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Liniștea dimineții de toamnă, în pădure, va fi tulburată

curînd de „acordul" fierăstraielor mecanice mînuite de Vasile

Carpea. Aici în exploatarea forestieră Cosna, regiunea Su-

ceava el și tovarășii săi de muncă sînt oaspeți obișnuit ai
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Pe linia introducerii tehnicii 
noi și măririi capacităților de 
producție, unitățile industriei 
ușoare au fost înzestrate anul 
acesta cu noi mașini și utilaje 
de mare productivitate. Fa
bricile textile, de pildă, au fost 
dotate cu 550 războaie auto
mate de țesut, cu 70 mașini de 
finisat, iar întreprinderile de 
confecții și tricotaje cu 1 600 
mașini de cusut și tricotat. 
Eficiența economică a noilor 
utilaje rezultă din faptul că 
productivitatea muncii la răz
boaiele de țesut automate este 
de 2,5 ori mai mare decît la 
războaiele de țesut mecanice.

zina noastră este 
una din unitățile 
constructoare de 
mașini profilate în 
executarea de pie
se de schimb și u- 
tilaj petrolier. In

uzină lucrează un colectiv for
mat în majoritate din cadre ti
nere, care, sub conducerea or
ganizației de partid, se stră
duiește să obțină rezultate cit 
mai bune în producție. Prime
le trei trimestre ale anului 
le-am încheiat cu realizări me
ritorii. Planul producției globa
le și marfă a fost îndeplinit și 
depășit lună de lună, produc
tivitatea muncii a crescut cu 
1,63 la sută, iar prin reducerea 
prețului de cost au fost obți
nute economii suplimentare de 
peste 4 530 000 lei.

îmbunătățirea calității produ
selor constituie obiectivul cen
tral al întrecerii socialiste ce 
se desfășoară în uzina noastră. 
Grija pentru calitate începe 
chiar de la serviciile noastre de 
concepție, de la fakâ de proiec
tare și întocmire a documenta
ției tehnice. Anul acesta, prin 
măsurile tehnico-organizatorice 
stabilite, s-a acordat o deose
bită atenție promovării și ex
tinderii procedeelor moderne 
de lucru, cale sigură de creș
tere a productivității muncii și 
a îmbunătățirii calității produ
selor. Tehnologia modernă și-a 
spus cuvîntul în sppcial la tur
nătorie. A fost organizată lima 
tehnologică pentru confecționa
rea miezurilor metalice pentru 
pistoanele monobloc, mecaniza
rea formării pentru o serie de

repere, extinderea turnării de 
precizie cu ajutorul modelelor 
ușor fuzibile la coliviile de pis
toane etc. Aplicarea acestui 
complex de măsuri ne-a permis 
ca pe lingă îmbunătățirea sub
stanțială a calității produselor 
să obținem și o economie de 
metal de peste 50 de tone.

Planul de măsuri tehnico-or
ganizatorice, odată întocmit, am 
avut grija ca el să fie continuu 
îmbunătățit. Comisiile de des
coperire a rezervelor interne, 
care au cuprins un număr în
semnat de tehnicieni și ingi
neri, ne-a ajutat să suplimen
tăm planul M.T.O. cu încă 15

angajament de 5 milioane 
economii peste plan Ia prețul 
de cost, precum și cele două 
milioane lei beneficii peste 
plan.

In ceea ce privește măsurile 
concrete la care ne-am gîndit, 
ele se referă în primul rînd la 
o organizare mai bună a mun
cii în secția de prelucrări me
canice, mecanizarea standului 
de probă pentru capete de e- 
rupție și capete de coloană, 
extinderea turnării pieselor 
pentru capete de pompare și a 
flanșelor de la capetele de co
loană în locul forjării acestora. 
Vom înlătura astfel strangula-

mobilizatoare și pe deplin rea
lizabile. Ele se referă atît la 
creșterea volumului producției 
cîț si la îmbunătățirea calității 
și a creșterii productivității 
(producția globală va crește cu 
12 la sută, producția marfă cu 
15 Ia sută, iar productivitatea 
muncii va fi mai mare, față de 
realizările anului 1959, cu 11 
la sută).

Măsurile stabilite în urma 
dezbaterii cifrelor de plan, cu
prind o serie de prevederi care 
încă de pe acum încep a prin
de viața. S-a trecut, de pildă, la 
organizarea mai temeinică a 
secției de turnătorie în scopul

La Uzina mecanică din Cîmpina
se
u-

măsuri. Eficiența acestora 
concretizează în obținerea 
nor economii de peste 150 000 
lei. Conducerea uzinei aprecia
ză în mod deosebit eforturile 
depuse în acest sens, de tinerii 
strungari Constantin Ioniță, 
Nicolae Neagu și Constantin 
Paraschivescu.

Colectivul nostru a dobîndit 
o bună experiență în ceea ce 
privește îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Pornind de la această 
experiență sîntem convinși că 
avem toate condițiile ca anul 
acesta să-l încheiem cu depă
șiri substanțiale în producție. 
Acest lucru este clar pentru 
noi. In consecință, ne-am pro
pus asemenea măsuri care vor 
permite să realizăm întregul

acum larea ce se manifestă 
sectorul de forjă.

Consider că în 
noastre va trebui să 
jiniți mai substanțial 
recția generală tutelară din Mi
nisterul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini pentru a- 
sigurarea din timp a bazei ma
teriale, conform specificațiilor 
depuse și în limita cotelor de 
materiale aprobate. Se înțelege 
că primind și acest sprijin, co
lectivul nostru va reuși să-și 
îndeplinească angajamentele 
luate și să creeze condițiile ne
cesare unei bune desfășurări a 
procesului de producție pentru 
anul care se apropie. Sarcinile 
anului 1964 pe care noi le cu
noaștem deja, sînt deosebit de

eforturile 
fim spri- 
și de di-

măririi suprafeței de formare, 
iar în curînd va fi amenajat un 
sector special pentru execuția 
sculelor de foraj și extracție.

Pentru realizarea sarcinii de 
creștere a productivității mun
cii și de reducere, a prețului de 
cost s-a întocmit, de asemenea, 
un plai: de măsuri a cărei efi
cientă antecalculată este eva
luată la aproape 4 500 000 lei.

Tot în cadrul acțiunilor pe 
care le-am întreprins în vede
rea pregătirii producției anului 
viitor, am acordat mai multă 
atenție elaborări' normelor cu 
motivare tehnica. Acest lucru 
a fost posibil datorită cunoaște
rii din timp a utilajului tehno
logic, a produselor ce vor fi 
uzinate precum și a materiale-

lor — materii prime și semifa
bricate pe care le vom folosi 
pentru producția anului viitor. | 
Se prevede ca prin aplicarea a- 
cestei măsuri să obținem eco
nomii la manopera în valoare 
de peste 182 000 lei.

Apreciind rezultatele obținu
te pînă în prezent trebuie evi
dențiat aportul pe care tinerii 
din uzina noastră 1-au adus a- 
lături de muncitorii mai vîrst- 
nici. Firește însă că întregul 
nostru colectiv, deci și tinere
tul, va trebui să-și organizeze 
mai bine locul de muncă în ve
derea îmbunătățirii continuie a 
calității produselor.

Pentru tineri se pune, în pri
mul rînd, problema ridicării, 
la un grad mai înalt a califi
cării profesionale. Sarcinile 
sporite ale uzinei impun ca fie
care tînăr, fiecare muncitor să 
fie cit mai stăpîn pe meserie. 
De acest lucru este legată re
zolvarea multor probleme, pe 
primul plan aflîndu-se bineînțe
les calitatea produselor, creș
terea productivității muncii. 9

Conducerea uzinei, la indica
ția comitetului de partid, pe ba
za unei analize temeinice a fe
lului cum au fost organizate și 
cum au funcționat cursurile de 
ridicare a calificării în acest 
an, a stabilit deja care vor fi 
formele urin care ne propunem 
să dezvoltăm cunoștințele pro
fesionale ale muncitorilor.

Ing. FLORIAN DIȚULESCU 
director — Uzina mecanică 

Cîmpina

la prețul de cost
DEVA (de la corespondentul 

nostru). —
Colectivul exploatărilor mi

niere din cadrul Trustului mi
nier Deva a obținut în acest 
an rezultate deosebite în în
trecerea socialistă pentru spo
rirea productivității muncii în 
abataje și reducerea prețului 
de cost pe tona de minereu. 
Minerii din Teliuc au extras în 
acest an și au trimis lurna- 
liștilor din Hunedoara, cu pe
ste 2 000 tone de minereu mai 
mult decît prevedea planul de 
producție. Colectivul exploată
rii de calcar din Băița, raio
nul Hațeg. a expediat, de a- 
semenea. siderurgiștilor cu a- 
proape 400 de vagoane de cal- 
ii.r rtrai mult, iar exploatarăți 
de talc din Zlaști și-a depă
șit sarcinile de plan de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent cu 29 la sută. Valoarea

I
Blași s-a < 

inovațiilor 
întreprinde

I
I
I

și raționalizări la lași

In holul Palatului 
' deschis

: și 
întreprinderile 
care participă 
printre care : 
C.F.R., Fabrica de antibiotice, Ate
lierele de reparat material rulant 
Nicolina, Fabrica „Țesătura", 
„Moldova Tricotaje" și altele. Ex
poziția cuprinde panouri, grafice, 
fotografii, care oglindesc mișcarea 
de inovații și raționalizări, precum 

prototipuri de inovații. Pe unși

TELEGRAMĂ
Tovarășului

OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

Tovarășului 
FIDEL CASTRO RVZ 

Prim secretar al conducerii naționale 
a Partidului Unit al Revoluției Socialiste 
Prim ministru al guvernului revoluționar 

ai Republicii Cuba

Havana,

Am aflat cu profundă mîhnire despre pierderile de vieți 
omenești și pagubele materiale provocate de calamitățile na
turale care s-au abătut asupra teritoriului Republicii Cuba.

în aceste clipe grele pentru dv. și pentru poporul frate 
cuban, vă transmit expresia sentimentelor mele de simpatie 
frățească și sincere condoleanțe pentru familiile îndoliate.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 

*1 Republicii Populare Romîne

I

lucrează și tinerii 
ai

Uzinele „Balanța” Sibiu. In secția a II-a,
Telceanu Augustin și Aurel Spermezan, ambii fruntași 
secției. Iată-i surprinși într-un moment de discuție despre îm
bunătățirea calității brațelor de la basculele romane de 1 000 kg

Polo : N. STELORIAN

culturii din 
marți expoziția 

raționalizărilor din 
orașului Iași, la 

15 fabrici și uzine, 
Direcția regională

că din celepanou se poate citi
peste 1 000 de propuneri de inova
ții înregistrate de cabinetele teh. 
nice ale întreprinderilor din Iași 
în primele 9 luni ale anului, 526 
au fost aplicate în producție, rea- 
lizindu-se economii de peste 
2 300 000 lei.

în primele trei trimestre ale 
acestui an, în întreprinderile din 
iași s-au înregistrat cu aproape 
200 mai multe propuneri de inova
ții decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

I 
I
I 
I
I 
I

I
producției date peste plan de ■ 
unitățile aparținătoare Trustu- I

I- de Uniunea Societă
ților de Științe Me
dicale din JiiE. Ro-

■ mîriă, în
| clului de

lui minier din Deva se ridică 
astfel în prezent la peste 
7'200 000 lei, iar valoarea eco- 
nomiiloi- suplimentare la pre
țul de cost depășește suma de 
6 000 000 lei.

Marti s-a deschis 
în amfiteatrul Insti
tutului medico-judi- 
ciar din Capitală un 
curs de cibernetică 
medicală, organizat

mîriă, în eâdrul 
: cursuri 

tehnică nouă, 
cuvîntul

ti
de

de

deschidere, acad, 
prof. Grigore Moi- 
sil, președintele Co
misiei de ciberneti
că, a arătat că acea
stă disciplină nouă 
— care se ocupă de 
studiul cantitativ al 
proceselor de co
mandă în dispozi
tive clinice și orga
nisme vii — a luat 
în ultimii ani o dez-

SCOLIFier vechi
pentru oțelării

(Agerpre»)

precum și

I

patriotice, printre alte 
de reparare a drumuri- 
înfrumusețare a orașu- 
colectat și fier vechi.

Brad, 
nouă 
esle 

8 ani

►>
?

matizare a regiunii Maramu
reș.

(Continuare In pag. a IV-a)

corespondentul 
tru).

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

In regiunea Banat, organiza
țiile U.T.M. au inițiat în de
cursul acestui an mai multe ac
țiuni de colectare a fierului 
vechi. La Reșița, în cadrul lunii 
muncii 
acțiuni 
lor, de 
lui, s-a
Tinerii din orașul Ărad, în cele 
9 luni care au trecut au adu
nat 3 200 tone, cei din Reșița 
15 310 tonte. Fruntașe în aceas
tă acțiune mai sînt și organi
zațiile U.T.M. din Timișoara și 
raionul Arad. Tinerii din regiu
nea Banat în trei trimestre au 
colectat și expediat oțelăriiloi 
peste 18 000 tone de fier vechi.

DEVA (de la coresponden
tul nostru)

Zilele trecute, în noul cvartal 
de locuințe din orașul 
și-a deschis porțile o 
școală de 8 ani. Aceasta 
cea de a 18-a școală de 
construită în ultima vreme în 
raionul Brad. In prezent, în ra
ionul Brad, în care în anii re
gimului burghezo-moșieresc e- 
xistau peste 15 000 de analfa
bet!, funcționează 83 de școli 
de 4 și 8 ani în care sînt cu
prinși toți copiii de vîrstă șco- 

și două școli medii.

i

O sarcina pe care piomerri 
de Ia Școala medie din Go
vora o îndeplinesc cu multă 
dragoste : aranjarea cit mai 
plăcută a camerei pionieri

lor din noua lor școală.

evederea cu eroul 
nostru colectiv, 
clasa a XI-a A de 
la Școala medie 
nr. 11, are loc la 
cîteva săptămîni 
de la reluarea

cursurilor și stă sub semnul 
seriozității problemelor pe 
care le ridică munca de învă
țătură.

