asigurate materia
lele didactice, au fost desemnați 
lectori din rîndul inginerilor agro
nomi și zootehniști, precum și al 
cadrelor didactice cu o bogată ex
periență pedagogică. Căminele cul
turale unde vor funcționa aceste 
cursuri au fost aprovizionate cu 
combustibilul necesar și cu mobi
lier.

Dornici să-și îmbogățească cu
noștințele, peste 41 200 colectiviști 
vor frecventa anul acesta cursurile 
agrozootehnice. în afara acestor 
cursuri, la căminele culturale se 
vor organiza cicluri de conferințe.

(Agerpres)

a lui Victor

4W tipuri de mașini -unelte
Colectivul întreprinderii mecani

ce Roman a produs noi mașini- 
unelte pentru prelucrarea lemnu
lui, printre care o mașină de gău
rit multiplă, mașină de șlefuit cu 
doi cilindri și presă pneumatică 
pentru încleiat placaje, care folo
sește curenți de înaltă frecvență. 
Noile mașini sînt realizate îa un 
nivel tehnic superior și sînt dotate 
cu dispozitive mecanizate de pro
tecția muncii.

Și metalurgiștii din regiunea Hu
nedoara au realizat recent noi 
mașini-unelte — o mașină de fre
zat roți dințate prin rostogolire, 
cu diametrul de 320 mm, și un tip 
nou de mașină de rectificat.

Ca urmare a folosirii pe scară 
largă a procedeelor Înaintate de 
turnare și forjare, mașinile prezin
tă caracteristici superioare față de 
altele similare produse pînă acum.

(Agerpres)

Grupuri de turiști s-au îndreptat sîmbătă 
spre Sinaia-Predeal pentru a petrece o 
duminică pe Valea Prahovei. Printre a- 
ceștia aproape 200 de tineri de la Uzi
nele „23 August” din Capitală. Excursia 

a fost organizată pentru corul uzinei, care la recen
tul concurs al echipelor artistice de amatori a ocupat 

locul I și brigada artistică clasată pe locul III.

ENERGIA ELECTRICĂ - FOLOSITĂ MAI RAȚIONAL
■

 nul din elementele
cu mare pondere 
în structura pre
țului de cost este 
și energia elec
trică. De modul 
în care colectivele 

de muncă din întreprinderi 
știu să gospodărească această 
sursă cu multiple întrebuin
țări, depinde în bună măsură 
atît îndeplinirea planului de 
producție fizic, cît și reducerea 
cheltuielilor de fabricație. în 
fiecare an, paralel cu dezvol
tarea industriei țării noastre, 
cererea de energie electrică 
sporește continuu. O caracte
ristică a activității unităților 
industriale constă în aceea că 
— aflîndu-se în funcțiune în 
același timp — solicită simul
tan o putere electrică mare. 
Adăugind faptul că dimineața 
și seara se produc două vîr- 
furi de sarcină (prin intensi
ficarea transportului electri
ficat și iluminatul public și 
casnic) este ușor de înțeles că 
eforturile colectivelor din în

treprinderi trebuie îndreptate 
spre reducerea cererii de pu
tere în aceste perioade, nece
sitate care derivă din caracte
rul particular al producției de 
energie electrică, aceasta fiind 
simultană cu consumul și ne- 
putînd oferi posibilități de in- 
magazinare.

La Fabrica „Țesătura" din 
Iași, în urma unui studiu a- 
mănunțit, s-au luat unele mă
suri bune. S-a mutat aproape 
în întregime activitatea atelie
relor anexe (strungărie, su
dură etc), în schimbul III, cînd 
consumul de energie este mi
nim. Aceasta a permis o mai 
bună planificare a reparațiilor 
mijlocii, curente și capitale.

S-a raționalizat, de aseme
nea, activitatea secției „gar- 
zat“ (scămoșat). secția care 
produce sortimentul „finet", 
unde sarcina de plan a per
mis aceasta. S-a redus ilu
minatul inutil. Puterea becu
rilor cu incandescență a fost 
redusă, de pildă, în unele

locuri mai puțin ‘frecventate 
din exteriorul clădirilor între
prinderii, cu peste 50 la sută 
(menținînd același număr de 
posturi de iluminat), pe culoa
rele de trecere au fost mon
tate lămpi fluorescente, care 
la o iluminare egală cu a 
becurilor au un consum mai 
mic de putere. De asemenea, 
în orele de vîrf sînt oprite din 
funcțiune firmele și reclamele 
luminoase. Ca urmare a core
lației dintre aceste măsuri în 
baza unor calcule precise, s-a 
stabilit că întreprinderea poa
te economisi cca 400—500 
kWh pe zi.

Măsuri însemnate s-au luat 
și în ceea ce privește îmbu
nătățirea factorului de putere. 
Atît prin echiparea mașinilor 
cu motoare de puteri cît mai 
apropiate de puterile nomina
le, cît și prin montarea ba
teriilor de condensatori sta
tici, s-a urmărit ca factorul de 
putere să crească la peste 0,9 
pentru că odată cu această 
creștere se înregistrează și o

îmbunătățire a prețului de 
cost.

Economii s-au realizat și 
prin extinderea iluminatului 
fluorescent. Un exemplu. Prin 
iluminatul incandescent se 
realiza în sala de războaie o 
iluminare de cca 50 lx. Intro- 
dueîndu-se iluminatul fluores
cent (sporind totodată puterea 
instalată de numai 2,5 ori) s-a 
realizat un iluminat de cca 
300 lx, adică de 6 ori mai mare, 
în felul acesta s-au creat atît 
economii cît și condiții mai fa
vorabile desfășurării ritmice a 
activității de producție.

O experiență asemănătoare 
a fost acumulată și la Fabrica 
textilă „Proletarul" din Bacău. 
Aici, pentru a se realiza un 
consum minim în orele de 
vîrf. primele două schimburi 
au fost programate să lucreze 
astfel îneît în fiecare zi să 
poată fi oprit un etaj al țe- 
sătoriei între orele 18—22 prin 
rotație. Tot în acest scop s-au 
mutat producerea a 10 sorti
mente de la dărăcit în schim

bul trei precum și operațiile de 
întreținere. O altă preocupare 
a fost ca in acest timp să func
ționeze. numai mașinile și a- 
gregatele absolut necesare, 
oprindu-se astfel „lupii de 
amestec" și instalațiile de des- 
cețare a aburului pentru 
boiangerie. Prin toate aceste 
măsuri, întreprinderea a reu
șit să reducă puterea la orele 
de vîrf cu peste 80 kW. De un 
mare ajutor s-a bucurat con
ducerea fabricii în această 
acțiune, din partea posturilor 
utemiste de control care au 
urmărit permanent în ultimul 
timp aceste probleme, au co
laborat cu conducerile sec
țiilor pentru depistarea surse
lor de risipă a energiei, 
ca iluminatul excesiv și ne-

Ing. V. GEORGESCU 
inginer șef adjunct la I.R.E. 

Bacău
Ing. LAURIAN PREDA 

ION NICULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Teodor Lăpușcă și Gheorghe Cojocaru, strungari Ia Uzinele de 
vagoane Arad, sînt doi dintre tinerii care au rezultate bune 
in producție. Deseori, ei discută despre piesele lucrate și se 

ajută reciproc în realizarea de produse de calitate.

Foto : O. PLECAN

Extind cultura căpșunilor

și ciupercilor
Gospodăriile agricole colective 

din regiunea Galati dezvoltă, ală
turi de celelalte ramuri de produc
ție, cultura ciupercilor și căpșuni
lor. Colectiviștii din Tichilești Vă- 
deni, Lacu Sărat și din alte comu
ne din regiune au însămînță t pînă 
acum ciuperci pe 1 500 mp. Pentru 
asigurarea dezvoltării lor in con- 
dlțil,agrotehnice superioare, colec
tiviștii au pregătit din timp toate

locurile unde vor cultiva ciuperci, 
au asigurat îngrășăminte etc.

Pentru anul viitor s-a prevăzut 
sporirea suprafețelor pentru cultu
ra ciupercilor la 5 000 mp.

De asemenea, în raioanele Te
cuci, Focșani, Brăila și Galați s-au 
plantat căpșuni pe o suprafață de 
peste 30 hectare.

(Agerpres)



CAMPIONATELE INTERNAflftNALE DE ATLETISM AU fi. P. fi.
n aceeași atmos
feră sărbătorească, 
la care au contri
buit deopotrivă or
ganizatorii, publi
cul și... reminis
cențele verii, actul 

doi al „Internaționalelor" ne-a 
oferit faze de mare spectacol, 
încununate, cel mai adesea, de 
cifre bune.

...Timp de aproape cinci ore 
și-au disputai întîietatea „oa
menii de cauciuc", deasupra 
ștachetei ridicate la altitudini 
amețitoare. Cei care au deschis 
întrecerea în lumina generoasă 
a după amiezii, au și încheiat-o, 
sub licărul stelelor, prin splen
didele performante ale lui 
Preussger și Tomasek. O men
țiune pentru Savin al nostru, 
autorul unui nou record repu

cordmenel mondiale Tamara 
Press (53,21 m.).

★

Comparația de mai sus, pri
lejuiește, de altfel, multe obser
vații interesante. Un alt cam
pion olimpic, englezul Tulloh, 
s-ar ii clasat la București, pe 
5000 m, după Herrmann șl Bara, 
baș — și încă la o diferență ar 
preciabilă.

Cîștigătorul probei de 800 m. 
plat din cadrul aceleeașl „Săp-

mult un surîs ironic, se cuvine 
să menționăm că reprezentanta 
noastră a fost extrem de a- 
proape de victorie, egalînd de 
două ori (rara avis I) cea mal 
bună performantă romînească 
(6,14 m), care, se știe, îl apar
ține.

La bărbați, un singur centi
metru a despărțit pe francezul 
Cochard de următorul clasat, 
Martinez Diaz. Participînd pen
tru prima oară — ca și atleții

Instantanee
blican. Astăzi însă, dupâ cum 
se observă, „discuțiile serioa
se" între adeptii prăjinii supra- 
elastice încep abia pe la 4,70

din tribună
m. de DAN DEȘLIU

★
Debutul probei feminine de 

aruncare a discului evocă lupta 
sulitașelor, din ziua preceden
tă. Ingrid Lotz ia conducerea, 
cu 9 cm asupra Liei Manoliu. 
Vom asista din nou la un duel 
decis din prima lansare ? In 
manșa secundă, cealaltă repre
zentantă a R.D. Germane, blon
da Muller-Lorenz, ne risi
pește îndoielile, printr-un con
vingător 54,86 m. Și totuși, cu- 
vîntul decisiv îl are Lotz : 55,75 
m. în ultima aruncare. Nou re
cord al Campionatelor I Așa
dar, Lia trebuie să se mulțu
mească de astă dată cu locul 
trei, deși aceeași cifră (54,10) 
i-ar fi asigurat o victorie netă, 
în concursul de Ia Tokio, asu
pra campioanei olimpice și re-

tămînl Internationale' — ar fi 
ocupat sîmbătă, pe „Republicii" 
abia locul... zece l

Și cu toate că Thun a fost 
departe de vîrful posibilităților 
sale, atît Kondrașev (primul, Ia 
Tokio), cît și Connoiy și Zsi- 
votsky, ar ii trebuit să se în
cline în fata simpaticului aus
triac, învingător la ciocan cu 
66,13 m.

★

Rareori s-a putut vedea, în 
cadrul unul concurs, o luptă a- 
tît de acerbă în ambele probe 
de lungime. La feminin, a în
vins olandeza Ort (6,20 m) ur
mată, Ia patru centimetri de 
Geissler (R.D.G.) și Ia șase, de 
Viorica Viscopoleanu. Deși 
„teoria" ghinionului merită cel

din Senegal — la Internaționa
lele R.P.R., mica delegație cuba
neză are satisfacția de a se în
toarce în patrie cu un nou re
cord la lungime : 7,57 m — re
alizat de Diaz.

★
— De ce atîtea aplauze ? în

treabă nedumerit unul dintre 
ziariștii de peste hotare, în 
clipa clnd trece linia de sosire 
ce! de-al șaselea clasat în cursa 
de 20 km marș.

— Pentru că — îl explică u- 
nul dintre vecin! — omul pe 
care-1 vedefi, atletul romîn Ion 
Baboie, are 51 de ani...

— Glumiți! exclamă oaspe
tele.

— Este perfect adevărat — 
confirmă altcineva.