Cinstit vorbind, pentru 
unii din cei 39 de colegi, intra
rea în obișnuit, adică în efor
tul ritmic cotidian, după o 
lungă și însorită vacanță s-a 
produs într-un ritm lent. Prea 
lent, în neconcordanță cu vo
lumul de sarcini planificate pe 
ziua de studiu. De unde sur
priza unor șocuri nedorite: 
catalogul provizoriu al clasei a 
înregistrat, alături de nume
roase note dintre cele mai 
bune, și calificative aflate la 
polul opus. Faptul e fapt, chiar

dacă unii elevi sînt dispuși sa 
se agate numai de cel de-al 
doilea termen din noțiunea de 
„catalog provizoriu”, adică 
speră că sondajele de verifi
care a cunoștințelor din ace
ste prime săptămîni nu vor fi 
luate pînă la urmă în conside-

nătoare tradiție, pe care repe
tatele infirmări aduse de rea
litate nu reușesc s-o desrădă- 
cineze cu desăvîrșire. Ea poate 
fi exprimată cam așa: „Mai 
am un an înaintea examenu
lui de admitere la (să zicem) 
Facultatea de chimie. Deci —

compartimentarea științelor nu 
este atît de strictă cum își în
chipuie cel în cauză. Deodată 
niște vase comunicante, uitate 
sau ramase neobservate de el, 
fac să scadă nivelul sub limita 
admisă și asta tocmai în sec
torul pentru cîștigarea căruia 
tot restul fusese sacrificat. O 
disciplină neglijată se răzbună 
cînd ți-e lumea mai dragă. 
Prejudecata persistentă (une
ori alimentată în familie, prin 
imbolduri unilaterale) după 
care mediocritatea la șapte 
materii poate fi socotită ono
rabilă dacă e „compensară”

* Vezi „Scînteia tineretului" 
nr. 4446,

cibernetică * medicală
voltare din ce în ce I 
mai mare, aplicații- ■ 
le ei în domeniul ■ 
medicinei sporind I 
simțitor. ■

Numărul mare al I 
celor înscriși la a-B 
ceste cursuri dove- " 
.dește . interesul. ..pe I 
care cibernetica l-a | 
trezit în rîndul me-, 
diciilor și biologilor. I

I
O dată cu noul an școlar de | 

învățământ tehriic, la Baia| 
Mare și-a deschis porțile o_ 
școală tehnică de construcții — I 
prima de acest fel din Mara-1 
mureș. Noua unitate pregă
tește tehnicieni pentru con-1 
strucții civile și industriale, to- g 
pografi și desenatori tehnici. _

Cei peste 130 de elevi își vor | 
completa cunoștințele dobîn-1 
dite la orele de curs, pe șan-« 
tierele de construcții și la Di-1 
recția de arhitectură și siste-l

I 
I 
I
I 
I
I 
I

Consfătuire cu prezentare 
de noi modele

SUCEAVA (de la
I nos-

In ziua de 15 oc
tombrie a.c. coope
rativele meșteșugă
rești din orașul Bo- 

Itoșani, au organizat 
cu ajutorul U.R.C.M.

■ Suceava,
Teatrului

Eminescu'

în sala 
„Mihail 

Eminescu", o consfă
tuire cu populația.

Cu această ocazie, 
cooperativele din 
oraș au prezentat în 
fața participanților 
numeroase modele 
de îmbrăcăminte, în
călțăminte și coafură 
pentru femei și băr
bați, penltru sezonul 
de toamnă și iarnă. 
Mult apreciate au 
fost mantourile pen
tru femei

încălțămintea pentru 
copii. Participanții 
au făcut un număr 
însemnat de propu
neri. Asemenea con
sfătuiri vor fi orga
nizate de către 
U.R.C.M. Suceava 
pentru studierea ce
rințelor de consum 
atît în orașul Sucea
va cit și în alte lo- 
calități ale regiunii. |

șească mai departe, dar in a- 
celași timp stăpînind la fel de 
bine cunoștințele la toate ce
lelalte materii (Șerbănescu 
Anca. Florea Lelia. Țînțăreanu 
Cristina) au vorbit într-un 
mod convingător despre legă
turile ce unesc cultura gene
rală si cultura de specialitate, 
despre eforturile zilnice di
rijate de o concepție clară, 
despre un ideal de viață însu- 
flețitor, ce unifică studiile ele
vului. aparent fragmentate. A 
fost un schimb util de idei. 
Numai că asemenea interven
ții nu sînt suficiente. Se simte

CV CE VA El DE LUPTAT
rare la rubricile matricolei de
finitive. Nimeni și nimic nu le 
garantează că se va întîmpla 
astfel. Dar acesta este numai 
un aspect al problemei. Des
tule alte prejudecăți, destule 
practici învechite frînează încă 
ridicarea unanimă a elevilor 
dintr-a Xl-a A la nivelul cu
venit.

Iată întîl o concepție împă- 
mîntenită printr-o foarte dău-

toată atenția chimici I Pentru 
toate celelalte materii, dacă-mi 
mai rămine timp, bine ; dacă 
nu. atita rău ! Medii de trecere 
o să obțin eu, tirîș-grăpiș... Să 
nu neglijez esențialul, restul e 
neglijabil."

Dar ce se întîmpla practic? 
Lăsind la o parte faptul ex. 
trem de important că în cul
tura generală apar niște pier
deri greu recuperabile, nici

prin excelența la studiul celei 
de a opta, merită să fie supusă 
focului concentric al colectivu
lui clasei.

Este adevărat că un început 
în acest sens s-a făcut de alt
fel, cu prilejul unei' discuții la 
o oră 
cîțiva 
nare 
plină, 
drumului pe care

de dirigenție. Atunci, 
elevi cu o certă încli- 
spre o anumită disci- 
perfect hotărîți asupra 

vor să pă-

nevoia unei frămîntări .mai 
ample, cu efecte practice, pen
tru lichidarea situațiilor cînd 
un singur „10” domină stin
gher un șes presărat cu note 
„de trecere” ; (spre exempli
ficare s-ar putea cita rubri
cile matricole ale lui Botu 
Teodor),

Pentru a interveni eficace, 
organizației U.T.M. a clasei îi 
stau la îndemînă nu puține

argumente convingătoare. Iată 
numai unul dintre acestea. Cu 
un prilej sau altul, o persona
litate a vieții noastre științi
fice ar putea fi invitată să ia 
cuvîntul în fața elevilor. Des
pre ce le-ar vorbi ? Despre 
drumul pe care l-a parcurs, 
din momentul cînd adolescent 
pe băncile liceului, cerceta cu 
egală aviditate multiplele cu
ceriri ale cunoașterii omenești 
— și pînă azi ; despre condiția 
specialistului ca om de vastă 
cultură; despre interferența 
sectorului său de activitate și 
celelalte domenii ale științei, 
interferență continuă obiec
tivă și obligatorie pentru pro
gresul fiecăruia dintre ele.

...Cu siguranță că, întărită 
de prestigiul vorbitorului, o 
astfel de intervenție nu ar ră- 
mîne fără ecou.

Dar clasa mai are de luptat 
și împotriva unor obiceiuri re
probabile. Graficul la învăță
tură al cite unuia înregistrea
ză salturi și goluri, totul fiind 
bazat pe niște „calcule” de ge
nul : „La istorie m-a ascultat 
azi, deci n-o să-mi mai vină 
rindul decît cam peste vreo 
trei săptămîni, deci pînă atunci 
n-am grijă cu istoria, deci —

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare In pag. a IV-a)
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MAȘINILE AGRICOLE-MAI BINE FOLOSITE!

■
iloile căzute în ulti
ma săptămînă, apoi 
timpul frumos care 
a urmat, cu zile în
sorite, au creat con- 

I diții hune pentru 
intensificarea lucră

rilor agricoile de toamna. în a- 
ceste zile, pe ogoarele raionului 
Găești, regiunea Argeș, colecti
viștii urgentează recoltarea ulti
melor suprafețe cu culturi de 
toamnă, pregătirea terenului și 
însămînțările. Din datele centra
lizate la consiliul agricol raional 
reiese că pînă Ia data de 10 oc
tombrie, recoltatul porumbului a 
fost executat pe 12 333 de hec
tare din cele 13 487 cultivate. 
Sînt înaintate și celelalte lucrări 
agricole de toamnă. Pînă la ace
eași dată s-au însămînțat aproape 
10 000 de hectare din cele 23 300 
planificate. Sînt însă întârziate 
arăturile și pregătirea terenului. 
Aceasta face ca decalajul între 
principalele lucrări — arături, 
pregătirea patului germinativ și 
semănat — să nu fie corespun
zător.

Practic, iată cum stau lucrurile 
într-o gospodărie colectiva frun
tașă : G.A.C. Leordeni. Pentru 
executarea în epoca optimă și la 
un înalt nive] calitativ a însă- 
mînțărilor, conducerea gospodă
riei a întocmit din vreme un plan 
concret de lucru ale cărui pre
vederi au fost aplicate strict 
acolo pe ogoare. Astfel recolta
tul porumbului s-a teriQiant de o 
săptămînă. în felul acesta trac

toriștii au avut cîmp liber pentru 
araturi. La rîndul lor, tinerii me
canizatori din brigada condusă 
de Die Florea, de Ia S.M.T. Teiu, 
folosind ila maximum capacitatea 
de lucru a tractoarelor și a celor
lalte mașini, prin alimentarea la 
cîmp a tractoarelor și preluarea 
lor în brazdă de către cele două 
schimburi, au reușit să în9ămîn- 
țeze 60 }a sută din suprafața de 
400 de hectare planificate.

însămînțările sînt într-un sta
diu avansat și la gospodăria co
lectivă din Valea Mare. Aici lu
crează brigada de tractoare nr. 5, 
condusă de Gh. Tanpse de Ja 
S.M.T. Greci. Tinerii mecaniza
tori au însămînțat griul pe 65 la 
sută din suprafața planificată. 
Lucrările se execută la un nivel 
agrotehnic corespunzător. Ară
turile se fac la adîncimea reco
mandată de inginerul agronom al 
gospodăriei, Ion Rădulescu, în 
funcție de teren. După arături, 
tractoriștii intră imediat cu 
discurile cu 4 baterii și. mărun
țele terenul pentru a se forma un 
pat germinativ bun. în felul 
acesta, patina semănătorii poate 
îngropa sămînța la adîncimea re
comandată i 8 cm. Aceste rezul
tate bune mecanizatorii le-au 
obținut datorită strânsei colabo
rări cu colectiviștii din brigăzile 
de cîmp, sprijinului pe cared 
primesc din partea gospodăriei și 
bunei organizări a muncii în 
brigadă. Se lucrează în două 
schimburi. Un rol deosebit de în
semnat în activitatea brigăzii îl

are grupa U.T.M. Toți tractoriștii 
și elevii sînt utemiști. în fiecare 
seară în cadrul grupei U.T.M. se 
discută despre felul cum s-a 
muncit în ziuQ respectivă. In ca
drul grupei U.T.M. s-a stabilit ca 
elevii să fie repartizați fiecare 
pe (lîngă cîte un tractorist cu ex
periență. Ei au învățat astfel cum 
să execute lucrările conform re
comandărilor agrotehnicii, cum 
să regleze mașinile și să înlăture 
defecțiunile ivite în timpul lu
cim lui.

Un popas la gospodăria colec
tivă din Rătești și la brigada de 
tractoare care lucrează |pe ogoa
rele acestei gospodării — briga
da nr. 9, condusă de C. Birjarii, 
de la S.M.T. Teiu — ne-a prile
juit constatări de altă natură. 
Aici toate lucrările, începînd cu 
recoltatul porumbului și termi- 
nînd cu însămînțările. sînt mult 
întârziate. Colectiviștii mai aveau 
încă de recoltat porumbul de pe 
aproape 100 de hectare. Această 
lucrare a mers anevoie din cauză 
ca^n-a fost mobilizat la muncă zi 
de zi numărul corespunzător de 
colectiviști. Din 800 de brațe de 
muncă prezente ja lucru în cam
pania de toamna, numai 200 au 
fosj repartizate la culesul porum- 
bt^ui și tăiatul cocenilor. întâr
zierea lucrărilor de recoltare a 
porumbului, a sfeclei și a florii 
soarelui a făcut ca mecanizatorii 
sa mu poată lucra la arături și 
pregătirea terenului cu toată ca
pacitatea tractoarelor, a celor în 
stare de funcționare, bineînțeles,

pentru că din cauza unor negli
jențe, zilnic 2—3 tractoare sînt 
defecte. De fapt, viteza zilnică 
de lucru nu se realizează nu nu
mai la arături, ci și la însămîn- 
țări. Și aceasta pentru că numai 
patru din cele opt semănători 
lucrează. Cauzele ? Defecțiunile 
mecanice, dar și slaba organizare 
a muncii în brigadă — capito
lul cel mai deficitar. Unii trac
toriști nu-și alimentează trac
toarele înainte de a pleca la 
cîmp și din acest motiv le scot 
din brazdă ca să vină la brigadă 
sa ile alimenteze ; alții ies târziu 
la lucru și iată că se pierde timp 
foarte prețios. Rămîncrea în ur
mă pe care am semnalat-o în ce 
privește eliberarea terenului de 
către colectiviști, alăturată folo
sirii incomplete a capacității de 
lucru a mașinilor nu putea să 
ducă decît la întârzierea însămîu- 
țărilor : din 1 200 de hectare au 
fost semănate numai 485. Și epo
ca optimă se încheie peste cîteva 
zile.

Analizînd situația existentă în 
raion, în ceea ce privește desfă
șurarea lucrărilor agricole do 
toamnă, comitetul raional de par
tid a stabilit o serie de masuri 
practice, concrete a căror înfăp
tuire va duce Ia sporirea simți
toare a ritmului de lucru. De 
exemplu, pentru executarea ară
turilor au fost repartizate 100 de 
tractoare care vor lucra zi și 
noapte cu o viteză de 6 hectare 
pentru fiecare tractor. Alte 100 
de tractoare vor lucra ziua la

semănat (cu o viteză de 12 
hectare fiecare), iar noaptea vor 
executa arături. în felul acesta 
viteza zilnică pe raion la arături 
va spori la aproape 900 de hec
tare, iar viteza de însămințare la 
1 200 de hectare. Pentru pregăti
rea patului germinativ au fost 
repartizate alte 60 de tractoare 
care vor lucra zi și noapte, efec- 
tuînd această lucrare pe 1 200 
hectare zilnic. Este un plan con
cret de măsuri a căror înfăptuire 
va face ca însămînțările să se 
termine în epoca optimă.

Rezultă clar <le aici și datoria 
organizațiilor U.T.M. din G.A.C. 
și a grupelor U.T.M. din brigăzile 
de tractoare să mobilizeze mai 
activ tineretul la înfăptuirea 
acestor măsuri. Organizațiile 
U.T.M. din gospodăriile colective 
să.recomande pe cei mai buni 
tineri colectiviști să lucreze pe 
semănători, să mobilizeze con
ductorii de atelaje tineri să tran
sporte sămînța operativ la meca
nizatori, în brazdă, precum și 
carburanții și lubrifianții și hra
na caldă a tractoriștilor. Grupele 
U.T M. din cadrul brigăzilor de 
tractoare să-i antreneze pe tine
rii mecanizatori care (lucrează în 
schimbul doi să execute toate lu
crările da nivedul celor din schim
bul de zi. în același timp, ele au 
datoria să militeze activ ca fie
care mecanizator să facă îngriji
rea mașinilor conform notițelor 
tehnice, astfel ca acestea să func
ționeze continuu.

V. CABULEA
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Tineri colectiviști din G.A.C. Lehliu, regiunea București, pre
gătesc la bibliotecă broșurile și cărțile care vor fi folosite ca 

material bibliografic la învăță mîntul agrozootehnic...
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Antibioticul 
înlocuiește 
frigiderul 

la producerea 
vinului

Cercetătorul gruzin I. Pei- 
krișvili a ajuns la concluzia că 
antibioticul poate înlocui în vi
ticultură instalațiile frigori- 
fere.

Pînă în prezent se considera 
că frigoriferele sînt de neînlo
cuit în producția vinurilor de
mised. Fermentarea vinului 
este sistată artificial de tem
peratura joasă și de antisep
tice, atund cînd conținutul da 
zahăr din vin atinge 4—5 la 
sută. Altminteri vinul obținut 
este sec.

Peikrișvili a propus ca în loc 
de antiseptice să se folosească 
un antibiotic fungicid, elaborat 
chiar de el. Experiențele au a- 
rătat că acest antibiotic exclu
de în obținerea oricăror vinuri 
demised atît frigiderele cit și 
antisepticele.

Lui Peikrișvili i-a venit 
ideea de a crea un antibiotic 
fungicid atund cînd a cerce
tat precipitatele vinului demi- 
sec „Kindzmarauli“ în care nu 
s-a produs fermentarea. A 
reieșit că acest lucru se dato- 
rește faptului că în solul în 
care se cultivă de foarte mul
tă vreme vița de vie „Kindz- 
marauli" există microorganis
me ce opresc dezvoltarea tu-

Noutăți pentru eursanții și lectorii de la

în vățămintu! agroznotehnic
Ne aflăm în pragul deschide

rii învăUmîntului agrozootehnic 
de masă cu durata de trei ani. 
Paralel cu pregătirile care se 
fac în fiecare unitate agricolă 
socialistă pentru buna desfășu
ra e a .leețitler sir demenstratii- 
larTsracbcSi- alțfosf luate ți din 
partea Consiliului Superior al 
Agriculturii o serie de măsuri 
în scopul asigurării manuale
lor necesare Și a materialului 
didactic ilustrativ.

De la Secția de învățămînt și 
de propagandă a C.S.A. am a- 
flat cîteva noutăți în legătură 
cu tirajul manualelor, difuza
rea lor, îmbunătățirea conținu
tului și a graficii, îmbogățirea 
materialelor ilustrative.

TIRAJUL a fost asigurat ți- 
nîndu-se seama de numărul 
cursanților si de faptul că pot 
fi folosite pentru anul I și ma
nualele editate în anul trecut. 
Au fost tipărite 248 000 de ma
nuale pentru eursanții din anul 
I și 367 000 de manuale pentru 
cei din anul II. Ponderea cea 
mai mare o au și de data a- 
ceasta manualele centru cursu
rile „Cultura plantelQr de cîmp” 
și „Creșterea animalelor", care 
cuprind cel mai mare număr de 
lucrători ai ogoarelor. La a- 
ceste două discipline s-au tipă
rit manuale și în limba ma
ghiară.

CONȚINUTUL ȘI GRAFICĂ 
manualelor au fost mult îmbu
nătățite. De exemplu, o cerință 
de care s-a ținut seama la re
editarea manualelor pentru 
cercurile „Cultura plantelor de 
cîmp1’ a fost mai buna sistema
tizare și prezentare a capitole
lor privind studiul solurilor din 
R.P.R. Acestea au fost redacta
te într-o formă nouă, reducin- 
du-se în același timp o serie de 
termeni tehnici mai greu acce
sibili pentru nivelul de pregă
tire al cursanților și care nu 
erau absolut indispensabili. Alți 
termeni, la care nu se putea

renunța, au fost explicați mai 
detaliat. In același manual s-au 
dezvoltat, ținîndji-se seama de 
cerințele actuale, capitolele re
feritoare la agrotehnica irigă
rii principalelor culturi. (Ace
lași lucru s-a Mcut șNîn 
nualele de ieaiftaianlt aia, . viti
cultură, pomicultură).

Manualului „Creșterea ani
malelor" i s-au adus importan
te îmbunătățiri mai ales în 
ceea ce privește rațiile de hra
nă și modul de folosire a nutre
țurilor păioase, însilozate Și 
grosiere.

In general, s-a avut în ve
dere și în parte s-a realizat 
un stil mai plăcut, mai curgă
tor, mai atractiv.

Din punct de vedere grafic, 
eursanții vor găsi în manuale 
multe noutăți. Numeroase lecții 
sînt mai viu și mai concret

ilustrate prin vignete colorate, 
grafice comparative, schițe. S-a 
avut în vedere și ușurarea ci
titului, folosindu-se în acest 
scop atît pentru titluri, cît și 
pentru text o literă mai mare. 

., ILUSTRAREA expunerilor 
'■euretice și a demonstrațiîTW 
practice va fi, de asemenea, 
mult îmbunătățită comparativ 
cu anul trecut. Numărul plan
șelor colorate a crescut simți
tor, ajungînd la 100 (cea 
mare parte sînt 
xemple : Pentru 
ra plantelor de 
editate : harta 
R.P.R., secțiuni 
mințe de plante, agrotehnica 
culturii griului, porumbului etc.

La dispoziția celor care stu
diază în cercurile „Creșterea a* 
nimalelor” au fost puse urmă
toarele planșe : principalele ra-

mai 
noi). Cîteva e- 
cursul „Cultu- 

cîmp” au fost 
solurilor din 

în diferite se-

...Tot în scopul bunei desfășurări a lecțiilor și demonstrații
lor practice a fost pregătită, la G.A.C. Lehliu, și noua casă 

laborator Foto : I. CUCU

LA CĂMINUL CULTURAL:
• xiată în 
căminului

activitateaxistă în activitatea 
căminului cultural 
din Batoș, raionul 
Reghin, multe acti
vități intrate în tra
diția manifestărilor 
culturale ale comu

din
cultural

Batoș, raionul
Reghin, multe acti
vități intrate în tra
diția manifestărilor
culturale ale comu-

nei. Unele puncte din program 
au un caracter permanent. Oame
nii se îndreaptă spre căminul 
cultural cu încrederea că găsesc 
aici acțiuni interesante, de multe 
ori însă și cu pasiunea, cu curio
zitatea de a urmări noul pe care 
ele îl aduc, fiindcă prietenii că
minului cultural s-au obișnuit să 
urmărească programele prezen
tate aici în continuitatea dor. Și, 
fără îndoială că muilți dintre ei 
ar putea să reconstituie drumul, 
istoricul multora din formațiile 
artistice, din activitățile îndră
gite de tineri. Posibilitatea aces
tei reconstituiri își are izvorul, 
desigur. în faptul că de la un 
program la altul, de la o activi
tate la alta, scopul manifestării a 
fost în așa fel conceput încît să 
răspundă unor cerințe actuale.

izvorîte din viața comunei, să 
dea răspuns unor preocupări ale 
oamenilor de aici.

Tocmai de aceea în alcătuirea 
programului de activități pe pe
rioada de iarnă la cămin s-a ți
nut seama de experiența dobîndi- 
tă pînă acum, de forțele și posi
bilitățile existente pentru organi
zarea muncii culturale. Mai întîi, 
perioada de iarnă va fi un prilej 
de „trecere în reviBta" al forțelor 
artistice ale căminului cultural, 
de afirmare a unor noi artiști 
amatori talentați. Cei 45 memhri 
ai formației de teatru pregătesc 
încă de pe acum trei piese de 
teatru, formația de dansuri popu
lare, alcătuită din 24 de tineri, 
își va îmbogăți repertoriul pen
tru „stagiunea de iarnă" cu noi 
dansuri populare, cu o suită de 
dansuri locale. Este așteptată cu 
interes de colectiviștii din comu
nă evoluția viitoare a fanfarei, 
una dintre formațiile cele mai 
noi. Cu doi ani în urmă mulți 
din tinerii membri ai acestei 
formații nici nu hănuiau că vor

se de animale din țara noastră, 
însilozarea nutrețurilor, 
de adăposturi etc.

Fiecare lector va primi 
tru fiecare curs în parte 
două seturi complete de planșe.

In același scop au fost tur- 
nale 12 noi filme agricole do
cumentare.

In ceea ce privește procu
rarea materialelor didactice, 
Consiliul Superior al Agricul
turii a luaț măsurj ca Centrul 
de material didactic să asigure 
satisfacerea cerințelor de mu
laje, machete etc. Modul 
procurare a acestora a 
mult simplificat, comenzile fă- 
cîndu-se direct de către fieca
re unitate agricolă socialistă in 
parte la Centrul de material 
didactic, Calea Șerban Vodă nr. 
28—30 București.

Sînt condiții care, împreună 
cu măsurile luate îjj flecare 
G.A.S., G.A.C. și S.M.T., vor a- 
siguTa desfășurarea învățămîn- 
tului agrozootehnic la un nivel 
superior.

tipuri

pen
ei te

de 
fost

N. SIMIONESOU

turor soiurilor de ciuperci 
care provoacă fermentarea na
turală a vinului.

Metoda biologică de obținere 
a vinurilor demised reduce de 
două ori prețul de cost al fa
bricației, gustul vinului rămî- 
nînd nealterat.

în prezent se studiază acțiu
nea noului antibiotic asupra 
organismului viu.

Griu cu aouă spice
Pe un . lot experimental al 

colegiului agricol din provin
cia Ontario s-a descoperit grîu 
de toamnă cu două spice.

Cercetătorii nu sînt convinși 
că odată însămînțate semințele 
din spicele de grîu găsite vor 
da din nou plante cu două 
spice.

Aceste spice au fost desco
perite la o distanță de aproxi
mativ 75 yarzi unul de celă
lalt. Cercetătorii consideră că 
tulpinele cu două spice au a- 
părut mai curînd în virtutea 
unor factori fizici decît a unor 
factori genetici.
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La semănat
Terminarea la timp șl 

bune condiții a lucrărilor 
campania de toamnă depinde 
In bună măsură de organizarea 
judicioasă a muncii colectivi
știlor și mecanizatorilor.

Acest lucru l-a avut în vede
re consiliul de conducere al 
G.A.C. Dăbica, din raionul 
Gherla cînd, încă înainte de 
începerea semănatului, a întoc
mit un plan de muncă amănun
țit în care s-au stabilit lucruri 
precise. Gospodăria are de în
sămînțat, în această 
420 hectare din care 
grîu, 50 cu orz și 5 cu 
culturi pentru masă
Pentru ca însămînțările să se 
poată termina în epoca optimă,

în 
din

toamnă, 
365 cu 
diierite 
verde.

viteza zilnică de lucru la se
mănat a fost stabilită la 25 
hectare. In scopul realizării a- 
cestei viteze de lucru s-au luat 
o serie de măsuri. Echipele de 
colectiviști au fost repartizate 
la lucru pe tarlale și feluri de 
lucrări.

Această organizare a muncii 
a dat roade bune : s-a recoltat 
porumbul de pe suprafața de 
142 ha, floarea-soarelui de pe 
întreaga suprafață de 26 ha, 
precum și sfecla de zahăr de pe 
cele 45 de ha, s-a pregătit te
renul pentru însămînțat pe su
prafața de 265 hectare.

A.