— O, dar atunci trebuie să-l 
iau Imediat un interviu l

Șl neîncrezătorul reporter 
coboară grăbit treptele spre in
cinta stadionului...

Cite emoții, în tribune șl în 
peluze, în finalul acestei edilii 
jubiliare 1

O fracțiune de secundă în 
minus, Ia trecerea piciorului de 
bătaie, și Alexandru Spiridon 
ne-ar ii dăruit un admirabil 
2,12 m, cifră Intr-adevăr „la 
înălțime" în orice companie in
ternațională...

Treizeci și cinci de puncte în 
plus — cam cît se oferea cînd- 
va pentru un răspuns exact 
la „cine știe cîștigă" — și Kurt 
Socol ar fi depășit prestigioasa 
barieră a celor 7000, la deca
tlon...

Dar lungile minute de aștep
tare, pentru developarea foto
grafiei și anunțarea timpului, 
în finala probei de 200 m plat? 
De mult nu mai avusesem pri
lejul să aplaudăm un sprinter 
autohton pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului I Dumini
că, tînărul Gh. Zamiirescu a 
reamintit tuturor că „nasc și în 
Romînia sprinteri"... Nu mă în
doiesc că atunci clnd maestrul 
emerit al sportului Ion Moina 
i-a înmînat diploma învingăto
rului, el i-a urat totodată să îm
bunătățească urgent străvechi
le recorduri pe 100 și 200 m 
plat, aducîndu-le Ia nivelut 
așilor olimpici, de azi și de 
mîine.

Urări similare adresează toll 
iubitorii de sport din țara noas
tră atlefilor și atletelor care ne 
vor reprezenta, în octombrie 
viitor, Ia marea sărbătoare o- 
limplcă din capitala Japoniei I

Pentru sărbătoarea celor 18 ani — învățafi aceste cîntece și poezii!

A M 13 ANI
Vals romantic

Versuri: A. L ZĂINESCU Muzică : M. VE8CAN

I
Anii mereu mai frumoși i-adunl
Tu, soare oînd răsări în zori 
Și anii-nflorește-i în rază a lunii, 
’Nalță-i curați printre stelele-n zbor.

Refren
Am optsprezece ani. Un prag 
De visuri mari ca niciodată.
Azi cînd ii trec, îmi suride
Și-un vis de iubire.
Am optsprezece ani I

n
Apelor, valuri purtațl spre zări, 
Le duceți lin mereu spre larg 
Și eu împreună cu voi plec pe mare 
Eu cel mai nou, cel mai tînăr catarg.

Refren
in

Cîntă cu mine cîmpii și munți 
Iar frunza-n ram. cîntă și ea;
Șl cintă spre soare zburînd clocîrlia. 
Cîntă cu mine prietenii — așa s

Refren

Săritură cu prăjina: o Imagine dintr-un 
de atractiv

spectacol deosebit

Foto: R. VASILE

asupra

■■

fPOft
PE SCURT • PE SCURT O PE

• Derbiul etapei a 
7-a a campionatului 
cat. A de fotbal: 
Dinamo-Steaua des
fășurat ieri pe sta
dionul ,,23 August’ 
din Capitală a fost 
urmărit de peste 
50 000 de spectatori. 
Jucînd mai organizat 
în partea a doua a 
întîlnirii, fotbaliștii 
dinamoviști au obți
nut victoria cu scorul 
de 3—2 (0—1). în
prima repriză echipa 
Steaua a dominat 
mai mult și a deschis 
scorul în minutul 16 
prin Florea Voinea, 
care a înscris plasat 
de la 18 m. După 
pauză, dinamoviștii 
s-au dovedit mai ra
pizi în pase surprin- 
zind apărarea direc-

tă a echipei Steaua, 
în minutul 47 la o 
învălmășeală Ene II 
a adus egalarea. 11 
minute mai tîrziu 
Frățilă a profitat de 
o greșeală a mijlooa- 
șului Jenei și a în
scris fără emoții. Cel 
de al treilea punct 
al dinamoviștilor a 
fost marcat de ase
menea, de Frățilă, 
care a „plonjat" la o 
centrare a lui Hajdu, 
trimițînd cu capul 
balonul în plasa por
ții lui Suoiu. Spre 
finalul meciului Voi- 
nea, în urma unei ac
țiuni individuale, a 
redus din handicap.

• Jucătorii noștri de 
tenis 
tigat

de masă au cîș- 
trei probe

SCURT

I

cadrul concursului 
balcanic care a luat 
sfîrșit duminică sea
ra la Atena. în fina
la probei de simplu 
feminin, Maria Ale
xandru a învins-o cu 
3—0 pe Ella Constan- 
tinescu. Rethi a cu
cerit primul loc la 
simplu masculin, în- 
trecîndu-1 cu 3—1 pe 
D, Giurgiucă. Proba 
de dublu femei a re
venit perechii Maria 
Alexandru, Ella Con- 
stantinescu, învingă
toare cu 3—0 în me
ciul cu Pire, Lukic.

ta te, exceptînd 
de la Cluj, 
Știința a terminat la 
egalitate : 3—3 cu li
derul clasamentului 
Steaua,

Steaua totalizează 
52 puncte, fiind ur
mată de Dinamo — 48 
puncte și Grivița Ro
șie — 45 puncte.

jocul 
unde

• Reprezentativa 
tenis de cîmp 

clubului sportiv

• în etapa a 18-a 
a campionatului re
publican de rugbi, 
desfășurată dumini
că, au fost consem
nate rezultate aștep-

de 
a 
Știința București a 
obținut victoria cu 
soorul de 11—3 în în- 
tîlnirea desfășurată 
timp de 4 zile în Ca
pitală cu echipa 
fiotă Akademic.

so-

de MIHAI BENIUC

I D U L

ANDRIȚOIUde AL.

ritate

Ești calea cc-o găsește omul, 
Pierdut în codru fără urmă;
Ești prin deșert, deodată, pomul, 
Cind setea pe drumeț îl scurmă.

Ești mina ce ți-o-ntinde-un frate 
Cînd simți că te cufunzi in glod : 
Ești, peste ape tulburate 
Și pline de virtejuri, pod.

Ești în puterea nopții, casa 
Cu geamurile luminate ;
Ești glasul ce răspunde, masa 
întinsă pentru cel ce bate.

Ai fost și scut, și paloș sprinten, 
Să aperi focul vetrii noastre 
De cei cu zvastică la pinten 
înfipt norodului în coaste.

Și celor cu viclene pravili 
Sucind al țării suc de singe.

Le-ai pus tn veac pururea stăvili. 
Să-l știm a doborî și frânge.

Ne-nveți frăția-ntre noroade, 
Credința-n pace, șl ne-nveți 
Că fiecăruia se cade. 
Muncind, prinosul ăstei vieți.

Șl cîte le-am făcut prin tine 
Sînt mărturie și dovadă 
Că tu ești drumul către bine 
Al celor care vor să vadă.

De când sintem stăpîni pe fire, 
Pe traiul nostru și pe vatră, 
Am prins și gust de fericire 
Și-o răsădim în țara toată.

Tu călăuz ne ești și carte, 
Invață-ne, iubit părinte 
Și cum să facem mai departe, 
Și cum să mergem înainte !

Tot ei făcură apele să cinte 
Ca din cascade să primim lumini

Și lată, azi, cu-ncredere deplină 
I-am zis adolescenței bun rămas. 
Peste-un hotar de aur și lumină 
Vom face, îndrăzneți, intîiul pas.(Agerpres)
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J Stoicescu înscrie al doi-
| lea gol. Astfel Rapid,
l care a condus cu 2—0
J nu mai poate cîștiga ln-
J tîlnirea cu Progresul

București
Foto: V. RANGA

Intrăm în frontul muncii creatoare 
Prin noua noastră vîrstă, dragii mei. 
La noi in țară, orice vîrstă-și are 
Chemarea ei și poezia ei.

Spre noua socialistă frumusețe 
Noi am urcat ca spre un virf cu do 
Și-o tinerețe fără bătrînețe 
Pulsează-n inimile tuturor.

Spre-nalte Idealuri vom străbate 
Aicea, pe pămînt, și-n univers, 
Deci bine ai venit, maturitate !
Cu braț bărbat te salutăm din mers.

Iviră șantiere-n golul luncii 
Cu marmoră palate-nveșmîntind. 
Am Învățat și noi la școala muncii 
Ca ei, și noi, vom construi curînd.

De toate ne vom bucura sub soare. 
Putem visa cel mai de seamă vis. 
Frumoase-s zilele, dar nu-s ușoare, 
Lozinca lor în inimi ne-am înscris.

Nu cu mănuși și nici cu moi cuvinte 
Vom duce mai departe-al vieții drum. 
Hai. salopete-aibastre, înainte ! 
In marș pe stîngul să pornim acum.

atlefilor mini
voluția atleților ro- 
mîni Ia a 15-a edi
ție a Campionatelor 
Internaționale de 
atletism ale R. P. R. 
a prilejuit realiza
rea cîtorva rezul

tate de prestigiu internațional.
Dintr-un început se cuvine să 

remarcăm excepționala cursă la 
5 000 m a lui Andrei Barabaș, 
care în compania renumitului 
atlet german Herrmann, a obți
nut un valoros record republi
can, și și-a înscris numele prin
tre primii 10 atleți diu lume (ai 
anului) Ia această proba.

De asemenea, săritorii noștri 
Ia înălțime, Spiridon și Porumb, 
clasați pe primele două locuri cu 
2,08 m confirmă că insuccesul 
de la Sofia a fost datorat și pis
tei de bătaie, total necorespun
zătoare. Înfrîngerca campionului 
balcanic E. Iordanov cu 8 cm ne 
scutește de alte comentarii.

Au arătat o ascendență de for
mă față de Jocurile Balcanice și 
Al. Bizim, învingător în finalul 
concursului, Maria Diți Diaco- 
nescu, învingătoare glorioasă a 
atletelor Marion Graefe și Inge 
Schwalbe, cotate printre cele 
mai bune din lume. Afanasie Sa
vin, este noul recordman de să
ritură cu prăjina. El desigur va 
putea realiza și mai mult, atunci 
cînd vg deprinde mai bine proce
deul săriturii cu prăjini 
elastice.

Foarte plăcuta surpriza 
tă de Victor Caramihai la
de 3 000 m obstacole. Alergînd 
cu curaj, fără sa se lase impre
sionat de performanțele supe
rioare ale adversarilor săi, el s-a 
dovedit un atlet util pentru echi
pa noastră, cu posibilități de 
progres. Urmărind graficul cursei

supra-

oferi- 
proba

Iui, se observă că de abia pe ul
timii 800 m 
de alergare, 
într-o cursă 
prima parte 
realiza un timp și mai bun.

Evoluții frumoase au avut și 
Lia Manoliu, clasată pe locul III 
cu o performanță totuși supe
rioară învingătoarei la aceeași 
probă la concurau] preolîmpic de 
la Tokio (Tamara Press 53,21 m). 
învingătoarele ei, ca și următoa
rele două atlete clasate, figurea
ză pe lista celor mai 
aruncătoare din lume
an.

Egalînd de două ori 
la lungime, Viorica Viscopoleanu 
s-a luptat do Ia egal cu valoroa
sele ei adversare. Deși a trecut 
neobservată față de valoarea ad
versarelor Bale, junioara Elena 
Neacșu a realizat un promițător 
record personal la «uliță : 
46,45 m.

în cea de-a doua zi o splendidă 
victorie a cucerit tînărn] Gh. 
Zamfirescu la 200 m cu un re
zultat (21,4) care mărește lista 
atleților noștri deciși să întreacă 
cele mai „bătrîne" recorduri ro- 
mînești. Comportarea lui ca și 
succesul de a avea 2 finalîști 
(Tudorașcu și Stamatescu), cursa 
de 100 m, întăresc convingerea 
că ]a băieți se merge pe un drum 
bun.