In întrecere

LEON SOREANU 
corespondent voluntar

ACTIVITĂȚI TRADIȚIONALE
deveni printre cei mai populari 
artiști amatori. Acum, după ce 
au <,absolvit" cursuZ de învățare 
fi interpretare a notelor muzica
le după partituri (cursul a fost 
organizat ]a căminul cultura] în 
serile de iarnă) se pregătesc 
pentru o nouă „premieră". Ală
turi de ei, au început deja repe
tițiile cei șase soliști vocali și 
cei trei soliști dansatori. Dar for
mația care are ce*l mai greu cu- 
vînt de spus va fi brigada artis
tică de agitație. în programul 
căminului cultural pe contribu
ția ei se pune mare bază. în pri
mul rînd, pentru că întotdeauna 
s-a dovedit operativă. Apoi — și 
aceasta este foarte important — 
pentru că sînt multe fapte pe 
care oamenii s-au obișnuit Bă Je 
asculte comentate, puse în lumi
nă, de acest personaj colectiv 
îndrăgit și, adeseori, plin de sur
prize — brigada de agitație.

Pe lîngă această „stagiune de 
iarnă" a formațiilor artistice ■- 
matoare, eș-alonată judicios pe 
tot cuprinsul anotimpului urmă

tor, programul cuprinde săptă- 
mînal cîte două seri cuiltural-dis- 
tractive pentru tineret în cadrul 
cărora se vor învăța noi cîntece, 
poezii, dansuri populare și mo
derne. Bineînțeles, că și progra
marea unei astfel de activități 
pornește de la o realitate a co
munei. Dacă mai de mult intere
sul tinerilor pentru asemenea ac
tivități era scăzut el a crescut 
datorită prestigiului pe care și 
l-au căpăta seriile cultural-diatrac- 
tive. Primii tineri prezenți la 
ele au devenit cu timpul nu nu
mai participanți permanenți ci 
și popularizatori, apoi organiza
tori. Un singur exemplu va jus
tifica interesul și aprecierea 
acestor manifestări. Cînd vin la 
seara cultural-distractiva tinerii 
sînt întâmpinați de melodia unui 
dana sau hore, pe care pe par
curs mai au prilejul să o asculte 
de cîteva ori. în așa fell încît me
lodia Je devine cunoscută. le 
place ; unii aproape o învață. 
Momentul „învățării" propriu- 
zise este astfel bine pregătit. La

g doua seară cultural-distractivă 
se organizează, uneori, un con
curs pentru interpretul melodiei 
învățate la manifestarea prece
denta. Asemenea manifestări sînt 
planificate și pentru perioada ce 
va urma. Acum, conducerea că
minului cultural în colaborare 
cu comitetul U.T.M. pe comună, 
solicitând sugestiile tinerilor cau
tă să stabilească în amănunt 
modul de organizare al fiecărei 
activități. Pentru realizarea lor 
la un nivel și mai bun decît al 
celor organizate pînă acum, ga
ranțiile le dau numărul mai mare 
de tineri ce vor fi cuprinși în 
pregătirea fiecărei acțiuni în 
parte, precum și experiența 
dobîndită în anii precedenți care 
se cere folosită cu atenție. Și, în 
plus, pasiunea cu care tinerii 
participă la acțiunile culturale, 
care au devenit, pentru o mare 
parte din ei, preocupări intime, 
fireijti.

E. GROSU ,

între brigăzile de mecanizatori 
conduse de comuniștii Ștefan Iam- 
bloschi și 
la S.M.T. 
continuă 
principal : 
optimă și 
corespunzător a însămînțării griu
lui pe cele 1450 de hectare plani
ficate in gospodăria colectivă din 
Bivolari, pe care o deservesc am
bele brigăzi. Pentru realizarea a- 
cestui scop 6-au luat de la început 
cîteva măsuri, care sînt puse zil
nic în practică. Nu se pierde astfel 
nici o oră bună de lucru. Calita
tea insămîntărilor îi preocupă deo
potrivă pe toți. Se pun sub brazdă 
in medig 210 kg de sămîntă la 
hectar, la adîncimea de 7—8 cm, 
se fac sondaje ca boabele să cadă 
uniform pe rînd. Toate indicațiile 
inginerului agronom sînt respec
tate întocmai. Rezultatele unei ase
menea organizări a muncii sînt 
bune. Pînă acum au fost însămîn- 
țate toate cele aproape 150 de hec
tare cu orz, secară și ovăz și peste 
800 de hectare cu grîu. Se apropie 
de sfirșit pregătirea întregii supra
fețe de teren.

Constantin Răschip de 
Vlădeni. raionul Iași, 
întrecerea. Obiectivul 

terminarea în epoca 
la un nivel agrotehnic

D. TĂBĂRANU 
corespondent voluntar

Adăposturi trainice 
din resurse locale
în primăvară condițiile geo

grafice și de climă specifice lo
cului i-au împiedicat pe 
viștii din Piu.a-Pietrii, 
Fetești, să lucreze din 
construcțiile zootehnice 
cate pentru acest an. Și 
puține î trei grajduri pentru 100 
de vaci fiecare, unul pentru ani
male de muncă, o îngrășătorie 
pentru porci și o puierniță. Oa
menii însă și-au procurat mate
rialele din timp. Mai întîi s-a 
început confecționarea a 300 000

eole&ti- 
raionul 
plin la 
planifi- 
nu sînt

de cărămizi, muncă la care au 
participat mulți tineri. Aceștia 
au avut și o inițiativă proprie : 
au organizat echipe speciale pen
tru recoltarea stufului din baltă 
— necesar acoperișurilor și ta
vanelor. Tinerii au ajutat, de a- 
semenea, la procurarea materia
lului lemnos și la transportul Ia 
locul construcțiilor. Avînd totul 
la îndemînă, constructorii au în
ceput în vară lucrul. în „fe
restrele” dintre campaniile agri
cole consiliul de conducere al 
G.A.C. a repartizat ia construcții 
un număr sporit de brațe de 
muncă. Aici, organizația U.T.M. 
a mobilizat mulți tineri. Ei au 
dat ajutor constructorilor.

Și iată a venit toamna. Graj
durile sînt gata. Puierniță e la 
acoperiș, la îngrașătoria de porci 
se fao ultimele finisări. Un cal
cul sumar arată : prin folosirea 
materialelor din resurse locale 
s au economisit peste 150 000 lei.

D. LAURENȚIU 
corespondent voluntar

PRODUCȚII MARI DE STRUGURI
Colectiviștii din comuna 

Balta Albă, raionul Făurei, de 
mai mulți ani acordă o mare 
atenție valorificării raționale, 
superioare a terenurilor care 
sînt improprii culturii cereale
lor. Aceste terenuri în pantă, 
nemecanizabile, cuprind o su
prafață de peste 100 de hecta
re. Colectiviștii au hotărît ca 
treptat aceste pămînturi să fie 
cultivate cu viță de vie. Consi
liul de conducere a luat mă
suri practice, concrete în acest 
sens. Pînă în prezent au plan
tat cu viță de vie nobilă 20 de

hectare. Acțiunea va continua 
și în anii viitori.

Care sînt foloasele pentru 
gospodărie și pentru colecti
viști în urma acestei acțiuni ?

Anul acesta gospodăria a 
contractat cu statul 6 vagoane 
de struguri. Au fost predate 
pînă în prezent, la baza Vin- 
alcool Balta Albă, peste 5 va
goane. Și recoltatul strugurilor 
nu s-a terminat. In planul de 
producție al gospodăriei s-a 
prevăzut să se obțină o pro
ducție de 8 000 kg struguri la 
ha. De pe suprafața recoltată 
s-au realizat pînă în prezent

18 000 kg la ha. Deci, se va 
vreda la baza Vin-alcool o can
titate cu mult mai mare decît 
cea contractată. Acest sector 
de producție aduce gospodă
riei venituri, anul acesta, de 
aproape 300 000 lei. Recolta 
mare de struguri se datorește 
complexului de lucrări aplicat 
de-a lungul anului: în timpul 
iernii întreaga suprafață de vie 
a fost îngropată; s-au aplicat 
4 prașile, a fost stropită de 4 
ort, iar copilitul și cirnitul 
s-au făcut în momentul optim.

PETRE VERIGA 
instructor de partid



Semifinala campionatului 
R. P. R de șah

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

Astăzi se va deschide la Su
ceava în sala I.G.O. special 
^menajată, semifinala campio
natului R.P.R. de șah. în) semi
finală participă 16 șahiști din 
regiunile Dobrogea, București, 
Galați, 
Mureș 
Bacău,

Brașov, Ploiești, Iași, 
Autonomă Maghiară, 
Crișana și Suceava.

FOT

Printre șahiștii participant! în 
semifinală se află și maeștrii 
sportului Mititelu Ghaorghe, 
Radulescu Mihai, Pușcașu Oc
tavian, Soos Bella precum și 
noi candidați la titlul de maes
tru al sportului. In fiecare zi 
rundele se vor desfășura între 
orele 17—22 iar partidele în
trerupte între orele 9—13 dimi
neața.

BAL
Astăzi, la Plo
iești, echipa Pe
trolul întâlnește 
formația turcă 
Fenerbahce Is
tanbul, într-un 
meci contând 
pentru „Cupa

cupelor". Primul joc desfășurat 
la Istanbul s-a încheiat cu

scorul de 4—1 în favoarea c- 
chipei turce.

Joi, de la ora 15,30, pe sta
dionul Republioli, Rapid Bucu
rești va susține al doilea meci 
ou Besiktas Istanbul, în turneul 
balcanic 
Istanbul 
0—0.

de fotbal. Jocul de la 
s-a terminat nedecis

(Agerpres)

• La 26 octom
brie, la Paris, în 
„Cupa Europei” in- 
ter-țări, echipa de 
fotbal a Franței va 
întâlni în meci re
vanșă reprezentati
va R. P- Bulgaria. 
Primul med a fost 
cîștigat cu 1—0 de 
echipa bulgară. In 
vederea 
revanșă, antrenorul 
francez 
Varriest, a alcătuit 
un lot din care fac

Bernard, 
Carnus 

Adamczik, 
Michelin,

meciului

Georges

parte • 
Aubour, 
(portori) 
Artlesa,
Piumi, Rodzik, Fer
rier, Herbin, Bonnet 
(fundași sau mijlo
cași), Theo, Buron, 
Cossou, Deloffre, 
Dcniis, Gori, Goujon, 
Kapa, Leoh, Sauva- 
ge (înaintași). După 
cum se vede, antre
norul Varriest a 
pelat din nou

serviciile interna
ționalului Kopa.

• în competiția 
de fotbal „Cupa cu
pelor", la Barcelona 
s-au întâlnit în al 
treilea meci echi
pele Sporting Lisa
bona șl Atalanta 
Bergamo. Portughe
zii au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 
(1—1) după prelun
giri, calificîndu-se 
oentru turul urmă-

Foto: AGERPRES
ai 
Și

dotată cu camere pentru dormit, o sală de mese cu o capa- 
de 80 de locuri, bucătărie etc.

Ploiești și Dobrogea, 
stațiunea balneară Mă

Marți a
tîndu-se spre Milano, tov. Ștefan 
Andrei, membru al Biroului Comite
tului Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor, pentru a participa 
la lucrările Comitetului Interna
țional de pregătire a Conferinței 
Europene de solidaritate cu lupta 
popoarelor șj studenților din Spa
nia și Portugalia împotriva fascis
mului.

■ir
părăsit Capitala indrep-

In drum spre Păltiniș, pe Valea Stezl, ia poalele munților Cibi nulul a fost dată in folosință 
de curînd cabana „Curmătura".

citate

Marți dimineața a părăsit Capi
tala Raymond Etchats, reprezentan
tul pentru Europa al Biroului de 
asistență tehnică și fond special 
al O.N.U. In cele patru zile cit a 
stat in țara noastră oaspetele a 
avut întrevederi cu Eugen Alexe, 
președintele Comitetului național 
al R. P. Romine pentru F.A.O., 
acad. Nicolae Cernescu. președin
tele Asociației internaționale pen
tru știința solului, vicepreședinte 
al Comitetului de organizare a ce
lui de-al 8-lea Congres interna
țional de știința solului, a vizitat 
stațiuni experimentale agricole din 
regiunile 
precum și 
maia.

Avancronică
muzicală

In programul 
simfonice

D. BUGHICI 
PROKOFIEV 
BRAHMS

concertului Orchestrei 
a Radioteleviziunii

Așa da! minus
secera lui Koska

Pi SCTOT ® PE SCURT
• Pa lacul Saga- 

mi, situat la 60 km 
de Tokio, a început 
marți concursul de 
caiac-canoe, care se 
desfășoară cu prile
jul „Săptăminii 
sportive internațio
nale". Printre cîști- 
gătorii seriilor la 
canoe 1000 m se află 
și sportivul romîn 
Simion Ismailciuc. 
împreună cu Isma
ilciuc s-au mai cali
ficat Giissman 
Bohle (R F.G.), 
ponezii Honda 
Furuta.

La caiac dubiu 
s-au calificat echi
paje din Japonia, 
U.R.S.S., R. F. Ger
mană, Iugoslavia.

și 
ja-

Și

• Orașul Lima 
(Peru) va găzdui in 
luna martie a anu
lui viitor campiona
tul mondial feminin 
de baschet. Pină în

prezent și-a-u anun
țat oficial participa
rea: U.R.S.S., S.U.A, 
Franța, Canada, Ja
ponia, Brazilia, Chi
le, Argentina, Italia 
și Olanda. Se aș
teaptă confirmări 
din partea federa
țiilor din R.S. Ceho
slovacă, R.P. Unga
ră, R.P. Polonă, R.P. 
Bulgaria, Paraguay 
și Mexic.

• La sfîrșitul a- 
cestei săptămîni sînt 
programate în Capi
tală trei 
c o n tî n d 
campionatul 
bUcan de 
Sîmbătă, de 
15,30, pe stadionul 
Gloria, echipa Glo
ria va juca cu Gri
vița Roșie. Dumini
că, în program cu
plat, cu începere de 
la ora 9, pe stadio
nul Progresul au loc

întîlniri 
pentru 
repu- 
rugbi. 

la ora

jocurile: Progresul 
— Știința Cluj și 
Steaua — Dinamo 
București.

• După 10 iruinde, 
în turneul zonal de 
șah de Qia Enschede 
(Olanda) în fruntea 
clasamentului se 
află Gligortai (Iu
goslavia) și Darga 
(R. F. Germană) cu 
cîte 6 1/2 puncte. 
Urmează Penrose 
(Anglia) cu 6 puncte 
și o partidă între
ruptă, Lengyel 
(R. P. Ungară) 5 '/î 
puncte etc.

Cîteva rezultate 
din runda a 10-a: 
Darga—Van Sehel- 
tinga 1—0; Kuper— 
Popov O—1; Gligo- 
rici—Mazonl 1—0. 
Au fost întrerupte 
partidele: Filip — 
Penrose și Lengyel 
—Filip.

(Agerpres)

Meciul cheie al ș/apei 
șaptea s-a jucat luni 

după-amiază, pe stadio
nul 23 August și el a 
marcat revenirea pe pri
mul loc în clasament a 
echipei din Ștefan cel 
Mare.

In întrecerea de luni 
s-au înscris cinci goluri 
și de tot atîtea ori, min
gea, expediată puternic 
de înaintașii ambelor e- 
chipe, a întâlnit bara. 
Miza jocului era mare 
(Steaua, cîștigînd, s-ar fi 
distanțat la 3 și respec
tiv 4 puncte de principa
lele urmăritoare) dar cu 
toate acestea rare au fost 
clipele cînd am observat 
că echipele țintesc nu
mai acumularea de punc
te. Dinamo-București și 
Steaua sînt, poate, la ora 
aceasta, singurele echipe 
care joacă deschis, timp 
de nouăzeci de minute, 
indiferent de situația 
scorului. Năvala publicu
lui spre stadion (și no
tați era într-o zi lucră
toare, iar duminică, tot 
pe același teren, purtase
ră lupta alte două echipe 
bucureștene, susținute de 
o galerie puternică e o 
dovadă că spectatorul 
bucureștean, în trecutul 
apropiat cam de multe

ori înșelat în speranțe, 
rămîne credincios marii 
sale pasiuni t fotbalul.

Galeria bucureșteană 
are temperament și nerv. 
Luni, Dinamo, datorită 
ultimelor evoluții, susți
nute 
mulți simpatizanți. Și a 
jucat astfel ca să-i păs
treze. Iureșului din pri
mele treizeci și cinci de 
minute al Stelei, dinamo- 
viștii i-au răspuns prin- 
tr-o aparare organizată, 
calmă, cu mingii expe
diate lung și la om. A 
foșt o perioadă grea — 
echipa lui Traian Iones- 
cu, se încălzește totuși 
anevoie — dar din mo
mentul cînd a preluat 
inițiativa la centrul te
renului, unde Petru Emil 
și frații Nunweiller for
mează împreună o linie 
redutabilă, Dinamo nu a 
mai cede.t-o pină la sflr- 
șit. In repriza a doua, 
înaintarea, compartiment 
în care Frățilă, fără să fi 
excelat, a muncit enorm, 
a depășit cu regularita
te, în viteză, apărarea de 
la Steaua. Haidu, jucat 
mai mult decît altă dată, 
l-a făcut K.O. pe Zavoda 
II (vechiul internațional, 
orice s-ar spune, nu 
mai reușește întoarcerile

cu brio, a avut

splendide de odinioară), 
Pîrcălab a centrat pre
cis, producînd panică, 
iar Frățilă a șutat nă
prasnic ori de cite ori 
t-a aflat în apropierea 
porții. In acest meci, la 
o centrare a lui Haidu, 
el a înscris prin plonjon, 
cu capul, stil Ilutnis, cel 
mai frumos gol al zilei.

Învinșii rămîn totuși, 
alături de Dinamo și Pe
trolul, cu șanse egale fn 
lupta pentru titlu. Luni, 
militarii (exceptând ju
mătatea de oră de la în
ceput) ni s-au părut o- 
bosiți și, unii dintre ei, 
neacomodați cu postu
rile în 
desemnat să 
vorba aici de Pavlovici 
care a apărut în forma
ție extrem dreapta. Raksi 
(permanent rupe acest 
băiat jocul) a strălucit, 
în cîteva rînduri, pe 
postul de extrem dreap
tă. Ne gîndim că antre
norii ar fi făcut 
treacă în locul 
lovici.

Steaua a mai 
prin aceea că a 
cui pe Constantin, tot
deauna flancat de doi 
sau trei adversari. Iar la 
mijlocul terenului, Jenei 
a fugit mult, dar fără fo-

care Onisie i-a 
joace. E

bine să-l 
lui Pav-

greșit Și 
axat jo

Î04. Apărarea a pe~ 
netrabilă și a uzat de du-* i 
rități. Koska, jucător 
care-yi asuma sarcini 
multiple, le rezolvă, cî-^ 
teodată, de o manieră 
întru totul reprobabilă. 
Sg enervează ușor a- 
lunci, lovește, cosește 
sau seceră (de la dina-'' 
moviști, Papa i~a ținut 
isonul). Și, ceea ce e mai 
grav, e că țintește cu 
țpițul, totdeauna, glezna 
celor care-i eîrU colegi 
de echipa în reprezen
tativa țării. Arbitrul Ne- 
delkovski (nu s-a lăsat i 
impresionat de simulării 
le lui Popa și nici de j 
Hălfriăgeanu coje, cînd 
pătrundea Pîrcalab în 
teren, »triga din ră-^ 
ruJichi i bends!) a sanchi 
ționat jocul periculos al 
lui Koska. Dorim ca din
colo de aceasta, condu- ‘ 
cerea clubului Steaua să 
analizeze comportarea 
jucătorului Koska pe te- 
ren. Nu de alta, dar o 
reprezentativă nu se 
poate alcătui numai din 
K oska-\-Koska-}-Koska.

în rest, subscriem cu 
dragă inimă la aplauzele 
cu car» spectatorii au 
răsplătit fazele de fotbal 
curat, pline de fantezie.

FANUȘ neagu

★
Marii după-amiază a avut loc la 

Casa universitarilor din Capitală 
o seară culturală cipriotă organi
zată de Institutul romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
cu prilejul aniversării Zilei inde- 
pepden(ei Ciprului.

Au participat reprezentanți 
Ministerului Afacerilor Externe 
ai urtor instituții culturale.

Artistul emerit Marin Constan
tin, a împărtășit impresii dintr-o 
călătorie in Cipru. A urmat un 
program artistic care a cuprins 
versuri și cintece cipriote in inter
pretarea unor artiști bucureșteni.

A rulat apoi un film documen
tar despre Cipru.

★
Conducătorul misiunii guverna

mentale economice japoneze, Tsu- 
nesuke Wada, a oferit, marți după- 
amiază, un cocteil in saloanele 
hotelului Athenee Palace.

Au luat parte Eduard Mezinces- 
cu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Victor Ionescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, funcționari superiori, direc
tori ai upor întreprinderi de co
merț exterior.

La invitația Ministerului Aface
rilor Externe, a sosit marți la amia
ză, pentru o vizită de cîteva zile 
în țara noastră, doamna Supeni, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Indoneziei.

Oaspetele a fost întîmpinat, la 
aeroportul Băneasa, de Eduard 

f Mezincescu, adjunct al ministrului 
Ț afacerilor externe, funcționari su- 
' periori din acest minister.

Au fost de față Sukrisno, amba- 
.‘„sadorul Indoneziei la București, și 

membri ai ambasadei.
★

Ștefan Teodocescu, șef de 
la Institutul de cercetări 

și Iuliu Laszlo. dl-

Prof. 
-—:țn»

tortiviticole, 
^rectorul stațiunii experimentale vi- 
țticole Valea Călugărească, au ple- 
. cat marți dimineața in Franța, la 
- Montpellier, unde are loc cel de-al 
-■14-lea Tirg internațional al viei și 
Svinului și tradiționalul concurs 

'nternațional de vinuri. La concurs, 
J'țara noastră participă cu zece sor- 
Ș timente de vinuri.

I

LA CLUJ

S-au deschis cursurile 
universității muncitorești

(Agerpres)

După concertul inaugural cu 
Simfonia a IX-a de Beethoven 
și Festivalul Verdi prilejuit de 
aniversarea a 150 de ani de la 
nașterea marelui compozitor 
italian, Orchestra Radiotelevi
ziunii transmite joi seara la o- 
rele 19,30 un nou și interesant 
construit program simfonic di
rijat de artistul emerit Emanoil 
Elenescu.

Concertul se va deschide cu 
o primă audiție romîneașcă : 
SIMFONIETTA A II-A a com
pozitorului Dumitru Bughici, 
cunoscut prlntr-o serie întrea- 
aă de piese simfonice cu o te
matică profund contemporană 
reflectată în lucrările sale în 
imaaini plastice, colorate, su
gestive. Poemele simfonice, 
Simfonia-poem, lucrările instru
mentale au fost larg îndrăgite 
pentru măiestria construcției 
lor, pentru accesibilitatea lim
bajului.

Joi seara vom avea posibili
tatea să audiem noua sa sim- 
foniettă scrisă în cursul anului 
trecut. Lucrarea. închinată cu
ceritorilor Cosmosului. încearcă 
să surprindă muzical eroicele 
fapte ale primilor cosmonauți, 
titanica luptă pe care o duc 
oamenii de știință pentru dezle- 
aarea tainelor naturii, pentru 
zdrobirea cătușelor gravitației 
terestre.

Simfonietta este alcătuită din 
trei mișcări care se cîntă fără 
pauze între ele: — o Uvertură 
cu caracter dinamizator, plin 
de patos, conturînd eforturile 
depuse de oamenii de știință, 
de primii cosmonauți. în marea 
bătălie pentru Cosmos, o Fan
tezie care încearcă să ne „tra
ducă” muzical un crîmpei din 
lumea infinitelor întinderi ale 
Cosmosului și o Tocattă cu ac
cente energice — un imn în
chinat acelora care au deschis 
drumul atît de greu spre aștri.

Ascultând Simfonietta, în- 
dreptați-vă atenția spre primele 
măsuri ale uverturef. în care 
la faqot. violoncel si tubă ră
sună prima temă a lucrării din 
care derivă toate motivele me
lodice pe care le vom auzi 
de-a lungul tuturor mișcărilor 
simfoniettei.

Alături de această primă au
diție romînească, în prima par
te a simfonicultți vom mai pu
tea asculta, în interpretarea lui 
Gabriel Amiraș, una din cele 
mai interesante lucrări proko- 
fievene — Concertul nr. 3 
pentru Pian »i orchestră.

Paginile acestui concert con
centrează ca într-o imensă ce-

lulă toate caracteristicile artei 
originale a marelui compozitor 
sovietic. Prokofiev a scris a- 
ceastă lucrare în anii 1917— 
1921. In martie 1925 a fost in
terpretată în primă audiție la 
Moscova, într-un concert dirijat 
de Saradjev, avînd 
pe Feinberg.

Concertul este 
trei părți — un 
nergic, ulin de hotărîre, prece
dat de o scurtă introducere în 
care clarinetul cîntă o nostal
gică temă rusească, o parte 
mai lentă (Andantino) — scri
să în forma unor variatiuni ba
zate pe o temă grațioasă ce ne 
amintește gavotta din celebra 
sa Simfonie clasică, și un final 
în formă de rondo — un ca
leidoscop de imagini pline de 
viață, bucurie. Din paginile 
concertului, (care ne captivea
ză, cum spunea Boris Asafiev, 
„nu printr-o uluitoare strălu
cire, ci prin profunzime și con
centrare") răzbat — în special 
în prima parte — intonații cu 
contururi specific rusești de- 
monstrînd puternica legătură a 
compozitorului cu solul natal, 
cu viața poporului iubit.

In partea a doua a concertu
lui, dirijorul Emanoil Elenescu 
a programat unul din mările o- 
pusuri ale lui Johannes Brahms 
— Simfonia a III-a.

Compozitorul a conceput ani 
îndelungați paginile acestei 
simfonii plină de imagini dra
matice, eroice. Lucrarea, alcă
tuită din patru părți, — debu
tează cu cîteva acorduri ale 
suflătorilor ce răsună ca o ex
clamație de triumf ce va răz
bate, de altfel, ca un motiv con
ducător de-a lungul simfoniei. 
După cele două părți mediane, 
cu un caracter mai liniștit, mai 
meditativ, Finalul cuprinde pa
gini de adînc tragism In care.se 
rezolvă conflictul întregii sim
fonii. „Tragismul ciocnirilor — 
scrie M. S. Druskîn, cunoscut 
comentator al creației marelui 
creator german, descriind ultr» 
ma parte a Simfoniei a III-a —' 
atinge aici apogeul. Mhzica este 
pătrunsă de foșnete sinistre, de 
vaiete dureroase, dar în același 
timp și de chemări vitejești, ex
clamații eroice. Totuși, în mo
mentul culminant furtuna se 
liniștește brusc. Lumina se re
varsă molcolm, iar tema băr
băției cu care a început acea
stă lucrare plină de dramatism 
emoționant, remarcabilă prin 
integritatea ei artistică și de 
idei, răsună transfigurată".

IOSIF SAVA

drept solist

alcătuit din 
Allegro e-

Marti după-amiază la Uzi
nele „Carbochim" din Cluj 
s-au deschis cursurile univer
sității muncitorești.