Cu atît mai mult pare discor
dantă comportarea sprinterelor 
noastre, care sînt încă departe 
da o valoare internațională. în 
aceasta privință, ca de altfel și 
la alte probe la care sîntem deo
camdată deficitari (de pilda, 
aruncările de disc și greutate 
bărbați), este necesar, să se por
nească la măsuri mult mai con
sistente decît cele oare se iau de 
cîțiva ani încoace, fără a avea 
urmări cît de cît mulțumitoare.

el a întărit tempoul 
ceea ce arată că 
in care va alerga 
mai tare va putea

bune 7 
în acest

recordul

în ultimii ani, după fiecare 
concurs mai mare, Crețu, Ivanov, 
Raica, nu mai sînt solicitați la 
pregătirile lotului R P.R. 
rită rezultatelor lor slabe, 
sură firească am putea 
dar la primul concurs pe 
BÎnt rechemați, și de fiecare dată 
ae dovedesc și mai puțin pregă
tiți. Este necesar ca la probele 
acestea, pe lîngă atleții cei mai 
huni pe caro îi avem (eliminarea 
lor nu va crește niciodată nivelul 
performanțelor), să mai fie che
mați atleți tineri, cu mari pers
pective. Cu cît avem rezultate 
mai slabe la o proba, cu atît tre
buie să pregătim mai mulți atleți, 
și nu invera cum s-a întîmplat 
pînă acum în loturile republica
ne. Apoi, trebuie ținut fleama 
dacă nu cumva ți antrenorii au 
partea lor do vină, i 
tunej cînd sînt atleți 
și disc caro adesea 
aceleași performanțe 
runcă de pe loc, fie 
cu elan sau piruetă.

Pe lista rezultatelor neeores- 
punzâtoare la aceste campionate, 
figurează și comportarea sărito
rilor în lungime (Calnicov 7,00 
m; Popovski 7,09 m), a demifon- 
diștilor noștri Ia 800 m și 1 500 
m, iar la 400 m femei nici nu 
au existat concurente. De altfel 
neglijența care a dus la neparti- 
ciparea atletelor noastră la pro
ba de 400 m desigur că va fi 
analizată. Nici ștafetele noastre 
nu au realizat ceea ce așteptam 
de la ele, mai alea cele 4x100 m. 
Avem convingerea că forul de 
specialitate va trage concluziile 
necesare din comportarea atleți- 
lor noștri și v-a lua măsuri co
respunzătoare pentru ridicarea 
atletismului nostru.

dato- 
0 mă- 
spune, 
echipe

mai alea a- 
la greutate 
realizează 
fie că a- 

•. că aruncă

SILVIU DUMITRESCU
antrenor de atletism

Părinții azi, prin lupta lor măreață 
In față porți de aur ne deschid 
Ej ne-au creat un nou tipar de viață. 
Călăuziți de marele partid.

Ei au ivit metal din stînci înfrinte. 
Din humă plinea, vinul din ciorchini.

La sărbătoarea scumpă-a virstei noastre 
Făgăduim partidului că noi, 
Cu-aceste brațe tinere și aspre 
Vom ridica, muncind, uzine noi.

Doar optsprezece ani avem, de-i numeri. 
Dar roșul steag le-a dăruit tării.
E steagul ce ne flutură pe umeri 
Ca niște aripi mari și purpurii.

SĂRBĂTOAREA VÎRSTEî DE AUR
(Urmare din pag. I) 

șosele, parcuri, pentru strîngerea 
metalelor vechi etc- Venind în 
întîmpinarea dorințelor tinerilor 
de a-și aduce contribuția lor la 
asemenea frumoase realizări, or
ganizațiile U.T.M. vor trebui, 
deci, să-i ajute pe tinerii ce vor 
fi sărbătoriți pentru a participa 
în mod organizat la cît mai mul
te acțiuni de muncă patriotică.

...Multe alte acțiuni și mani
festări vor avea Ioc în perioada 
de pregătire a sărbătoririi majo
ratului. Enumerarea cîtorva o 
vom realiza prin a consemna cî- 
teva momente din pregătirea săr
bătoririi majoratului și adunări
lor festive organizate cu acest 
prilej în anul trecut.

Să no amintim, deci !
Tînărul acesta care se întoarce 

de la lucru și-a sărbătorit anul 
trecut intrarea oficială în matu
ritate. Acum un an, pe adresa lui 
au sosit peste 300 de scrisori. Le 
păstrează ca pe niște amintiri 
dragi. Să citam doar una : „Fe
licitări pentru cele 18 primăveri. 
Urări pentru noi succese în mun
că îți doresc tovarășii de la U- 
zina „Metalurgica" Bacău”.

Asemenea scrisori, cuprinzînd 
urări de „drum bun” pentru anii 
de rodnicie ai maturității au pri
mit mulți tineri care și-au săr
bătorit vîrstă de 
s-au despărțit de 
(Despărțire care 
moment deosebit 
pentru înțelegerea
mai matură, pentru mai multă 
răspundere și putere de muncă, 
din perspectiva drepturilor și în-

18 ani, care 
adolescentă, 

înseamnă un 
de important 

mai adîncă.

datoririlor ce revin fiecărui tînăr 
pe care țara îl privește ca pe un 
om matur, pe deplin pregătit 
pentru viața și muncă).

...Cei care și-au sărbătorit 
virata își vor aminti întotdeauna 
activitățile, manifestările intere
sante la care au participat ; ma
nifestări care au fost pregătite și 
desfășurate în cadrul fiecărei or
ganizații de bază U.T.M.

Angela Antemir, Pop Iuliana 
Victor, Ștefan Berchi (ca să ale
gem doar trei dintre miile de 
nume ale celor care au fost săr
bătoriți anul trecut și deBpre care 
am scris în ziarul nostru) își vor 
aminti toate activitățile organiza
te anume pentru ci, pentru sărbă
torirea vîrstei lor. în perioada de 
pregătire a majoratului, activități 
ce au precedat ca un preludiu 
frumos — adunarea festivă.

Expunerile cu tenie ca : „Ce a 
dat regimul democrat-popular ti
neretului”, „Drepturile și îndato
ririle cetățenilor R.P.R.”, „Pa
gini din trecutul de luptă al cla
sei muncitoare” și altele, urmate 
de discuții aprinse, purtate 
(în cadrul adunărilor generale 
U.T.M,, al unor întîlniri deosebit 
de interesante) cu curaj de ei, 
cei care se pregăteau să-și săr
bătorească vîrstă de 18 ani ! — 
le-au clarificat multe, i-au ajutat 
să înțeleagă mai profund politica 
partidului și statului nostru.

...Sau, cîte au avut de învățat 
din întîlnirile cu activiști de 
partid și de stat, cu muncitori 
fruntași în producție, cu oameni 
de știință și cultură, inițiate a- 
numo pentru ei, pentru sărbăto-

riți, de către organizațiile U.T.M., 
comitetele orășenești 
U.T.M.

Activiștii de partid 
oamenii de știință și 
niți în mijlocul tinerilor le vor 
înfățișa ca-ntr-o oglindă vie 
realizările prezentului socialist, 
amintindu-le pentru a ști, pentru 
a nu uita — de mizeria, de ex
ploatarea din trecutul capitalist; 
evocîndu-Je lupta eroică a celor 
mai buni fii ai clasei muncitoare 
pentru dreptate și libertate. Și, 
astfel, din aceste confruntări ti
nerii vor realiza imaginea tipică 
a două vîrste, insumînd același 
număr de ani : imaginea uceni
cului din trecut, bătut și umilit 
de stăpin, amenințat de spectrul 
îndoliat al zilei de miine, și, a 
doua imagine, cunoscută, diame
tral opusă celei dinții, a tînărului 
de azi, avînd deschise larg in 
fața sa toate posibilitățile reali
zării depline, avînd dreptul la 
împlinirea celor mai îndrăznețe 
vise. Căci a fi astăzi strungar 
sau medic, petrolist sau inginer 
chimist, țesătoare Sau profesor 
este o realitate cu totul și cu to
tul obișnuită. Întîlnirile au fost 
urmate de cele mai multe ori de 
vizite în întreprinderi, de acțiuni 
pentru cunoașterea orașului, de 
vizite la muzee, la locuri istorice 
sau de concursuri „Cine știe, 
oîștigă”, de programe artistice 
deosebit de interesante și fru
moase.

...Dar la eîte activități nu par
ticipă tînărul de 18 ani, în pe
rioada de pregătire a majorata-

și raionale

;i de stat, 
cultură ve-

Iui! O simplă enumerare doar : 
discuții cu caracter științific (de 
la problema originii vieții pe Pă
mînt pînă la zborul în Cosmos 
sau existența vieții pe planeta 
Marte), discuții în fața hărții pe 
tema dezvoltării industriale a ță
rii, vizionări colective do spec
tacole și filme, excursii pentru 
cunoașterea frumuseților și bo
gățiilor patriei, simpozioane, du
minici cultural-sportive, seri cul- 
tural-distractive, reuniuni tovă
rășești, în cadrul cărora învață să 
danseze corect, învață jocuri 
populare sau alte activități.

...Fiecare tînăr sărbătorit 
a participat în cadrul organi
zației din care face parte la ase
menea activități. Dar și la altele. 
Cu cei de o vîrstă cu el a învă
țat — în perioada de pregătire 
a majoratului — noi cîntece, poe
zii despre patrie și partid, despre 
tinerețea fericită. (Merită apre
ciată inițiativa unor organizații 
U.T.M., a unor comitete și bi
rouri ale organizațiilor U.T.M. de 
a alege și stabili din timp cînte- 
cele, poeziile, pe care să le în
vețe sărbătoriții).

E adevărat că pentru cei de o 
vîrstă cu el formațiile artistice 
ale uzinei sau ale căminului cul
tural au prezentat spectacole 
speciale. Totodată însă el îm
preună cu colegii de vîr6tă, au 

• pregătit montaje și serate litera
re, au participat în calitate de 
ooncurențî la concursuri „Cine 
știe, cîștigă".

Experiența dobîndită în anii 
precedenți de către organi-

eațiile de baza U. T. M., ini
țiativele acestora, sînt bogate, 
numeroase. Ele vor trebui folo
site intens de către toate orga
nizațiile U.T.M. și în acest an, îu 
așa fel îneît să asigure cît mai 
bine caracterul sărbătoresc al 
manifestărilor ce au loc, să 
ofere tinerilor sărbătoriți mo
mente de neuitat, unice, prile
juind prin tot ce se va între
prinde o îmbogățire a cunoștințe
lor lor politice, ideologice, cultu
rale. Cu certitudine că, ajutați 
de organizațiile U.T.M. tinerii de 
18 ani, își vor întîmpina sărbă
toarea maturității cu realizări de 
seamă, îmbogățind „agenda săr
bătoririi maturității — adoles
cenței”. Activitățile ce se vor 
desfășura în perioada de pregă
tire a sărbătoririi majoratului, 
adunările festive, vor contribui 
la dezvoltarea conștiinței lor 
socialiste și la educarea în spiri
tul patriotismului socialist, al 
internaționalismului proletar, 
la înțelegerea matură a ma
rilor posibilități de afirmare 
pe care le au tinerii patriei 
noastre, a marilor răspunderi ce 
le revin alături de întregul po
por în munca pentru deBavîrși- 
rea construcției socialiste, pentru 
construirea comunismului.

...în luna decembrie vor avea 
loc adunările festive, sărbă
torirea 
tului. 
celui 
tația 
zia împlinirii a 18 ani” la sărbă
toarea majoratului, simțind încă 
pe frunte sărutarea mamei (ast
fel, de cînd e lumea, își felicită 
mamele copiii), simțind încă 
strîngerea de mînă bărbătească a 
tatălui (de altfel, do mult discu
tau ca între bărbați despre pro
blemele profesionale și de viață).

adunările festive, 
propriu-zisă a majora- 

Purtînd în buzunarul 
mai nou costum invi- 
de a participa „cu oca-
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Pentru o bună
informare politică

a elevilor
Școala noastră este 

nouă. în afara ele
vilor claselor I, 
ceilalți au venit de 
la alte școli. Pri
mele znle de șooa- 
lă, primele cunoș

tințe, primele încercări de a 
forma un colectiv puternic, 
unit... S-au ținut șl primele 
adunări generale U.T.M., s-a 
discutat cu elevii, stabilindu-se 
ce vor studia în acest nou an 
lie învățămînt politic, s-au că
utat și găsit talente, pregătin- 
du-se primul spectacol pentru 
prima reuniune tovărășească. 
In același timp pregătirea și 
expunerea 
ce au fost 
țiuni ale 
Despre ele aș vrea să vorbesc 
mai mult. Membrii comitetu
lui le-au dat, ca șl celorlalte 
forme ale muncii de organiza
ție, atenția cuvenită. Cum am 
procedat ? în primul rînd 
ne-am întîlnit tot colectivul 
chemat să stabilească tema 
fiecărei informări politice. Din 
colectiv fac parte secretarul 
organizației de partid, direc
toarea școlii, secretarul organi
zației U.T.M. și instructorul 
superior de pionieri. împreună 
ne-am gîndit la tovarășii pro
fesori care ar putea să țină in
formări politice, am discutat 
cu fiecare în parte. în felul 
acesta a fost stabilit din vreme 
și colectivul de profesori care 
vor ține informările politice. 
Din acesta fac parte tovarășii 
profesori Goraș Oltea, Dumi
tru Dima, Maria Maxim, Ca
rol Anastasiu și alții. împreu
nă am întocmit apod graficul 
informărilor politioe pe tot 
trimestrul. El cuprinde clasa, 
cine ține informarea, data la 
care se va ține. Avînd avan
tajul că în școala noastră toa
te clasele au ore numai dimi
neața, am stabilit ca informa
rea politică să se țină în ace
eași zi și la aceeași oră în toa
te clasele. Profesorii diriginți.

informărilor paldti- 
printre primele ac- 
organizației U.T.M.