Anul acesta, în regiunea 
Cluj, sînt organi7.ate 15 uni
versități muncitorești, la care 
sînt înscriși un număr mult 
mai mare de oameni ai mun
cii decît în anul trecut. Trei

dintre universitățile muncito
rești, cele de la uzinele „Chi- 
mica“-Turda, fabrica de ci
ment „Victoria socialistă"- 
Turda si Combinatul de 
dustrializarea 
Gherla sînt la 
activitate.

S-a deschis Bazarul cărții sovietice
Marți la librăria universală 

din Capitală, a avut loc des
chiderea Bazarului cărții so
vietice, organizat de Consiliul 
editurilor și difuzării cărții din 
Comitetul de stat pentru cul
tură și artă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Ion Bănuți, directo
rul Editurii pentru literatură.

Au participat Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru cultură și artă, 
reprezentanți ai Uniunii scrii
torilor din R.P.R., activiști ai 
Consiliului general ARLUS,

directori ai editurilor, un nu
meros public.

Au fost de față A. M. Ale
xeev, nrim-secretar al Amba
sadei Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, și alți membri ai am
basadei.

In bazar, la dispoziția citito
rilor sînt expuse lucrări de li
teratură politică, beletristică, 
tehnică și de artă, lucrări de 
literatură pentru copii editate 
în U.R.S.S., precum și tradu
ceri din limba rusă ale unor 
opere clasice și contemporane.

(Agerpres)

lemnului 
primul an

(Agerpres)

lin instantaneu surprins mtr-una din camerele căminului studențesc „6 Martie : cîteva stu
dente din anul IV al Facultății de limba și literatura romînă dezbat problemele însușite 

pentru apropiatul seminar

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
viței 80) ; Povestea pantofio- 
rului de aur : dimineața, Va
porul lui Emil: după-amiază: 
Tineretului (calea Victoriei 
48) ; Povestea pantofiorului 
de aur : Libertății (sta. 11 
Iunie 75) ; Ipocriții : Flacăra _ 
(cal. Dudești 22), Miorița (oal. jf 
Moșilor 127), Melodia (șos. Ște
fan cel Mare — colț cu sta. 
Lizeanu) ; Pe Donul liniștit — 
seriaall-a: Giulești (cal. Glu- 
lești 56); Strict secret — cine
mascop: Victoria (bd. 6 Martie 
7), Grivița (cal. Griviței — po
dul Basarab), Aurora (bd. Di
mitrov 118); Fecioara: Cen
tral (bd. 6 Martie 2) ; Rocco și 
frații săi — ambele serii : Lu
mina (bd. 6 Martie 12); Moara 
diavolului: Union sta. 13 De
cembrie 5-7); Program special 
pentru copil — dimineața Ia 
cinematograful Doina (sta. 
Doamnei 9) ; Godin : Doina —

k

după-amiază (str. Doamnei 9), 
Flc/easca (str. I. S. Bach 2), 
Drumul serii (sta. Drumul se
rii ' 30) ; Lanterna cu amintiri

— Mărturisirile unei mese de 
restaurant: Timpuri noi (bd. 
6 Martie 18) ; Șampanie ți me
lodii : înfrățirea între popoare 
(bd. Bucuireștii-Noi); Tu ești

minunată: Cultural (piața Ilie 
Pirvtllie 2) ; Virata dragostei t 
Dacia (oal. Griviței 137) ; Ba
bette pleacă la război — cine
mascop : Buzești (sta. Buzești 
9—11), Volga (șos. Ilie Pintilie 
61) ; Ultimul tren din Gun 
Hill: Crîngași (șos. Crtagași 
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 s Moșilor (cal. Moșilor 
221);

IM ORICE OCAZIE 
«CARATUL CV THAM5I5TOR1

I Turneul Teatrului Mare Dramatic

scenă o

de-alun- 
luminile 
care au

urneul Teatrului 
Mare Dramatic de 
Stal din Leningrad, 
„Maxim Gorki'1 — 
prilejuiește specta
torilor romîni în
tâlnirea unui colec

tiv artistic prestigios, cu o bo
gată tradiție și care se bucură 
în Uniunea Sovietică de o în
dreptățită popularitate. înfiin
țat încă în 1919, o dată cu pre
miera tragediei schilieriene 
„Don Cclos”, teatrul acesta ti
vea să primească, în 1923, nu
mele lui Maxim Gorki, pe care 
și în actualul turneu îl ilustrea
ză prin punerea în 
dramei „Barbarii”.

Pe scena teatrului, 
gul anilor, au văzut 
rampei, în interpretări
cuprins prețioase forțe actori
cești, opere nemuritoare ale 
dramaturgiei universale clasice 
și contemporane, alături de pre
mierele unor lucrări intrate azi 
în tezaurul de valori al litera
turii sovietice", „Răscoala” și 
„Infrîngerea” de Boris Lavre- 
niev, „Liubov larovaia" de Kon
stantin Trenev, „Aristocrații" 
de N. Pogodin, „Luna e la stân
ga" de VI. Bill-Beloțerkovski 
etc. Așadar, cum spuneam, un 
teatru cu tradiție, de începutu
rile sale legîndu-se și activita
tea creatoare revoluționară a 
iui A. V. Lunacearski, Al. 
Block, Boris Asafiev, a căror 
contribuție Ia determinarea pro-

de Stat dîn Leningrad, „Maxim Gorki"
filului ideologic și artistic al 
instituției a fost hotărîtoare.

De mai bine de 9 ani, în frun
tea colectivului artistic al tea
trului „Maxim Gorki" se ailă 
reputatul regizor G. A. Tovsto
nogov, artist al poporului din 
U.R.S.S., personalitate binecu
noscută și peste hotarele Uni
unii Sovietice, un înflăcărat 
slujitor al scenei.

★
Cele două spectacole prezen

tate (ia Cluj, Brașov și Bucu
rești) în recentul turneu de 
Teatrul Mare Dramatic de Stat 
din Leningrad, drama gorkiană 
„Barbarii" și „Oceanul” de Al. 
Stein, ne-au înlesnit contactul 
cu o artă actoricească relevantă 
îndeosebi prin profunda dăruire 
scenică, printr-o acută capaci
tate de interiorizare și trăire, 
prin ceea ce bine numea Liviu 
Ciulei „folosirea scenei ca un 
cadru al dezbaterilor de idei’’.

Astfel, drama luj Gorki, „Bar
barii”, și-a aflai o transpunere 
scenică definită în esență prin 
aplecarea, cu o rară seriozitate,

asupra fondului de idei al tex
tului, relevat cu profunzime, 
printr-un atent, minuțios son
dai al psihologiei fiecărui per
sonaj în parte. In mod impe
rios, în acest spectacol impune 
sobrietatea maximă a regiei 
care, evitând efectele unei ino
vații exterioare, s-a dovedit 
originală în esență, prin preo
cuparea pentru desenarea rea
listă a fizionomiei morale a ero
ilor și pentru realizarea unei 
atmosfere specifice gorkiene, 
viu grăitoare pentru condițiile 
în care se consumă drama, și 
pentru dezbaterea de idei pro
pusă de Gorki : imperioasa ne
cesitate de a se lupta împotriva 
unei lumi a mizeriei morale, 
pentru umanitate, pentru „fru
mos” în relațiile dintre oameni, 
pentru „Om’’.

O bogată distribuție, ilustrată 
de personalități actoricești de
osebite, desfășoară un joc re
marcabil în planul configurării 
caracterelor și în acest sens 
ne-au reținut atenția interpre
ta Nariejdel Monahova —

actrița T. V. Doronina, interpre
tul lui Cerkun — B. Luspe
kaev, sau al lui Monahov — 
E. A. Lebedev, Dar, evident, nu 
pot fi uitați E, A. Popova, în 
rolul Annei Feodorovna sau 
N. P. Korn în rolul Doctorului.

In intregimea lui, spectacolul 
cu drama „Barbarii” se distinge 
prin ținuta sa clasică, demon- 
strînd o profundă înțelegere a 
textului și a teatrului gorkian, 
precum și o mare dăruire din 
partea interpreților, ale căror 
compoziții, subliniem, sînt rele
vante.

Atenta preocupare pentru 
„idee" impune și în spectaco
lul cu piesa lui AL. Ștein „O- 
ceanul", pasionantă pledoarie 
pentru nobilele sentimente de 
sinceritate, dragoste și priete
nie, caracteristice climatului 
spiritual al lumii socialiste. Via 
dezbatere adusă în scenă de 
Al. Stein, și care și în specta
colul romînesc s-a bucurat de 
adeziunea spectatorului nostru, 
a fost realizată de teatrul din 
Leningrad cu pașiune și păios,

într-o concepție regizorală care 
a tăcut apel în primul rînd la 
maximum de laconism și care 
în interpretare s-a dovedit ilu
strată printr-o demnă de reți
nut economie și sobrietate. Ast
fel încît întreaga atenție a 
spectatorului a lost caplală di
rect de mesajul atât de actual 
al piesei. Și iarăși vom subli
nia profunzimea investigației 
caracterelor, preocuparea pen
tru interiorizare și trăire.

Dînd viafă imaginei scenice a 
lui Ceasovnikov, tînărul actor 
S. I. Iurski s-a dovedit un 
foarte înzestrat talent, reușind 
să comunice spectatorilor și 
lipsa de maturitate si o anume 
superficialitate care stăruie în 
acțiunile eroului, dar și fondul 
său sufletesc admirabil, la a că
rui temelie se află o mare sin
ceritate și puritate, cinstea.

Foarte mult ne-a impus locul 
actorului K. I. Lavrov, interpre
tul lui Platonov, impresionant 
prin sobrietatea sa, prin lipsa 
oricărui apel la mijloace exte
rioare și totuși atît de grăitor, 
de expresiv, Actorul dispun»

de capacitatea de a-și face viu 
simțită prezența scenică chiar 
și atunci cînd, potrivit rolului, 
intervenția sa în acțiune trebuie 
să se mărginească la un simplu, 
dar cit de plastic realizat co
mentariu al privirilor și grima
sei. Tinuta, tonul vocii, mișcă
rile feții sînt mobilizate de ac
tor în slujba unei rare plastici
tăți.

Din același spectacol s-au de
tașat apoi compoziția lui G. G. 
Semenov — Zub, interpretarea 
pe care o dă L. I. Makarova 
Anecikăi, precum și căldura Și 
emoția momentului în care Za- 
dorov, în interpretarea lui E. A. 
Garicev, dă glas scrisorii adre
sată mamei sale.

Evident, „Barbarii" șl „Ocea
nul” sînt doar două spectacole, 
din cele 15 care alcătuiesc re
pertoriul actual al teatrului șl 
care compun profilul său arti
stic, dar ele ne permit totuși să 
reflectăm asupra ținutei înalte 
a acestei scene, a cărei activi
tate se întemeiază pe însușirea 
și aplicarea consecventă și cre
atoare a prețioaselor principii 
stanislavskiene.

Calda primire făcută de pu
blicul romîn celor două specta
cole, atestă succesul lor și pre
țuirea de care arta valorosului 
colectiv leningrădean s-a bucu
rat în rîndurile iubitorilor noș
tri de teatru, turneul său înscri- 
indu-se ea un eveniment cultu
ral de prestigiu,

DINU SĂRARtJ
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Pentru pregătirea cadrelor de specialitate de nivel mediu g 
(contabili și merceologi) necesare cooperației de consum, in- 8 
cepînd cu anul școlar 1963—1964 se organizează școli tehni-1 
ce de cooperație cu durata de 4 ani. g

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții : 8
— să fie absolvenți a 7 clase elementare, numai din mediul |

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

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

Toți elevii vor fi interni. 8
Examenul va avea Ioc la data de 1 noiembrie a.c.
înscrierea la examenul de admitere se face pină la data de g 

30 octombrie a.c. prin Uniunile raionale ale Cooperativelor Ș
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Ședința

Comitetului

ta Adunarea Generală 
a O.N. U.

Conflictul de frontieră

algero - marocan

întrevederea miniștrilor afacerilor 
externe ai R. P. Romine și Argentinei

Pregătim temeinic

producția anului viitor
Cursurile de ridicare a califi
cării vor fi și în acest an for
ma de bază în această pri
vință. Ele vor fi mult îmbună
tățite, în sensul că vor cuprin
de îndeosebi probleme legate 
de introducerea tehnicii noi, de 
însușirea procedeelor și meto
delor moderne de lucru. Pentru 
anul 1963—1964 am prevăzut ca 
un număr însemnat de munci
tori dintre care peste 370 tineri 
să urmeze cursurile de ridica
re a calificării. Am recrutat 
pentru aceasta lectori dintre cei 
mai buni ingineri și tehnicieni 
din uzină, s-a întocmit cu gri
jă o programă analitică judi
cioasă, corespunzătoare nivelu
lui de pregătire al tinerilor și 
nevoilor producției.

Cum este și firesc, din par
tea tinerilor așteptăm ca prin 
participarea activă la aceste 
cursuri, să poată să-și îmbogă
țească cît mai mult cunoștin
țele pentru ca fiecare să de
vină un promotor al noului în 
producție. Organizația U.T.M. 
din uzină ne va putea ajuta și 
mai mult dacă își va propune 
să realizeze nu numai mobili
zarea tinerilor la aceste cursuri, 
ci va urmări și modul cum ti" 
nerii învață, cum aplică în 
producție cele învățate.

O mențiune cu privire la ac

tivitatea tinerilor. în perioada 
imediat următoare și în anul 
viitor, trebuie făcută în legătu
ră cu întărirea disciplinei în 
procesul de producție. Este 
drept că absențele nemotivate, 
întîrzierile de la lucru au scă
zut față de anul trecut. Res
pectarea disciplinei nu se re
zumă însă numai Ia aceasta. 
Tinerii trebuie să înțeleagă că 
respectarea disciplinei tehnolo
gice, folosirea mai producti
vă a timpului de lucru și a ca
pacității utilajelor, curățenia și 
organizarea mai bună a locului 
de muncă, respectul față de 
muncitorii mai în vîrstă, față 
de maiștri sînt indispensabile 
bunei desfășurări a procesului 
de producție. In această pri
vință un rol deosebit de impor
tant revine organizației U.T.M., 
care poate să ne ajute mai 
mult în acest sens.