și-au manifestat dorința de a 
lua parte 1-a toate informările 
politice și noi considerăm că 
acesta este un lucru important 
pentru conținutul informării 
politice.

Pe baza recomandărilor fă
cute de comitetul orășenesc 
U.T.M. noi am stabilit ca in
formarea politică de la fiecare 
înoeput de lună să se refere la 
evenimentele internaționale 
cele mal importante. în acest 
sens am cerut și sprijinul unor 
ziariști de la „Flacăra lașu
lui" care vor veni să vorbeas
că elevilor. A doua informare 
se va referi la evenimentele 
interne. în stabilirea temelor 
acestor informări avem în ve
dere necesitatea de a-i ajuta 
pe elevi să cunoască și mai 
bine politica partidului nostru, 
de a Ie face cunoscute marile 
realizări ale poporului nostru 
condus de partid. Evident că 
vom folosi și fotomontaje, 
hărți, și tot ceea ce poate con
tribui la aprofundarea temei 
puse în discuție.

Prima informare politică s-a 
referit la importanța Tratatu
lui de la Moscova cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare în trei medii. Anunțați 
din vreme, elevii au revăzut 
comunicatul din presă, au re
citit articolul de fond din zia
rul „Scînteia*. Cunoscînd tema 
informării politice ei au astfel 
posibilitatea să se gîndească 
asupra el, să pună întrebări, 
să și le poată lămuri mai bine. 
Procedeul de a anunța din vre
me, tema informării îl vom fo
losi în tot cursul anului.

Pregătite și desfășurate în 
felul acesta, asigurîndu-le în 
permanență un bogat conți
nut, neîndoielnic că informări
le politioe vor contribui la 
educarea elevilor, la «udarea 
colectivului nostru.

caracteristică a industriei chimice romanești

Spectacol

0
este tinerețea cadrelor

Impresiile ministrului industriei chimice a R. P 
Polone, Antoni Radlinskl care ne-a vizitat țara

Delegația Asociației de prie
tenie sovieto-romînă, care se 
află în țara noastră cu prilejul 
Lunii Prieteniei romîno-sovie- 
tloe, a vizitat regiunea Bra
șov. La Brașov oaspeții au 
participat la adunarea consa
crată deschiderii Lunii priete
niei romîno-sovietice. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul conf. 
univ. Victor Hoffmann, recto
rul Institutului politehnic, 
președintele Consiliului regio
nal A.R.L.U.S., și N. I. Lukian, 
locțiitor al ministrului învăță- 
mîntului public al R.S.S. Mol-

dovenești, membru al condu
cerii filialei din R.S.S. Moldo
venească a Asociației de prie
tenie sovieto-romînă.

Membrii delegației au asis
tat la un spectacol prezentat 
de cele mai bune formații ar
tistice de amatori din Brașov 
și de orchestra de muzică 
populară Miorița, au vizitat 
Muzeul Brukenthal din Sibiu, 
Uzinele „Steagul Roșu” din 
Brașov, iar luni, în drum spre 
Capitală, s-au oprit la Mu
zeul Doftana.

(Agerpres)

Profesor MARIA CREȚU 
secretara comitetului U.T.M, 

Școala medie nr, 8 Iași

Ministrul industriei chimice 
R. P. Polone. Antoni Rad- 

vizitat țara
a 
linski. care ne-a 
în fruntea unei delegații de 
specialiști din industria chi
mică, a avut înainte de plecare 
o convorbire cu redactorul A- 
genției Romîne de Presă „A- 
gerpres". Petru Uilăcan, căruia 
i-a declarat printre altele :

Industria chimică romînea
scă este o ramură tînără. Tră
sătura ei caracteristică este 
contemporaneitatea, trăsătură 
pe care am întîlnit-o în toate 
întreprinderile pe care le-am 
vizitat. Incepînd de la Uzinele 
de anvelope „Danubiana” de la 
București și terminînd cu în
treprinderile producătoare de 
fire si fibre sintetice, îngrășă
minte cu azot și rafinării de 
petrol, peste tot actualitatea 
reprezintă factorul dominant.

O altă caracteristică a in
dustriei chimice romînești 
este tinerețea cadrelor. Aceste 
cadre tinere lucrează cu mult 
entuziasm, curaj și compe-

•«

Expoziție de artă 
plastică a elevilor

s-a 
în Parcul de cultură și 
„Herăstrău" (pavilioa- 
și B| o interesantă ex- 
cujwinzînd lucrări de 

și grafică ale elevilor 
medii de artă plastică

La sfirșitul lunii trecute 
deschis 
odihnă 
nele A 
poziție 
pictură 
Școlii 
din București (clasele a VIII-a- 
XII-a), executate în timpul 
practicii de vară 1963 și în ca
drul lucrărilor de atelier (sculp
tură, gravură, ceramică).

Multitudinea motivelor 
inspirație conferă expoziției 
plus de autenticitate. Este 
levabilă tematica actuală 
multora din lucrările expuse.

Expoziția oferă prilejul de a 
se întrevedea și cîteva profi
luri artistice mai definite din 
rîndul elevilor. Din sala de 
pictură se remarcă lucrările e- 
levului Hollier Vittorio (clasa 
a Xl-a), peisajele industriale 
realizate de elevii Coman M., 
Bălan Alexandru, Ghergu Ion, 
Ivanov Gheorghe precum și 
peisajele citadine semnate de 
Imbroane R., Boțea Nicoleta și 
Dumitrescu Pintea Zinica.

Sala de grafică-acuarelă re
comandă, de asemenea, cîțiva 
tineri cu frumoase perspective

Reușită în ansamblul ei, ex
poziția atestă pe lîngă orienta
rea tematică actuală și străda
nia elevilor plasticieni de a se 
înfățișa publicului cu lucrări 
cît mai realizate.

F. COSTINESCU

de 
un 
re- 

a

Absolvind școala profesională anul acesta, tinărul Nicolae 
Depta a fost repartizat ca strungar Ia Uzina „Hidromecanica” 
din Brașov. Tovarășii săi de muncă apreciază la tinărul strun
gar străduința pe care acesta o depune pentru a realiza numai 
lucrări de bună calitate. O astfel de remarcă este făcută (ima
ginea din fotografie) și de Dumitru Dutcă, controlor tehnic de 
calitate. Respectînd desenul de execuție, tinărul Depta a reușit 

și de această dată să execute piese de bună calitate. 
Foto : N. STELORIAN

Aprovlzionared 
de iarnă 

a orașelor 
și centrelor 
muncitorești 

din regiunea Cluj

Facultatea de mecanică - g 
Institutului politehnic din g 
Timișoara. Studenții Saba- 8 
duș Mihai, Weinberg Gh. 8 
șj Comșa Gheorghe, din g 
anul IV, secția tehnica su-1 
durii, sînt Ia primele lucrări 8 
practice din acest an uni- g 

versitar. |
Foto : O. PLECAN
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Luni seara, pe scena Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. 
Romîne, a avut loc un specta
col de gală eu piesa „Barbarii” 
de Maxim Gorki, prezentat de 
Teatrul Mare de Dramă „Ma
xim Gorki” din Leningrad.

La spectacol au asistat: 
Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, Gheorghe Pele și Pompi- 
liu Macovei, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, Petre 
Constantinescu-Iași și Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinți 
ai Consiliului general ARLUS, 
Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al IRRCS, reprezentanți

ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R.P. Romînă, membri ai 
Ambasadei, șefi ai altor misi
uni diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă, alți membri al 
corpului diplomatic.

Spectacolul, în regia lui G.A. 
Tovstonogov, artist al poporu
lui al U.R.S.S., s-a bucurat de 
un deosebit succes. Măiestria 
interpreților a fost răsplătită 
de publicul bucureștean cu 
călduroase aplauze.

(Agerpres)

Zilnic se îndreaptă spre cen
trele urbane, muncitorești și 
spre comunele din regiunea 
Cluj mari cantități de legume, 
zarazavaturi. îmbrăcăminte, 
încălțăminte, obiecte de uz 
casnic etc. Pînă acum, au fost 
livrate pentru aprovizionarea 
de iarnă a populației din cen
trele urbane și muncitorești 
peste 22 000 de tone de legume, 
zarzavaturi și fructe. In plină 
desfășurare se află și însiloza- 
rea cartofilor și a altor produse 
legumicole. Numai unitățile de 
desfacere „Aprozar” vor însi- 
loza mai mult de 10 000 tone 
de cartofi, ceapă etc.

Pentru locuitorii din satele 
șl comunele regiunii s-a pre
văzut aprovizionarea cu canti
tăți sporite de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, produse alimen
tare și obiecte de uz casnic. 
Pînă acum, peste 30 la sută 
din cantitățile prevăzute au 
fost livrate magazinelor să
tești.

(Agerpres)

tinerii vor păși în sălile amena
jate sărbătorește, întîmpinați de 
urările „la multi ani”. Pe piept 
li se vor prinde cocarde simbo
lice (pe ele var fi desenate ste
ma R. P. R. — porumbei și 
flori — simboluri ale tinereții) 
pe care, apoi, le vor pă3tra 
cu grija și le vor privi cu duioșie 
și plăcere întreaga viață. Vor lua 
loc în primele rînduri de bănci. 
De data aceasta în locul unde 
Btau de obicei cei mai în vîrsta se 
vor afla ei. Sînt doar sărbătoriți. 
Vor privi în sală și ochii lor vor 
întîlni cunoficuți din fabrică, din 
alte întreprinderi, pionieri, pă
rinți. Președintele sfatului, direc
torul întreprinderii, le vor vorbi 
despre drepturile și îndatoririle 
cetățenești. Deodată inimile vor 
tresări, vor bate cu putere. Ros
tite cu solemnitate, cuvintele „vă 
declar majori” (așteptate cu ne
răbdare) se vor întipări în inimă, 
în conștiință. Cu felicitarea în 
mîini (felicitare a comitetului 
orășenesc sau raional U.T.M.) 
vor cînta, alături de întrea
ga sală „Imnuil de stat al Repu
blicii Populare Romîne”. Vor 

apoi florile, felicitările, 
cu prilejul aărbă- 
activiști de partid,

urma 
Vor vorbi 
toririi lor 
de U.T.M., părinți, vor vorbi și 
micuții pionieri („mîine-poi- 
mîine o să fiți și voi sărbătoriți”, 
le vor spune în gînd, „majorii”). 
Și, desigur, vor vorbi ei sărbăto
riții. Se vor angaja că vor pune 
umărul cu putere acolo unde va 
fi nevoie, că vor lupta pentru 
desăvîrșirea construcției socia
lismului și comunismului. Vor 
vorbi ei, entuziaștii.

In continuare se vor prezenta 
pentru ei programe artistice 
special pregătite. Dar nici ei, sar-

bătoriții nu »e vor lăsa mai pre
jos. Vor arăta că nu numai in 
muncă sînt pricepuți : vor pre
zenta programul pregătit de ei, 
do cei care împlinesc 18 ani. 
Dacă programul va fi frumos ? 
Asta or s-o spună aplauzele.

Tirziu, serbarea se va încheia 
cu „Valsul celor de 18 ani”, cu 
romanticul, înaripatul vals al ce
lor de 18 ani.

Momentele acestei sărbători n- 
nice, fotografiile, buchetele de 
flori, versurile și cîntecele învă
țate, invitațiile ți felicitările —1 
scrise sau verbale — vor rămîne 
ca amintiri de neșters pentru 
fiecare.