Conducerea uzinei este con
vinsă că, datorită entuziasmu
lui și priceperii de care a dat 
dovadă întregul nostru colec
tiv, planul pe întreg anul 1963 
va fi îndeplinit în mod exem
plar la toți indicii, putînd ast
fel începe încă din prima zi a 
anului viitor munca pentru rea
lizarea sarcinilor ce ne revin 
din planul de producție pe 
anul 1964.

Executiv
al C. A. E. R.
MOSCOVA 15 (Agerpj-ee). —
La 15 octombrie s-a deschis 

cea de-a 9-a ședință a Comi
tetului Executiv al C.A.E.R., 
sub președinția Iui Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne.

Comitetul Executiv va exa
mina probleme privind dezvol
tarea în viitor a colaborării 
economice și tehnice a țărilor 
socialiste — membre ale 
C.A.E.R.

NEW YORK 15 (Agerpres). —
In ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 14 octombrie, 
Adunarea Generală a trecut Ia 
examinarea raportului cu privire 
Ia Rhodeeia de aud prezentat de 
Comitetul de tutelă al O.N.U. 
După cum a-a mai anunțat, la 7 
octombrie Comitetul de tutelă a 
adoptat cu o majoritate de 85 de 
voturi pentru, 2 contra și 11 ab
țineri, rezoluția cu privire Ia 
Rhodesia de sud care a foit pre
zentată de Tunisia în numele a 
44 de țări din Africa, Alia și 
America Latină.

In rezoluție se arată că actua
lul guvern al minorității albe din 
Rhodesia de sud a venit Ia pu
tere pe baza unei constituții ne
democratice, împotriva căreia se 
pronuuță majoritatea covîrșitoare 
a populației. Proiectul britanic 
de a transmite guvernului Field 
controlul asupra forțelor armate 
și alte împuterniciri ar înrăutăți

Consultări pentru desemnarea 

succesorului lui Macmillan
LONDRA 15 (Agerpres). — La 

15 octombrie au continuat la 
Londra consultările fruntașilor 
conservatori în privința succe
sorului lui Macmillan în funcția 
de prim-ministru al guvernului 
britanic. Agenția Reuter rela
tează că seria consultărilor a 
fost deschisă de întrevederea 
dintre locțiitorul primului mi
nistru R. A. Butler, cu Macm. - 
lan la spitalul Eduard al VII- 
lea unde acesta este internat.

După întrevederea cu Mac
millan, Butler s-a întilnit apoi 
cu membrii cabinetului britanic 
pentru a pune la punct pro
blema viitorului conducător al 
partidului conservator și al gu
vernului englez.

Referindu-se Ia această ultimă

Referindu-se la șansele pe 
care le au fiecare dintre ace
știa de a succeda lui Macmil
lan la conducerea guvernului și 
partidului Conservator, agenția 
Associated Press subliniază că 
cele mai multe șanse pare a Ie 
avea Butler pentru care s-au 
pronunțat pînă în prezent ju
mătate din cei 20 de miniștri 
ai actualului cabinet conserva
tor. Dar, chiar dacă Consiliul 
de Miniștri ia o hotărîre în a- 
ceastfi privință, scrie agenția 
menționată, „personalități po
litice de seamă cred că va fi 
nevoie de cîteva zile înainte ca 
numele succesorului să fie dat 
publicității”.

și mai mult situația existentă în 
această țară.

Trecîndu-se la vot, Adunarea 
Generală a adoptat această rezo
luție eu 90 dc voturi pentru, 2 
împotrivă (R.S.A. și Portugalia) 
ți 13 abțineri. Delegația britani
că a refuzat să participe ]a vot.

LA O.N.U. ; ÎNREGISTRA
REA TRATATULUI
DE LA MOSCOVA

NEW YORK. — La 15 octom
brie a avut loc ceremonia în
registrării la O.N.U. a Tratatu
lui privitor Ia interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, in spațiul cosmic și 
sub apă. Tratatul a fost înregis
trat de N. T. Fedorenko, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U.. Adlai Stevenson și 
sir Patrick Dean, reprezentanți 
permanent, respectiv ai S.U.Â. 
și Angliei la O.N.U.

Intr-o scrisoare adresată se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, reprezentanții celor 
trei puteri îl roaga să conside
re Tratatul ca fiind înregistrat 
la Secretariatul O.N.U., în urma 
prezentării lui in comun de că
tre guvernele U.R.S.S., S.U.A. și 
Marii Britanii.

ALGER 15 (Agerpres). —

Agențiile de presă relatează 
că marți au continuat ciocnirile 
intre unități algeriene ți unități 
marocane la frontiera dintre cele 
două țări. Postul de radio Alger 
a anunțat că forțele armate alge
riene au reocupat localitățile 
Hasfli Bcida ți Tinjoub.

Adunarea Națională a Republi
cii Algeriene s-a întrunit marți 
după-amiază in ședința extraor
dinară ți a adoptat în unanimi
tate o moțiune în care cere gu
vernului să ia toate măsurile ne
cesare pentru restabilirea situa
ției la frontierele țării. Moțiunea 
subliniază că ciocnirile <le la 
frontiera cu Marocul „riscă să 
degenereze într-un conflict fra
tricid".

Sc anunță totodată că la Ma
roc au sosit, marți, doi reprezen- 
tauți ai guvernului nigerian, 
pentru a duce tratative cu auto
ritățile marocane în vederea re
glementării pațnice a conflictului 
dintre cele două țări.

BUENOS AIRES 15 (de la 
trimisul special Agerpres, C. 
Alexandroaie.

La 15 octombrie Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, în
soțit de Dumitru Fara, trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romîne în 
Argentina, a avut o întrevede
re cu ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Argentina, 
Zavala Ortiz.

In cadrul întrevederii a a-

vut loc un schimb de păreri 
în probleme ale situației inter
naționale actuale, precum și 
probleme interesînd dezvol
tarea relațiilor dintre Argenti
na și R. P. Romînă. întreve
derea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

In aceeași zi, delegația R. P- 
Romîne a făcut o vizită de 
curtuoazie primarului interi
mar al capitalei Argentinei, 
Petro Riu.

Vizita Iov. L Sălajan in Indonezia
DJAKARTA 15 (Agerpres).-- 
Generalul de armată Leontin 

Sălăjan, ministrul Forțelor Ar. 
mate ale R.P. Romîne, împreu
nă cu persoanele care îl înso
țesc, își continuă vizita în In
donezia. Oaspeții romini au vi
zitat regiunea Sumatrei de 
Nord, orașul Bandung și îm
prejurimile sale.

Ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne a vizitat une-

Ie unități militare ins talate în 
apropierea marelui lac Toba, 
centrul de cavalerie al cole
giului militar, precum ți alte 
unități militare. In vizitele 
sale in Sumatra și Bandung 
tovarășul general de armată 
Leontin Sălăjan a fost însoțit 
de generali și ofițeri superiori 
ai armatei indoneziene, pre
cum și de ambasadorul R. P. 
Romîne la Djakarta.

CU CE VA FI
DE LUPTAT

pauză...”. Eroarea de calcul îl 
cufundă brusc într-o adîncă și 
dureroasă uimire. Astfel, la 
numai două lecții după ce. a- 
flat nepregătit, Bodor Gustav 
luase un afurisit de 3 la geolo- 
gie, iată-1 avînd surpriza să se 
audă iarăși poftit la lecție. 
Sucită și răsucită în mină, 
frămîntată pe față și pe dos, 
bucata de turbă se încăpățî- 
nează să-și păstreze tainele 
față de el, în loc să se reco
mande. așa cum cere profeso
rul. ca o rocă sedimentară de- 
tritică, organogeftă etc., petro- 
grafia fiind o știință și nu un 
joc de-a ghicitul. Așadar, în 
loc ca primul calificativ să 
sune semnalul de alarmă și 
să-i ceară elevului un efort 
susținut, mai intens, pentru o 
remediere (cum era normal și 
cum era convins profesorul) a 
urmat, dimpotrivă o relaxare 
nejustificată — și iată urma
rea : nota proastă și-a căpătat 
perechea.

Dacă Ionescu Florin și Nicu_ 
lescu Dan, ascultați în aceeași 
serie cu Bodor și obținînd 10, 
respectiv 8, ar proceda la fel 
ca primul, ar însemna să se 
lase pe tînjeală o lungă oucată 
de vreme, la „adăpost" de ori
ce primejdie. Dar, după cum 
calificativul obținut de cel 
dintîi nu este întîmplător, nici 
ale lor nu sînt întîmplătoare. 
Teoria „accidentului” de care 
se debarasează cu greu unii 
dintre elevii clasei a Xl-a A, 
încercînd să motiveze un rateu 
sau altul, nu stă în picioare. 
Clasa în întregul ei simte a- 
ceasta. luînd, hotărîtă, poziție 
împotrivă. Clasa spune : nu
mai cînd înveți exclusiv pen
tru notă poți să blestemi ghi
nionul de a fi fost nimerit 
„tocmai” într-unul din ochiu
rile plasei împletită din cuno
ștințele tale. Băiete, prea erau 
largi aceste ochiuri...

Da. se poate învăța fără ac
cidente. iar dacă înveți cu a- 
devărat. accidentele nici nu 
există. Organizația U.T.M. a 
claselor a Xl-a, într-o adu
nare generală pe an de studiu 
consacrată temei „Pregătirea 
pentru maturitate” a luat în 
discuție, prin referiri concrete, 
situația „accidentaților”. A re
zultat că de fiecare dată, în 
fiecare caz, atenția la oră a 
fost insuficientă, consultarea 
bibliografiei—ignorată, studiul 
individual zilnic — grav ne
glijat. E încă prea devreme să 
vorbim despre efectul critici
lor. Dar, după ce în mod opor
tun au fost amintite cîteva 
dintre metodele cele mai bune 
de învățătură, în fața utemi- 
știlor cei direct vizați s-au an
gajat să privească cu seriozi
tate de acum înainte studiul, 
să-l considere un proces con
tinuu. conștienți că altfel nici 
o reușită temeinică nu va fi 
cu putință. Ceea ce reprezintă 
întregul adevăr.

Semnificativă în această pri
vință e situația de la matema
tică.

De la înoeputul anului, fără 
excepție, toți elevii clasei a 
Xl-a A s-au bucurat la vestea 
că vor studia această disci
plină cu tovarășul profesor A- 
lexandru Roșu care lucrează 
în învățămîntul universitar și 
a cărui înaltă exigență este 
direct proporțională cu calita
tea nivelului la care predă. In_

teresîndu-se de soarta colegi
lor lor din anul precedent, au 
aflat că absolvenții fostei clase 
a Xl-a sînt. acum, în marea 
lor majoritate studenți la dife
ritele secții ale politehnicii, că
reia i-au trecut pragul cu note 
mari la examenul de admitere. 
De la ei știau: cu cît le-a fost 
mai ușor la examen, cu atît 
mai mare le fuseseră efortu
rile în cursul anului, tovară
șul profesor fiind adversarul 
hotărît al autoliniștirii chiar 
și la cei cotați ca foarte buni. 
Din relativa sa „zgîrcenie” în 
acordarea calificativelor ma
xime. elevii săi nu au avut, în 
cele din urmă, decît de cîș- 
tigat.

Pentru a înțelege dialectica 
acestei evoluții, se cere o ma
turitate pe care — sîntem 
bucuroși să afirmăm — cei 
mai multi din actuala clasă a 
Xl-a A o au. Elevi ca Persa- 
che Octavian ori Țînțăreanu 
Cristian care s-au afirmat în 
anii precedenți la matematică 
sînt avizați să nu se culce pe 
lauri : studiul funcțiilor varia
bile pretinde o suplețe în gîn- 
dire și o capacitate de abstrac
tizare simțitor mai mare de cît 
pînă acum. Altora le devine 
de asemenea limpede că tre
buie să-și mobilizeze resursele 
de timp și energie, să lichideze 
golurile din pregătirea anteri
oară, să învețe matematica cu 
metodele specifice matemati
cii, opuse oricărei însușiri pa
sive a cunoștințelor. Incît, ne- 
demobilizînd de pe urma unui 
prim eșec la contactul cu ma
teria clasei a Xl-a, Mureșan 
Nicolae, de pildă, dovedește că 
are toate perspectivele să facă 
față exigențelor profesorului. 
Cu o condiție : să nu creadă 
în atotputernicia întâmplării, 
asta în general, iar pentru stu
diul matematicii, în special.

Obligați să învețe gîndind, 
stimulați de un profesor a că
rui severitate vede departe, 
elevii clasei a Xl-a A au în
ceput o ascensiune dificilă. Nu 
vom spune că pe parcurs „că
zăturile” sînt inerente: nici 
acest mod de a justifica o notă 
proastă nu ne poate cîștiga a- 
deziunea. Dar important este 
ca efortul comun pentru a a- 
junge, toți pînă la unul, la 
înalta cotă propusă să dea re
zultatul scontat: buna pregă
tire.