...Am înfățișat momente de Ia 
sărbătorirea majoratului de anul 
trecut ? Am anticipat pe cea din 
anul acesta ? Și una ți alta. De
sigur, cele scrise aici sînt doar o 
simplă relatare generală. Dar 
nota intimă ți solemnă totodată, 
inimile mîndre ți timide în ace
lași timp ale sărbătoriților ți tot 
ce, acolo, în sălile caselor de 
cultură, cluburilor, căminelor 
culturale va consemna începutul 
unei noi etape în viață, începu
tul maturității — adolescenței 
— vor fi unice, irepetabile, vor 
avea în fiecare loc nota lor per
sonală, caracteristică. Despre 
pregătirile ți sărbătoarea noii 
promoții de cetățeni majori ai 
patriei, despre gîndurile ți aspi
rațiile lor se cer ți se pot scrie 
multo pagini, mii de pagini. Și 
este firesc să fie ața pentru că 
pe ei îi definea poetul cu exac
titatea metaforei, astfel : „Doar 
optsprezece ani avem, de-i nu
meri / Dar roțul steag ne-a dă
ruit tării ! E steagul ce ne flutu
ră pe umeri / Ca nițte aripi mari 
ți purpurii”.

TELEVIZIUNE
Mărfi, 15 octombrie

18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune: Compoziția 
betonului și proprietățile lui. 
19,00: Jurnalul televiziunii. 
19,10 : Primele versuri... 19,30 : 
Emisiune de teatru : „De Pre- 
tore Vincenzo” de Eduardo de 
Filipțpo. în încheiere : buletin 
de știri, buletin meteorologic.

tentă, ele soluționează 
succes greutățile care se ivesc 
în legătură cu noile tehnologii 
și produse cu introducerea 
tehnicii noi în toate întreprin
derile industriei chimice.

O dată cu construirea unei 
serii de noi fabrici și uzine pe 
baza materiilor prime existen
te în țară ca petrol și gaze na
turale. cu asimilarea noilor 
metode tehnologice, chimia ro- 
mînească a căpătat mari po
sibilități de dezvoltare care-i 
permit nu numai acoperirea 
necesităților interne dar și 
crearea de posibilități pentru 
export. Acest lucru îl confirmă 
numeroasele produse noi pe 
care le realizează în momentul 
de față industria dv. chimică.

Protocolul pe care l-am 
semnat la București — a spus 
în încheiere Antoni Radlinskl 
— lărgește posibilitățile de co
laborare dintre industria chi
mică romînească și cea polonă 
tntr-o serie de domenii im
portante, printre care schim
buri reciproce de documentații 

• tehnice, vizite de specialiști 
în uzinele celor două țări, un 
larg schimb de experiență teh
nică și economică între lucră
torii din industriile noastre 
chimice.

Cursuri 
de pregătire 
a cadrelor 

tehnice 
din agricultură

(Agerpres) Foto t 'AGERPRESIn orașul SibiuHol construcții de locuințe

SUCEAVA (de Ia corespon
dentul nostru). —

Un număr de 40 de tehnicieni 
veterinari din Întreaga regiune 
slnt In aceste zile elevii unul 
curs de perfecționare a cadre* 
lor, organizat la Casa agrono
mului Scheia-Suceava. Temati
ca cursului cuprinde lecții pri
vind probleme de organizare a 
muncii în sectorul zootehnic, 
metode de preparare a nutrețu
rilor iibroase și grosiere, no
țiuni de zooigienă, medicină 
veterinară etc.

De la începutul anului și plnă 
în prezent la Casa agronomului 
au lost pregătite pentru agri
cultură 5 340 de cadre, față de 
8 396 cit prevedea planificarea.

îmbunătățirea 
asistentei 

medico-chirurgicale 
de urgentă

CARII NOI IN COlECțlA „MARI DESCOPERIRI"
U A.

Emil Racoviță i ^SpOOlOQ’lQ.ii
Nicolae Cajal și Radu Iftimovici:

O știință nouă a străvechilor taine subpămînteștl

In istoria științei intîlnim 
multe figuri de călători și cer
cetători, care, înfruntînd întin
derile nesfîrșite ale oceanelor 
și semeția munților, arșița 
pustiurilor și frigul întinderi
lor albe, înfricoșătoare de la 
pol, au îmbogățit știința cu 
date și probleme noi și au 
stîrnit în inimile oamenilor 
dorința de a ști și atracția că
tre necunoscut.

Emil Racovlță face parte din 
rîndurile acelor cercetători pa
sionați, însetați de dorul de a 
cunoaște. După ce și-a făcut 
începutul carierei „sub săgețile 
aprinse ale soarelui meridio
nal", iar apoi s-a trezit „în ghe
țurile veșnice ale țărilor an
tarctice întroienite", după cum 
singur mărturisește, iată-l 
„pribegind sub pământ prin 
hude stăpînite de spaima în
tunericului umed și rece 1".

Cercetător neobosit al vieții 
peșterilor, îmbătat de frumu
sețea creată de tainica natură, 
Racoviță prezintă în această 
lucrare probleme de bază ale

noii discipline pe care a fon
dat-o —, speologia.

Scrisă captivant, într-o lim
bă plină de farmec, „Speolo
gia" explică cititorilor nu nu
mai probleme biologice de 
mare interes, cum ar fi evolu
ția și adaptarea viețuitoarelor, 
dar redă, cu un veritabil fior 
liric, măreția și frumusețea 
peșterilor, pe care le-a vizitat.

„MV IU

în broșura „De la lupă la 
microscopul protonic", autorii 
urmăresc drumul parcurs de 
privirea scrutătoare a omului 
îndreptată spre imperiul invi
zibilului, de la primele începu
turi ale cercetării ființelor 
microscopice, cu lupa, și pînă 
în zilele noastre. Facem astfel 
cunoștință, cu o galerie întrea
gă de oameni de știință care 
și-au adus contribuția la des
coperirea enigmei germenilor 
invizibili cu ochiul liber, la 
perfecționarea aparatelor de 
cercetare (microscoapelor) sau 
la desăvîrșirea mijloacelor de

investigare a ființelor mi
croscopice. Toți acești cercetă
tori, care prin descoperirile și 
realizările lor și-au înscris nu
mele în cartea nemuritoare a 
dezvoltării științei, au netezit 
calea spre cunoașterea agențl- 
lor provocatori de boli și prin 
aceasta au permis elaborarea 
metodelor celor mai eficace 
pentru combaterea bolilor.

In secția sanitară și de pre
vederi sociale a Sfatului popu
lar al Capitalei s-au adoptat re
cent noi măsuri menite să îrn» 
bunătățească asistența medico, 
chirurgicală de urgență.

Incepînd din luna octombrie, 
unele spitale din Capitală au 
fost profilate ca spitale de ur
gență pe diferite specialități.

Asistenta medico-chirurgi? 
cală de urgență este acordată, 
de asemenea, de orice unitate 
medicală și de orice medic că
ruia 1 se adresează bolnavul, 
Indiferent unde domiciliază. In 
cazul cînd bolnavul nu nece
sită internare, medicul exami
nator acordă asistență medicală 
prescriind totodată tratamentul 
și va da indicații pentru pre
zentarea sa ulterioară la o uni
tate sanitară ambulatorie.

Solicitările bolnavilor netran- 
•portabili sînt rezolvate prin 
circumscripțiile medico-sanitara 
teritoriale si prin serviciile de 
consultație la domiciliu.

De asemenea, în cursul nop
ții sînt organizate la policlini
cile de copii servicii de consul, 
tații la domiciliu.

(Agerpres)

Galea Gruder ii

Cinematografe
Vară și fum — cinemascop : 

Patria (b-dul Magheru 2), 
București (bd. 6 Martie nr. 6), 
Bucegi (bd. 1 Mai 57), Tomis 
(Calea Văcărești 21), Modern 
(Piața G. Coșbuc 1) ; Taxiul 
morții: Capitol (bd. 6 Martie 
16), Carpați (bd. Magheru 29) ; 
Valsul nemuritor: Republica 
(bd. Magheru 2), Festival (bd. 
6 Martie 14), Excelsior (bd. 1 
Mai 322), Feroviar (calea Gri- 
viței80); Povestea pantofioru- 
lui de aur : Tineretului (calea 
Victoriei 48), Libertății (str. 11 
Iunie 75) ; Ipocriții: Flacăra 
(cal. Dudești 22), Miorița (cal. 
Moșilor 127), Melodia (șos. Ște
fan cel Mare — colț cu sir. 
Lizeanu) ; Pe Donul liniștit — 
seria I • Giulești (cal. Giulești 
56) ; Strict secret — cinema
scop : Victoria (bd. 6 Martie 
7), Grivița (cal. Griviței — po
dul Basarab), Aurora (bd. Di
mitrov 118) ; Fecioara : Cen
tral (bd. 6 Martie 2) ; Rooco și 
frații săi — ambele serii: Lu
mina (bd. 6 Martie 12) ; Marele 
drum: Union (str. 13 Decem
brie 5—7) ; Program special

pentru copii — dimineața la 
cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9) ; Codln : Doina — 
după-amiază (str. Doamnei 9), 
Flpreasca (str. I. S. Bach 2), 
Drumul serii (str. Drumul se
rii 30) ; Lanterna cu amintiri 
— Mărturisirile unei mese de 
restaurant: Timpuri noi (bd. 
6 Martie 18); Șampanie și me
lodii : înfrățirea între popoare 
(bd. Bucureștii-Noi) ; Tu ești 
minunată : Cultural (piața Ilie 
Piinitilie 2) ; Vîrsta dragostei: 
Dacia (cal. Griviței 137) ; Ba
bette pleacă la război — cine
mascop : Buzești (str. Buzești 
9—11), Volga (șos. Ilie Pintilie 
61) ; Ultimul tren din Gun 
Hill: Crîngași (șos. Cringiași 
42), Cosmos (bd. 30 Decembrie 
89) ; Oameni de afaceri: Vitan 
(cal. Dudești 97) ; Noua prie
tenă a tatii: Munca (șos. Mi
hai Bravu 221); Legea e lege : 
Popular (str. Mătăsari 31); 
Gangsteri și filantropi: Arta 
(cal. Călărași 153) ; Batalionul 
negru t Moșiilor (cal. Moșilor 
221) j

Savant 
nială, D. 
cel care a descoperit firul con
ducător care leagă între ele 
toate cunoștințele chimice acu
mulate în decursul veacurilor 
și a enunțat legea periodicită
ții elementelor chimice. El a 
descoperit legea care exprimă 
raporturile existente între toți 
atomii din natură. Tabloul lui 
Mendeleev este un ghid călău
zitor în cărțile elevilor de 
școală, îndrumîndu-i să facă 
primii pași pe căile chimiei și 
nu lipsește de pe birourile de 
lucru ale marilor savanți, aju- 
tîndu-i să descifreze tainele 
cele mai ascunse ale materiei.

cu o clarviziune ge- 
I. Mendeleev a fofl,t

Tabloul lui Mendeleev s-a îm
bogățit de la prima lui formu
lare, de-a lungul anilor, cu 
date noi, s-a dezvoltat ca ur
mare a cercetărilor rodnice 
efectuate de oamenii de știin
ță care au urmat calea deschi
să de Mendeleev.

Broșura „Tabloul lui Men
deleev", apărută în colecția 
„Mari descoperiri", editată de 
Editura Științifică și Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice, este o 
scurtă evocare a vieții șl crea
ției marelui savant rus și pri
lejuiește o lectură plăcută și 
Instructivă.

ANUNȚ
Pentru pregătirea cadrelor de specialitate de nivel mediu g 

(contabili și merceologi) necesare cooperației de consum, în- 8 
cepînd cu anul școlar 1963—1964 se organizează școli tehni- s 
ce de cooperație cu durata de 4 ani. g

Candidați! trebuie să Îndeplinească următoarele condiții : 8
— să He absolvenți a 7 clase elementare, numai din mediul ș

rural g
— băieții să aibă vîrsta de cel mult 15 ani
— fetele să aibă virsta de cel mult 18 ani
Pe timpul școlarizării, elevii vor beneficia de școlarizare 5 

și cazare gratuită, precum și de manuale școlare în folosință, 8 
iar cei care îndeplinesc condițiile privind situația la învăță- ț 
tură, vor primi bursă în natură (hrană). 8

Toți elevii vor fi interni.
Examenul va avea loc Ia data de 1 noiembrie a.c.
înscrierea la examenul de admitere se face pînă la data de g 

80 octombrie a.c. prin Uniunile raionale ale Cooperativelor S 
de Consum îu cadrul cărora domiciliază candidatul sau la g 
cel mai apropiat centru școlar cooperatist din localitățile: 8 
Alba-Iulia, Brăila, Buzău, București, str. Sf. Ștefan Nr. 21, § 
Caracal, Bistrița, Oradea, Sf. Gheorghe, Slatina, Vaslui. 8 

8 ? r^aoaoaooooooeoooooocoooocoooeoooo ooooooooooooaoooocaoooooacocc aaoeoooooooc ocoodcoo



PREZENTE Festivitățile
Nicolae Ștefan. vicepre

ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, Valeriu Popa, 
directorul Institutului de cer
cetări hortiviticole. și Traian 
Popescu, director în trustul 
central Gostat, au plecat în 
Italia pentru a lua parte la 
prima bienală pomicolă care 
are loc la Ferrara.

Misiunea guvernamentală 
economică japoneză condusă 
de Tsunesuke Wada, care se 
află de cîteva zile în țara noa
stră. a avut la Ministerul Co
merțului Exterior un schimb 
de vederi cu privire la dezvol
tarea relațiilor comerciale în
tre R. P. Romînă și Japonia. 
Membrii delegației au avut de 
asemenea, întîlnirj cu repre
zentanți al unor întreprinderi 
romînești de comerț exterior.

După ce au vizitat unele 
uzine bucureștene, oaspeții ja
ponezi au făcut o călătorie pe 
litoralul Mării Negre.

’★
Luni după-amiază, 

Capitala, prof. dr. 
Wegmann, directorul 
lui de histochimie medicală de 
din Paris, secretar general al 
Comitetului internațional de 
histochimie si citochimie, care, 
la invitația Uniunii Societăților 
de Științe Medicale din R. P. 
Romînă — secția histochimie 
— a făcut o vizită în țara 
noastră.

In timpul șederii în R. P. Ro
mînă, oaspetele a făcut o vizi-

a părăsit
Raymond 
Institutu-

Ședința
> 7

tă la catedra da hlstologia 
Facultății de medicină 
București și la alte instituții 
medico-sanitare din Capitală.

,★
Luni la amiază, cu prilejul 

depunerii scrisorilor de acre
ditare, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. 
Mongole în R. P. Romînă, To- 
goociin Ghenden, a depus o 
coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

La solemnitate au i 
față reprezentanți ai Ministe
rului Aafacerilor Externe, al 
Ministerului 1 
și ai Sfatului Popular 
pitalei.

I

D I N 
VI A TAdin AlgeriaROMINESTI

•

BRUXELLES 14. Trimisul 
special Agerpres O. Nicolae 
transmite : La 14 octombrie 
ministrul R.P. Romîne la Bru
xelles, Pavel Babuci, a oferit 
un cocteil în cinstea artiștilor 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" din București sosiți în 
Belgia pentru a da mai multe 
concerte. La cocteil au luat 
parte: Emile Langui, director 
pentru arte din Ministerul E- 
ducației și Culturii al Belgiei, 
Jean Absil, compozitor, Rene 
Defoses, dirijor, membri ai A- 
sociațiel de prietenie româno- 
belgiene, in frunte au Jean 
Taillard, secretarul asociației, 
precum și membrii orchestrei 
filarmonice.

de la Buenos Aires A- 
că 

în-ne să transmită calda urări da 
prosperitate si succese poporu
lui romîn și cele mai bune 
urări președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Tot
odată, Arturo Illia și-a expri
mat convingerea că relațiile 
dintre cele două țări pot și tre
buie să se dezvolte.

După salutul delegațiilor 
guvernamentale, în marea pia
ță din Buenos Aires, Plaza de 
Mayo, împodobită sărbătorește 
a avut loc parada militară, la 
care au asistat președintele 
Illia și membrii guvernului 
argentinean, corpul diplomatic 
și delegațiile guvernamentale, 
printre care și delegația R. P. 
Romîne compusă din Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R.P.R., Nicolae An- 
ghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și Dumi
tru Fara, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
R. P. Romîne în Argentina.

Pe străzile din împrejurimile 
pieței se aflau peste 200 000 de 
oameni.

In seara aceleiași zile,
Teatrul „Colon" a avut loc un 
spectacol de gală organizat de 
guvernul argentinean în cins
tea celor circa 90 de delegații 
guvernamentale.

Conferința unor organizații

'ALGER 14 (Agerpres). — 
gențille de presă relatează 
situația s-a normalizat pe 
tregui teritoriu al Algeriei.
Toate orașele șl localitățile din 
provincia Kabilia se află sub 
controlul armatei naționale 
populare. Un singur incident a 
fost semnalat luni dimineața, 
cînd un grup de rebeli a des
chis focul pe o șosea din Ka
bilia asupra unor unități ale 
armatei naționale populare. Nu 
au fost înregistrate victime.

In majoritatea localităților 
din Kabilia au Ioc mitinguri în 
cadru] cărora ofițerii armatei 
algeriene axplică populației si
tuația actuală și demască acți
unile antiguvernamentale 
elementelor dizidente.

★
RABAT. — După cum s-a 

anunțat în ultima vreme în rela
țiile algero-marocane s~a produs o 
încordare In legătură cu situația 
unor localități de frontieră, reven
dicate deopotrivă de ambele părți. 
In aceste regiuni de frontieră au 
avut loc recent ciocniri între sub
unități militare algeriene șl maro
cane. La 14 octombrie, oiicialitățile 
de la Rabat au anunțat ocuparea 
de către trupele marocane a locali
tăților Hassi Beida și Tindțoub 
care trecuseră cu o săptămînă în 
urmă sub controlul algerian. Nu au 
lost date amănunte asupra acestei 
operațiuni.

Ministerul apărării naționale al 
Republicii Algeriene a dat publici
tății luni după-amiază un comuni
cat în care se spune că în regiu
nea de frontieră algero-marocană 
continuă să aibă loc lupte. Comu
nicatul arată cu „trupe marocane 
au trecut frontiera noaptea trecută 
și au înaintat 30 de km". In comu
nicat se spune, de asemenea, că 
„în ciuda bombardamentului aerian 
și atacurilor lansate de tancuri, 
garnizoanele algeriene din cele 
două localități continuă să-și men
țină pozițiile". Guvernul algerian 
a ținut luni o ședință extraordinară 
consacrată conflictului de irontieră 
algero-marocan.

I
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Inia", sub conducerea dirijoru
lui rLi..2.„i. • • ■ ■

I romîn, care a interpretat con
certul pentru vioară și orches
tră de Ceaikovski, a repurtat

8
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La secția de dlalilma a Studiou

lui cinematografic „Al. Sahia" se 
afla în lucru un dialilm despre 
viața șl opera marelui savant ro- 
mln Gheorghe Marinescu, sărbă
torit — Ia recomandarea Consiliu
lui Mondial al Păcii — în întreaga 
lume, cu prilejul centenarului naș
terii sale. Diaiilmul este realizat 
în colaborare cu Comisia națio
nală a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O.

’★
După o vizită făcută în țara 

noastră la invitația I.R.R.C.S., 
Gunner Heerup, președintele 
Asociației de prietenie a Da
nemarcei cu R. P. Romînă, a 
plecat spre patrie. In timpul 
șederii în țara noastră, oaspe
ții au vizitat diverse institute 
de cultură si artă din Capita
lă si din alte localități.

(Agerpres)

Editurilor

,i*r

LONDRA. — Violonistul Ion 
Voicu, artist emerit, a susținut 
un concert în seara zilei de 12 
octombrie în sala „Fairfields" 
din Croydon — Londra, îm
preună cu orchestra „Filarmo- 
nia", sub conducerea dirijoru
lui Anatoli Fistouiari. Artistul

un deosebit succes, fiind înde
lung aclamat și chemat de mal 
multe ori la rampă de cei peste 
2 000 de speatatori.

pre- 
mul-

BUENOS AIRES 13. — De la 
trimisul special Agerpres, C. 
Alexandroaie : După ceremo
nia instalării lui Arturo Illia în 
funcția de președinte al Ar
gentinei, delegațiile guverna
mentale sosite aici cu prilejul 
festivităților au prezentat sa
lutul lor. Cu acest prilej, șeful 
delegației guvernamentale a 
R. P. Romîne. Corneliu Mă- 
nescu. ministru al afaceri
lor externe; a exprimat 
ședintelui Arturo Illia
țumirile delegației R. P. Ro
mîne pentru invitația ce 1 s-a 
făcut de a participa la festi
vități și i-a transmis din par
tea poporului romîn și a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cele mai bune 
urări de sănătate și succes în 
înalta misiune ce i-a fost în
credințată de poporul argenti- 
nean, precum și urări de pros
peritate poporului argenti- 
nean. Totodată, Corneliu Mă- 
nescu și-a exprimat părerea 
că relațiile dintre R. P. Ro
mînă și Argentina se vor dez
volta în interesul ambelor 
țări.

Răspunzînd acestor urări, 
președintele Argentinei, Artu
ro Illia, a mulțumit pentru 
participarea delegației R. P. 
Romîne la festivități, rugîn- 
du-1 pe șeful delegației romî-

la

ale

mai

de tineret din Anglia
Ț a Manchester s-au încheiat 
/ j lucrările conferinței repre

zentanților „Mișcării tine
retului pentru dezarmarea nu
cleară", Ligii Tineretului Comu
nist din Marea Britanie și ai 
„Mișcării tineretului pentru 
pace". Participanții la conferință 
au hotărît să creeze un Comitet 
național de coordonare în spriji
nul cererii cu privire la crearea 
în Europa a zonelor denucleari- 
zate, împotriva creării bazelor 
militare străine și instruirii ar
matelor străine pe teritoriul An-

gliei și împotriva răspîndirii ar
mei nucleare.

Conferința s-a pronunțat pen
tru lichidarea blocurilor militare 
și împotriva creării forțelor mul
tilaterale nucleare ale N.A.T.O. 
Participanții la conferință au sa
lutat Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare în atmo
sferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, și au chemat pe partizanii 
păcii să intensifice lupta pentru 
destinderea încordării interna
ționale.

Reducerea alocațiilor pentru invățămînt
in Panama

ziarul arată că. în timp ce se 
reduc cheltuielile pentru învă- 
țămînt și pentru salarii, se fac 
în continuare numeroase chel
tuieli inutile și se continuă po
litica umflării cheltuielilor în 
anumite ramuri.

Referindu-se la informații 
obținute din cercuri ofi
ciale din Panama, agen

ția Prensa Latina relatează că 
în viitorul an financiar, ca ur
mare a crizei fiscale prin care 
trece țara, alocările pentru în- 
vățămînt vor suferi reduceri 
importante. Agenția precizea
ză că aceste reduceri sînt cal
culate Ia peste 2 milioane de 
balboas (moneda panameză). 

Referindu-se la această si
tuație, ziarul „Panama Ame
rica" scrie într-un articol re
dacțional că „trebuie amintit 
că nu s-a încercat încă apli
carea unor măsuri mai eficien
te în vederea înlăturării unei 
crize ca cea prin care trece în 
prezent guvernul". Totodată,

Incidente
la Universitatea

din Teheranși Difuzării Cărții
dactori de la edituri șl de la re
vistele de specialitate, ziariști. 

Ședința a fost condusă de 
tov. Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Tov. 
Aurel Mihale, președintele 
Consiliului editurilor șl difuză
rii cărții, a prezentat un refe
rat. Au luat cuvîntul la discu
ții Panaitescu Perpessicius, Al. 
Graur, I. Byck, Mihai Novi- 
cov, Ov. S. 
Pop Simion, Ion Bănuță, 
Cornea, Nicolae 
Bratu, I. D. Bălan, 
peanu și alții.

J ■

de marmură 
a avut loc

Luni, în sala 
Casei Scînteil 
dința lărgită a Consiliului E- 
dlturilor și Difuzării Cărții. In 
cadrul ședinței s-a analizat ac
tivitatea editurilor privind va
lorificarea moștenirii literare și 
s-a dezbătut planul de perspec
tivă privind tipărirea clasicilor 
literaturii noastre. Au partici
pat membrii Consiliului, acade
micieni, scriitori, cadre de spe
cialitate de la Institutul de Is
torie Literară, de la Institutul 
de Etnografie și Folclor, de la 
Institutul de Lingvistică, de la 
universitățile din București, 
Cluj și Iași, criticj literari, re-

a 
șe-

Crohmălniceanu,
Paul 

Popa, Savin 
Valeriu Rî-

(Agerpres)

Cu toată capacitatea tractoarelor!
(Urmare din pag. I)

de schimb. La tractoarele de 
65 de cai putere să fie cuplate 
cite două semănători pentru ca 
să poată fi folosită întreaga lor 
capacitate. Se impune, de ase
menea, urgentarea culesului 
porumbului (la 10 octombrie 
mai era de cules porumbul de 
pe 12 la sută din suprafața to
tală), tăiatul și transportul co
cenilor. S-au creat In fiecare 
gospodărie colectivă forțe dis
ponibile, care, dacă sînt judi
cios repartizate, pot termina a-

2—3

din 
activ

ceste lucrări în cel mult 
zile.

Organizațiile U.T.M. 
G.A.C. să mobilizeze mai
în această perioadă pe toți ti
nerii colectiviști la tăiatul și 
transportul cocenilor, iar gru
pele U.T.M. din brigăzile de 
tractoare să-i antreneze pe ti
nerii mecanizatori să foloseas
că întreaga capacitate de lucru 
a mașinilor atît la arat și la 
pregătirea terenului, cit și la 
însămînțări.

Există toate condițiile ca șe
fi-mănatul să fie încadrat în 

poca optimă.

Energia electrică — 
folosită mai rational

(Urmare din pag. I)

folositor, funcționarea unor 
mașini în gol. Și rezulta
tele au fost din cele mai bune. 
Bunăoară, întreprinderea a 
putut economisi jumătate din 
consumul pentru iluminat, 
fără a se prejudicia condițiile 
de lucru. Această economie a 
fost realizată prin introducerea 
iluminatului fluorescent, prin 
evitarea iluminatului de prisos 
ziua, prin raționalizarea ilu
minatului în locurile de tre
cere și sectoarele din exterior.

Dintr-o discuție cu tov. Du
mitru Nicoară, inginer-șef la 
Fabrica de mobilă din Iași a 
reieșit că, în problema econo
misirii energiei electrice, în a- 
ceastă întreprindere nu au 
fost obținute rezultate pe mă
sura posibilităților, cu toate că 
au fost luate măsuri îir acest 
scop. Aici activitatea schimbu
lui doi s-a mutat aproape în 
întregime în schimbul trei, iar 
în ceea ce privește iluminatul, 
acesta a fost limitat la strictul 
necesar pe întreaga arie a fa
bricii.

Măsurile luate sînt desigur 
bune. îndeplinirea lor cere — 
pe lîngă asigurarea unor con
diții optime de muncă — ca 
fiecare muncitor să lupte pen
tru punerea lor în practică.

Multi dintre muncitorii care 
lucrează aici sînt tineri. Orga
nizației U.T.M. îi revin deci o 
seamă de sarcini. Este necesar 
ca și în schimbul trei să se ob
țină același randament ca în 
schimbul de dimineață. Acea
sta se poate realiza numai în 
condițiile încărcării mașinilor 
la întreaga capacitate, a folo
sirii din plin a celor 480 de 
minute. Foarte mulți tineri au 
înțeles acest lucru și au obți
nut rezultate echivalente și 
chiar mai bune decît cele din 
schimbul I. Mai sînt însă și 
tineri — puțini, ce-i drept — 
care mai obișnuiesc să întîrzie 
de la program, să absenteze 
sau să lase mașinile să meargă 
în gol. In activitatea unei fa
brici fiecare minut este pre
țios. In acest timp se poate 
irosi energie electrică cu care 
s-ar putea confecționa zeci de 
produse. Organizația U.T.M. 
va trebui deci să acționeze 
prin posturile utemiste de con
trol pentru întărirea discipli
nei în muncă, pentru dezvol
tarea spiritului gospodăresc al 
tinerilor.

Și Ia Fabrica de confecții 
din Iași ne-am interesat în ce 
măsură contribuie tinerii, care

reprezintă peste 70 la sută din 
totalul muncitorilor, la găsirea 
unor soluții pentru mai buna 
gospodărire a energiei electri
ce.

Mulți tineri de aici urmează 
cursurile serale ale școlii me
dii. Ei lucrează însă în două 
schimburi, încît cei din schim
bul II nu pot participa uneori 
la cursuri. Tinerii au propus 
să fie mutat schimbul II în 
schimbul III. Astfel, acestei 
probleme, legată direct de re
ducerea consumului de energie 
electrică în orele de vîrf urma 
să i se dea o rezolvare grab
nică. (Tovarășa inginer St. 
Claudia, șeful producției, care 
este și secretara U.T.M., ne-a 
vorbit pe larg despre eficiența 
propunerii făcute de tineri).

Or, conducerea fabricii nu a 
analizat această propunere cu 
atenție, punînd „problema” 
diminuării calității și a pro
ductivității muncii, în schim
bul de noapte. întreprinde
rea a mai lucrat însă în 
schimbul III și iarna tre
cută. Atunci procesul de pro
ducție s-a desfășurat normal. 
Cu aitît mai mult acum, cînd 
tinerii sînt hotărîți să facă a- 
cest lucru, este greu de înțeles 
de ce se tărăgănează rezolva
rea propunerii amintite.

La Fabrica de încălțăminte 
„Partizanul" Bacău, tov. ingi
ner-șef ne relatează că în în
treprindere „s-au purtat dis
cuții entuziaste pe această 
temă, că s-au luat unele mă
suri de descongestionare a uti
lajelor, s-au trecut în schim
bul III butoaiele de tăbăcit, 
s-au mai comandat niște mo
toare"..., dar nu se știe nimic 
precis pînă în prezent. După 
cum nu se știe nimic despre 
amînarea proiectului de intro
ducere a iluminatului fluores
cent ’n secția de încălțăminte.

Din cele relatate se poate 
trage concluzia că există mari 
rezerve de economii energe
tice, pe care însă unele 
prinderi și instituții nu 
lorifică.

Organizațiilor U.T.M.
vine sarcina de a îndruma, pe 
tineri să găsească noi posibi
lități de economisire a ener
giei electrice, să supravegheze 
permanent modul în care tine
rii aplică măsurile luate de 
conducerile întreprinderilor și 
de a desfășura o largă propa
gandă pentru a-i antrena cu 
eficacitate maximă pe tineri în 
această acțiune de mare im
portanță pentru economia ță
rii.

între- 
le va-

le re

BE PESTE HOTARE
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Slejul împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui Lenin, Ia Mos
cova se va organiza una dintre 

Iceîe mai mari expozi 
artă contemporană. Ea 
truni cede mai bune luc

■ artiștilor plastici 
din întreaga lume.

LONDRA. — O delegație a 
■ de femei din An- 

la Ambasada Spa
niei din Londra o scrisoare în 
care protestează împotriva tra
tamentului inuman la care sînt 
supuse soțiile minerilor greviști 
din Asturia, arestate de autori
tățile Iranchiste. In scrisoare 
se cere eliberarea imediată a 
soțiilor minerilor greviști.

PE SCURT •
MOSCOVA. — După cum a 

declarat la 14 octombrie Piotr 
Sîsoev. secretar științific al A- 
cademiei de Arte a Uniunii 
Sovietice, în anul 1970, cu pri-

ceîe mai mari expoziții de 
i va în

truni cede mai bune lucrări ale 
plastici progresiști

B
 organizațiilor 
glia a depus ,
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LISABONA. — Corespondentul 
din Lisabona al agenției France 
Presse relatează că cinci lideri re
publicani din opoziție au semnat 
o scrisoare adresată președintelui 
Salazar în care cer organizarea 
unui referendum asupra politicii 
coloniale promovate de guvernul 
portughez.

Potrivit agenției France Presse, 
printre semnatarii scrisorii se află: 
amiralul Cabehadas, fost pre
ședinte al republicii, Cunha Real, 
fost președinte al Consiliului da 
Miniștri, Helder Ribeiro, fost mi
nistru, și scriitorul Santiago Pre- 
sado. Pe de altă parte, scrie France 
Presse, liderii opoziției portugheze 
cer lui Salazar dreptul de a le 
permite constituirea partidului „Ac
țiunea democratică socială".

HAVANA. — La 14 octom
brie, Consiliul de Miniștri al 
Republicii Cuba a declarat do
liu național de trei zile în me
moria victimelor uraganului 
Flora.

CAIRO. — In urma tratativelor 
care au avut loc între președin
tele Nasser și primul ministru al 
Ceylonului, d-na Sirimawo Banda- 
ranaike, la Cairo a fost dat publi
cității un comunicat comun.

Comunicatul subliniază că re
zolvarea problemei dezarmării are 
„o mare importanță pentru ome
nire".

Președintele și primul ministru 
Bandaranaike au salutat încheie
rea Tratatului de la Moscova pri
vind interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară.

Președintele Nasser și primul 
ministru Bandaranaike au condam
nat politica de apartheid promo
vată de autoritățile din unele te
ritorii africane și represiunile 
dezlănțuite de guvernul sud-viet- 
namez împotriva budiștilor.

La invitația primului ministru 
ceylonez, președintele Nasser a 
anunțat că în cursul anului viitor 
va vizita Ceylonul și alte state 
din Asia.

BRUXELLES. — La 14 oc
tombrie a început la Bruxelles, 
sub vreședinția lui L. de 
Block, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Olandei, sesiunea ordinară a 
Consiliului ministerial al Pie
țe Comune. La lucrările sesiu
nii care va dura două zile, 
participă miniștrii afacerilor 
externe ai țărilor Comunității 
economice vest-europene.

NEW YORK. — in localitatea 
Maryville, din statul Tennessee, 
un slăvilar din pămînt, înalt de 70 
de picioare, sa prăbușit ieri 
noapte. Potrivit agenției 'Associa
ted 'Press, stăvllarul s-a prăbușit 
din cauză că a iost ros de către 
castori, care și-au iăcut galerii prin 
el. Prăbușirea slăvilarului nu a 
provocat victime omenești, dar 
apele au Inundat o mare suprafa
ță de teren.

PE SCURT e
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DJAKARTA. — La 14 oc

tombrie, Ministerul Poștelor șl 
Telecomunicațiilor al Indone
ziei a anunțat suspendarea pe 
termen nedefinit a tuturor le
găturilor radio și telegrafice cu 
Federația Malayeză.

Această hatărîre, care a in
trat în vigoare imediat, face 
parte din măsurile luate de 
guvernul indonezian în cadrul 
politicii față de Federația Ma
layeză.

După cum s-a mai anunțat; 
legăturile telefonice cu Federa
ția Malayeză au fost suspen
date cu cîteva zile în urmă.

SAIGON. — Încordarea a cres
cut luni la Saigon, transmite a- 
genția Associated Press. Autori
tățile diemiste nu efectuat noi 
arestări, temîndu-se că apropiata 
vizită a misiunii de anchetă a 
O.N.U. în Vietnamul de sud va 
prilejui demonstrații în întreaga 
țară. Printre cei arestați se află 
conducători ai sindicatelor, func
ționari publici și militari. Se 
crede, arată agenția, că este în 
curs o epurare în armata die- 
mistă.

WASHINGTON. — Casa 'Al
bă a anunțat la 14 octombrie 
că ministrul forțelor navale ale 
S.U.A., Fred Korth, și-a înaintat 
demisia sa președintelui Ken
nedy. Demisia a fost accepta
tă. Președîntele Kennedy a în
sărcinat pe actualul ministru 
adjunct de război al S.U.A., 
Paul Nitze, să preia funcția de 
ministru al forțelor navale cu 
începere de la 1 noiembrie.

După cum transmite agenția 
'Associated Press, demisia lui 
Fred Korth se datorește diver
gențelor acestuia cu Pentago
nul în problema construirii u- 
nui număr mai mare de port
avioane nucleare.

BAGDAD, — La 14 octombrie, a 
fost dat publicității comunicatul 
final în urma vizitei în Kuweit a 
delegației guvernamentale irakie
ne, condusă de primul ministru, 
Ahmed Hassan El-Bakr.

In cursul întrevederilor s-a ă- 
juns la semnarea unui acord po
trivit căruia Kuweitul va acorda 
Irakului un împrumut.

Tot cu prilejul vizitei, a fost re
cunoscută, în mod oficial, de către 
guvernul irakian, independența și 
suveranitatea Kuweitului. Primul 
ministru al Kuweitului, Sabah As 
Salim As Sabah, a acceptat invi
tația de a vizita Republica Irak.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
Dirk Stikhcr, secretarul general 
al Organizației Tratatului Allan' 
ticului de Nord, a sosit la New 
York. Cu prilejul vizitei sale în 
S.U.A., secretarul general al 
N.A.T.O. va avea convorbiri cu 
John Kennedy, președintele 
S.U.A., și cu Dean Rusk, secreta
rul de stat al S.U.A.

La sosire pe aeroport, mențio* 
nează agenția Associated Press, 
Dirk Stikker a refuzat să facă 
vreo declarație despre natura 
convorbirilor pe care le va avea 
cu oficialitățile americane.

'ADDIS ABEBĂ. — La 21 oc' 
tombrie, Ia Addis Abeba vor În
cepe lucrările Conferinței africane 
de energie electrică, organizată 
sub auspiciile O.N.U.

La lucrări, care vor dura aproxi
mativ 10 zile, vor participa repre
zentanți ai institutelor de energie 
electrică din țările africane, pre
cum și observatori, din unele țări 
neafricane. Pe ordinea de zi a 
conferinței vor figura unele pro
bleme privind producția de ener
gie electrică în țările africane, 
dezvoltarea rețelei de hidrocen
trale electrice, cooperarea inter
națională în domeniul energiei 
electrice.

PE SCURT ©

a.

Lucrările Adunării
a O.N.U.

Cuvîntul
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

Adunarea Generală și-a reluat 
lucrările luni dimineață. A fost 
examinată problema măsurilor 
în legătură cu cutremurul de 
la Skoplje (Iugoslavia).

In ședința de luni dimineață 
au luat cuvîntul un mare nu
măr de delegați care au spriji
nit rezoluția. - 
gației romîne 
Maria Groza, 
timentele de 
poporului romîn față de sufe
rințele pe care le-a cauzat 
populației din Skoplje puter
nicul cutremur de pămînt, vor
bitoarea a relevat că guvernul 
romîn s-a alăturat eforturilor 
depuse de statul iugoslav și de 
guvernele altor țări, în opera 
de ajutorare a victimelor și la 
reconstruirea orașului. Ea a 
apreciat ca încurajator faptul 
că pe lîngă acțiunile concrete 
de ajutorare întreprinse în ast
fel de situații, Organizația Na
țiunilor Unite manifestă preo
cupare pentru găsirea căilor și 
mijloacelor de cooperare in
ternațională în studierea origi
nii si mecanismelor seismice, în 
vederea găsirii unor posibilități

Din partea dele- 
a luat cuvîntul 

Reafirmînd sen- 
compasiune ale

reprezentantului R. P. Romine
unorde reducere a urmărilor 

asemenea cataclisme.
In încheierea intervenției sa

le, Maria Groza a exprimat în 
numele delegației romîne de
legațiilor Cubei, Haiti, Trini- 
dad-Tobago și Italiei condo
leanțe pentru victimele cata
clismelor ce au avut loc în ul
timele zile în aceste țări.

Adunarea Generală a adop
tat în unanimitate o rezoluție 
inițiată de 56 de țări, printre 
care și Republica Populară Ro
mînă. prin care se exprimă 
compasiunea față de populația 
din Skoplje și guvernul iugo
slav în legătură cu cutremurul 
din iulie a.c. Rezoluția sprijină 
recomandarea Consiliului eco
nomic și social, care invită sta
tele membre să ia în studiu a- 
sistența pe care ar putea s-o 
acorde Iugoslaviei și le cheamă 
să ajute guvernul iugoslav în 
executarea planului de cinci 
ani de reconstruire a orașului 
Skoplje.

După adoptarea rezoluției, a 
luat cuvîntul reprezentantul 
Iugoslaviei, Vladimir Popovici, 
care a exprimat profundele 
mulțumiri ale guvernului iu
goslav față de toate țările care

au venit în sprijinul populației 
din Skoplje.

Iii ședința de după-amiază în 
fața Adunării Generale a luat 
cuvîntul președintele Maurita- 
niei, Moktar Ould Daddah. A- 
poi Adunarea Generală a în
ceput examinarea raportului 
Comitetului de tutelă privitor 
la situația din Rhodesia de sud.

wpă cum anunță agenția 
France Presse, în după- 
amiaza zilei de 13 oc

tombrie, în clădirea Universi
tății din Teheran au avut loc 
incidente serioase între stu- 
denți și forțele polițienești ca 
urmare a manifestației organi
zate de către studenți în semn 
de protest împotriva numirii 
în postul de rector al univer
sității, a medicului personal al 
reginei Farah. Noul rector și-a 
atras ostilitatea studenților în 
urma unor măsuri care au în
greunat accgsul tinerilor la 
cursurile universitare. Printre 
aceste măsuri figurează și ur
carea taxelor de înscriere la 
diverse facultăți.

Campania de proteste a în
ceput cu cîteva zile în urmă, 
ea căpătând în cele din urmă 
un caracter politic. La mani
festația de duminică seara, 
studenții au scandat lozinci 
antiguvernamentale. Partici- 
panții la manifestație s-au îm
prăștiat numai după interven
ția poliției, care a ocupat uni
versitatea.

Ședința ordinară a Comisiei
Permanente C, A» E. R. 
pentru comerț exterior

Fapta curajoasă a unui
sovietic

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Intre 10 și 14 octombrie a.c. a 
avut loc la Moscova ședința 
ordinară a Comisiei Perma
nente C.A.E.R. de comerț exte
rior.

La lucrările ședinței comisiei 
au luat parte delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă. R. _ 
Romînă, R. 
U.R.S.S.

La ședința 
tlcipat, în calitate de observa
tori reprezentanții R. P. Chi
neze, Republicii Cuba și R. D. 
Vietnam.

Comisia a elaborat măsurile 
practice pentru îndeplinirea 
hotărârilor sesiunii a XVIII-a 
C.A.E.R. cu privire la comer-

P. Polonă, R. P.
P. Ungară și

comisiei au par-

țul exterior și a aprobat pla
nul său de activitate pe anul 
1964.

In legătură cu trecerea de la 
1 ianuarie la sistemul de de
contări multilaterale în comer
țul reciproc al țărilor membre 
ale C.A.E.R., comisia a stabilit 
modul de pregătire și desfășu
rare a tratativelor comerciale 
pe 1964, a examinat, de aseme
nea, o serie de alte probleme 
în legătură ou dezvoltarea pe 
mai departe a comerțului ex
terior al țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a adoptat hotărîri 
corespunzătoare.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat îți spiritul colaborării 
prietenești și frățești, și al de
plinei înțelegeri reciproce între 
participanți.

MOSCOVA (14 (Agerpres).— 
La 14 octombrie, un avion pi
lotat de aviatorul sovietic Vik
tor Mostovoi a decolat de pe 
aeroportul din Talin spre Mos
cova avîwd la bord 51 de per
soane. După ce a luat altitu
dine, mecanicul de bord a ob
servat că trenul de aterizare al 
avionului s-a defectat. S-a ho- 
tărît ca avionul să zboare pînă 
la Leningrad pentru a consu
ma rezervele de benzină care 
creează riscuri în plus la ate
rizarea forțată. Dar ajuns dea
supra Leningradului, pilotul a 
constatat că s-a defectat un 
motor. In afară de aceasta, 
deși indicatorul arăta că mai

există rezerve de benzină, 
combustibilul se terminase. 
Cînd avionul se afla deasupra 
centrului Leningradului, a în
cetat să funcționeze și celălalt 
motor din cauza lipsei de ben
zină. Pilotul a anunțat aero
portul că va recurge la ultima 
șansă pentru a salva pasagerii 
și echipajul avionului: să ate
rizeze pe Neva. Datorită unei 
manevre curajoase, avionul a 
evitat ciocnirea cu un nod și a 
coborît pe apa fluviului. O 
navă special pregătită a re
morcat avionul și l-a dus la 
mal. Nici unul dintre pasageri 
și membrii echipajului nu a 
fast rănit.

Congresul Alianței Cooperatiste Internaționale
LONDRA 14 (Agerpres). — 

La 14 octombrie, s-a deschis la 
Bournemouth cel de-al 22-lea 
Congres al Alianței Coopera
tiste Internaționale, la care 
participă aproximativ 500 de 
delegați din 36 de țări ale lu
mii. Delegația cooperatorilor 
din R. P. Romînă este condusă 
de C. Mateescu, președintele 
CENTROCOOP.

Deschizînd congresul, M. 
Bonev (Suedia), președintele 
acestei organizații internaționa-

le, a vorbit despre consecințele 
nefaste ale războiului rece asu
pra economiei. El a arătat că 
un factor pozitiv al relațiilor 
internaționale îl constituie in 
prezent încheierea Tratatului 
privitor la interzicerea parțială 
a experiențelor cu arma nu
cleară.

O parte însemnată a raportu
lui a fost consacrată probleme
lor care se pun tinerelor state 
eliberate de sub jugul colonia
list.

La 14 octombrie, congresul a 
fost salutat de reprezentanții 
Organizației O.N.U. pentru 
problemele alimentare și agri
cultură, Organizației Internațio
nale a Muncii, U-N.E.S.C.O. și 
alții.

Represiuni
Ceasuri de mînă electrice

ț a Institutul de cercetări al
/ j industriei sovietice de 

ceasornice au fost reali
zate noi tipuri de ceasuri de 
mînă pentru bărbați. Ele pot 
funcționa un an întreg fără 
nici o intervenție din afară.

Mecanismul lor este acționat 
de o „electrocentrală" minia- 

de dimen- 
mici, cu o tensiune de

tranzistorii și bateriile necesare 
noilor tipuri de ceasornice.

Populația Libanului
‘ genția națională libaneză 

i relatează 
unor statis- 

publicității, recent 
milion de libanezi 
afara teritoriului 

statisticile oficiale
turală — o baterie 
si uni
1,5 v. Ea funcționează periect 
un an întreg, apoi poate fi 
foarte ușor înlocuită. Drept me
canism de acționare, care 
transmite energia de la baterie 
la balansier, servește un tran
zistor minuscul cu germaniu.

Prima serie din aceste cea
sornice foarte precise și econo
mice a trecut cu succes probe
le. Cîteva uzine sovietice au 
primit sarcina de a produce

Agenția naționali 
de informații 
că, potrivit 

tici date 
peste un 
trăiesc în 
țării. Din 
arată aceeași agenție, reiese că 
populația totală a Libanului nu
mără 1 700 000 de locuitori, din 
care 810 000 trăiesc în orașe. 
In capitala Libanului, Beirut, 
locuiesc peste o jumătate mi
lion de locuitori.

de o societate comercială, sub 
supravegherea Institutului bri
tanic al filmului.

Este pentru prima oară cînd 
un festival va cuprinde emi
siuni nu numai din toate țările, 
ci și toate genurile. Noul fes
tival al televiziunii nu și-a 
fixat ca scop să decerneze pre
mii, ci să facă cunoscute pu
blicului, profesioniștilor și pre
sei cele mai bune producții in
ternaționale. Festivalul va 
dura

antidemocratice

in Venezuela

opt zile

Lucrare inedită 
a lui Beethoven

Festivalul televiziunii 
internaționale

fl

t a. 26 noiembrie se va des-
/ j chide la Londra primul 

festival al televiziunii 
internaționale, organizat de 
revista de televiziune „Con
trast", finanțată de B.B.C. și

lucrare inedită a lui Beet
hoven va fi prezentată in 
primă audiție mondială de 
orchestrei orașului Fulda, 
vorba despre „Cîntec ele-

corul
Este
giac opus 118". Textul acestei lu
crări a fost creat de marele com
pozitor în amintirea unei mame 
care a murit la nașterea copilu
lui ei.

CARACAS. — Agenția France 
Presse, anunță 
venezuelene au 
octombrie toate 
versitatea din 
măsură a fost luată 
a incidentelor dintre polițiști și 
studenți, care au avut loc sîm- 
bâtă și duminică în capitala Ve- 
nezuelei. Totodată, autoritățile 
continuă arestările în rîndurile 
elementelor progresiste. în orașul 
Maracaibo, scrie France Presse, 
au fost operate un mare număr 
de arestări.

După cum transmite agenția 
Associated Press, un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Răz
boi a anunțat că poliția din Ca
racas va primi, drept întăriri, 
încă 3 000 de polițiști.

că autoritățile 
suspendat la 14 
cursurile la uni- 
Caracas. Această 

ca urmare
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