Or, în acest sens, trebuie sa
lutate primele inițiative apă
rute în clasă. Așa cum au ho
tărît utemiștii la capătul unei 
scurte dezbateri operative, 
Stoian Nicolae îl va sprijini la 
învățătură pe Panaitide Șer- 
ban, Mihăilescu Silvia va în
văța împreună cu Țecoș Elena 
și cu Nacu Ion, Florea Lelia 
îi va da ajutor la studiu lui 
Conavu Codruț șja.m.d. Oglindă 
a sentimentului de responsabi
litate colectivă. întrajutorarea 
va fi, neîndoielnic, de un real 
folos. Ea va deprinde pe cei 
rămași în urmă cu planifica
rea timpului, cu studiul serios 
și sistematic, cu atenția judi
cios distribuită tuturor disci
plinelor. cu autoexigență, cu 
perspectiva largă a muncii de 
elev.

Cu un cuvînt, ea va contri
bui nu numai la îndreptarea 
unor situații izolate, ci și la 
victoria colectivului asupra 
unor prejudecăți și practici 
școlare învechite, incompati
bile cu maturitatea.

întrevedere corespondentul Ia 
Londra al agenției Associated 
Press subliniază că nu s-a a- 
nunțat. vreo hotărîre privind 
desemnarea succesorului pri
mului ministru Macmillan. . Ci
tind surse informate agen
ția relatează că miniștrii nu 
au reușit să cadă de acord 
asupra persoanei care îl va în
locui pe Macmillan ceea ce 
face necesară o nouă convocare 
a Consiliului de Miniștri. Agen
ția precizează că conducătorii 
conservatori „rămîn încă divi
zați”.

Se știe că persoanele despre 
care se spune că îl vor înl6- 
cui pe Macmillan sînt R. A. 
Butler, locțiitor al primului mi
nistru, lordul Home, ministrul 
afacerilor externe, lordul Hails- 
ham, ministru pentru probleme
le științei și tehnicii, și ;R, 
Maudling, ministrul de finanțe.

PE SCURT •
BONN. — La 15 octombrie, 

în Bundestag, în cadrul unei 
ședințe speciale. Gerstenmeier, 
președintele Bundestagului. a 
dat citire scrisorii președinte
lui republicii. Ldbke, în care 
acesta anunță că a acceptat 
demisia cancelarului Adenauer. 
O dată cu demisia cancelaru
lui, demisionează întregul gu
vern. Adenauer, oare a deținut 
funcția de cancelar federal 
timp de 14 ani, a ținut o scur
tă cuvîntare. Bundestagul se 
întrunește din inou la 16 oc
tombrie pentru a alege pe 
Ludwig Erhard în funcția de 
cancelar federal.

RABAT. — La Rabat au fost 
date publicității rezultatele alege
rilor parlamentare pentru Camera 
Consilierilor, care are rolul de 
Senat. Potrivit comunicatului oii- 
cial. victoria in alegeri a revenit 
,,Frontului pentru apărarea insti
tuțiilor constituționale", partid de 
guvernămint. Din cele 120 de 
locuri ale Camerei Consilierilor. 
Frontul pentru apărarea instituții
lor constituționale a obținut 118, 
iar Uniunea generală a muncitori
lor marocani două.

NEW York. — Agenția France 
Presse anunță că lansarea unei în
cărcături spațiale franceze, cu aju
torul unei rachete americane, pre
văzută a avea loc în localitatea 
Wallops Island (Virginia) la 15 oc
tombrie ora 16,50 Gmt a fost 
amînată. Cauza acestei amînări a 
fost, potrivit agenției menționate, 
,,proasta funcționare a mecanisme
lor rachetei purtătoare1'. Agenția 
subliniază că această lansare face 
parte dintr-un program de studii 
spațiale întreprins în comun de 
N.A.S.A. și Centrul național de 
studii spațiale din Franța în scopul 
lansării pînă în 1965 a unui sate* 
lit francez.

PE SCURT •

PE SCLTT •
PRAGA. — Tenorul Ion 

Piso, solist al Filarmonicii de 
Stat „George Encscu" și-a în
cheiat turneul în R. S. Ceho
slovacă. El a cîntat pe scenele 
teatrelor de operă din orașele 
Kosice, Plzen, Bratislava și 
Ostrava în operele Rigoletto, 
Tosca și Boema. Solistul ro- 
mîn a fost aplaudat pretutin
deni cu căldură pentru inter
pretarea remarcabilă a tuturor 
rolurilor.

TUNIS. — La 15 octombrie 
trupele franceze au părăsit 
definitiv baza militară Bizer- 
ta de pe teritoriul Tunisiei. 
Ultimele unități franceze s-au 
îmbarcat în cursul după-amie- 
zii pe nava amiral .,Gustave 
Zede“ împreună cu comandan
tul francez al bazei, contra
amiralul Vivier. Nava a pără
sit apele teritoriale ale Tu
nisiei escortată de două unități 
ale marinei tunisiene.

NEW "YORK. — Primul ministru 
al Republicii Congo, Adoula, a dat 
publicității la New York un co
municat In care se arată că Por
tugalia ameninfă să scuiunde nave 
de mare tonaj pe fluviul Congo 
pentru a bloca transportul pe a- 
ceastă cale iluvială, ca represalii 
pentru sprijinul pe care ii acordă 
Republica Congo luptei de elibe
rare a poporului angolez. In comu
nicat sînt mentionale nenumărate 
violări ale irontierei și spațiului 
aerian congolez de către tortele 
armate portugheze. Totodată, se 
subliniază că colonialiștii portu
ghezi adăpostesc in Angola grupuri 
de mercenari plătiți de aceia care 
vor sd reînvie secesiunea katan- 
ghezit. Pentru a face fată oricărei 
eventualități, se spune în comuni
cat, guvernul congolez a luat toate 
măsurile necesar».

PE SO RT •

O. R.

univer- 
pentru 
în de-

dar studenții din Cara- 
se Împacă cu gîndul va- 
forțate. Se pregătesc 
examenul unei aprige

forțată

din Coreea de sud

PE PESTE HOTARE
niversitatea
Caracas a intrat 
în... vacanță. In 
mijlocul lui octom
brie, în plin an 
universitar. O va
canță neobișnuită 

Pe care tradițiile n-o justifică. 
O vacanță pe care nu au do
rit-o nici profesorii și nici stu
denții.

Și totuși, la 14 octombrie, 
autoritățile din capitala Vene-

însemnări

M
e la Londra a par
venit vestea că tra
tativele cu privire 
la acordarea inde
pendenței Kenyei 
continuă să se afle 
în impas. Delegația 
guvernului Kenyei a dat publi

cității o declarație care reflectă 
nemulțumire față de poziția bri
tanică în ceea ce privește carac
terul viitoarei constituții a Ke
nyei independente. In declarație 
se afirmă că independența Ke
nyei va fi proclamată la data 
stabilită „cu sau fără aprobarea'1 
engleză.

Impasul conferinței de la Lon
dra se datorește neînțelegerilor 
dintre guvernul Kenyei și parti
dul de opoziție KADU. Forțele 
de opoziție se împotrivesc unui 
regim centralizat și doresc insti
tuirea unui sistem regionalist cu 
o largă autonomie. Aceste forțe 
merg chiar mai departe. Încor
darea recentă a situației din 
Kenya, după cum se știe, s-u 
produs în urma tentativei parti
dului KADU de a crea un stat

tvealth-ului. Duncan Sandys, 
preună cu două delegații din 
nya — una guvernamentală a 
partidului KANU condusă de 
Kenyatta și una a partidului 
KADU condusă de președintele 
acestui partid, Ngala, secesio- 
niștii din Kenya au trecut la ac
țiune. La o conferință de presă 
convocată Ia Nairobi, liderii 
KADU au prezentat ostentativ 
ziariștilor o hartă a teritoriului 
pe care urmează să fie instalată 
puterea respectivului partid. A- 
vînd de făcut față unei situații 
grave, Kenyatta și-a convocat 
colaboratorii din delegația pe 
cure o conduce la Londra și a 
transmis telefonic ordin locțiito
rului său să ia toate măsurile ce 
se impun ; totodată, șeful guver
nului Kenyei a închiriat o rețea 
radiofonică pentru a se adresa 
direct poporului. In Kenya uni
tățile de poliție au fost trimise 
în grabă în punctele cheie, pen
tru a împiedica pe secesioniști 
să-și înfăptuiască planul.

In fața 
energice

PROBLEMELE

KENYEI
independent în regiunea liift 
Valley, regiunea de vest, de nord- 
est și de coastă. Primejdia impli
cată de această eventualitate este 
gravă, dat fiind condițiile pregă
tirilor pentru proclamarea inde
pendenței, eveniment care ur
mează să se producă la 12 de
cembrie.

Tentativele pentru „katangiza- 
rea” Kenyei — expresie folosită 
în presa occidentală datorită a- 
semănării cu politica dusă atîta 
amar de vreme de Chombe în 
Congo — nu sint de dată recen
tă. Încă în timpul campuniei 
electorale, principala controver
să dintre partidele KANU și 
KADU a constat în preconizarea 
unui stat independent cu un gu
vern și o administrație centrală 
de către primul, și — un stat 
federal, cu acordarea unei largi 
autonomii provinciale de către 
cel de al doilea. Victoria electo
rală a KANU și constituirea gu
vernului condus de Jomo Ke
nyatta, care a petrecut ani înde
lungați în închisoare și depor
tare, a indicat limpede creșterea 
conștiinței naționale a poporului, 
dar KADU — avînd după cum 
s-a stabilit în cursul alegerilor 
sprijin din afară — nu a renun
țat la uneltiri.

Profitînd de prelungirea con
ferinței privitoare la indepen
dența Kenyei care reunește de 
trei săptămîni la Londra, la Lan
caster House, pe ministrul colo
niilor și problemelor Cammon-

îm- 
Ke-

I 
I 
I
I 
I
I 
I

zuelei au închis porțile 
sității. Le-au închis nu 
o zi sau două, ci pînă 
cembrie. Adică, pe întreaga pe
rioadă a campaniei electorale.

Vacanța forțată a studenților 
din Caracas își are explicația 
sa. Autoritățile, Îngrijorate de 
starea de spirit a studenților, 
preferă să-i Împrăștie și, even
tual, să-i alunge din capitală în 
zilele înfie’fbîntate ale luptei 
electorale. Acțiunea se înca
drează în valul de represiuni 
antidemocratice declanșat îm
potriva forțelor de stingă și 
survine după ciocnirile de sîm- 
bătă și duminică dintre poliție 
și studenți.

Numai că studenții n-au in
tenția să intre în vacanța pe 
care Ie-o impun oficialitățile. 
Chiar în seara cînd arbitrara 
măsură a devenit cunoscută, 
studenții au organizat o demon
strație de protest. Federația 
Studenților din Venezuela a a- 
nunțat că aceasta este doar 
prima dintr-o serie de manife
stări și că in zilele următoare 
vor continua demonstrațiile.

Porțile universității sînt în
chise, 
cas nu 
canței 
pentru 
lupte.

U.R.S.S. La Combinatul chi
mic „Novomoskovski" se 
construiesc noi obiective. 
Fotografia înfățișează una 

noile construcții.

Foto TASS {

reacției prompte și 
guvernului, în rîndu- 

rile secesioniști- 
lor a apărut șo
văiala. Ngala a 
cerut conducerii 
KADU dc la Nai
robi să aștepte 
sosirea emisaru
lui său Shikuku, 
secretarul gene
ral ut partidului, 
cure urma să ple
ce din Londra 

Intîrziind însă la aero- 
deși în urma interven- 

cure. leagă

a

în țară, 
port —■ 
țiilor cursa BOAC 
Londra cu Nairobi a așteptat in 
mod cu lotul neobișnuit o jumă
tate de oră Shikuku și-a amî- 
nat (nu se poate preciza dacă 
intenționat sau nu) plecarea. 
Descumpănirea liderilor KADU 
s-a accentuat și datorită faptului 
că anumite cercuri engleze care 
încurajaseră programul lor elec
toral s-au manifestat de astă dată 
reticente. Cînd la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. colonia
lismul este condamnat sub dife
ritele sale aspecte, iar împotriva 
eventualității creării unui stat 
„alb” în Rhodesia de sud, după 
destrămarea Federației Rhode- 
siei și Nyassalandului, se ia o a- 
titudine atît de fermă, nu este 
desigur lesne să se mizeze în Ke
nya exclusiv pe un partid politic 
care s-a dovedit minoritar în a- 
legeri. Pe fondul tratativelor 
pentru constituția viitoarei Re
publici Kenya, unde 
condusă de Kenyatta 
cu dirzenie punctul 
încercarea 
separatist 
menită să

injrunlind dificultăți 
soiul, poporul Kenyei 
independența națională 
proclamată anul acesta.

de creare 
apare ca 

intimideze.

delegația 
își apără 
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statului 
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Ecranizarea piesei 
„Vicarul”

Piesa scriitorului german 
Rolf Hochhuth „Vicarul", 

care a provocat numeroase 
discuții și polemici prin criti- 
cile aduse papei Pius alXII-lea, 
va fi ecranizată anul viitor de 
către regizorul francez Jean- 
Pierre Melville.

Producția mondială 
de oțel

Morun de... 500 kg

După cum anunță agenția 
de presă „Novosti", pe
scari gruzini au prins în 

.apele Mării Negre, în -apropie
rea litoralului Gruziei. un mo
run în greutate de aproape 
500 de kg, lung de peste 4 me
tri.

Cel mai mare pod 
din Africa

In Nigeria sînt în curs lu
crările pentru construirea 
celui mai mare pod din 

Africa. Podul va avea o lun
gime totală de 1 405 m, o greu
tate totală de 8 500 tone și va 
fi plasat peste fluviul Niger.

Executarea acestui uriaș pod 
va dura aproximativ doi ani.

Călătorii cu 5 000 de ani 
în urmă

Cu prilejul unor cercetări 
arheologice întreprinse 
în Ecuador au fost găsite 

rămășițele unor vase de lut s 
plăci de piatră, împodobite cu 
desene primitive care prezintă 
o asemănare surprinzătoare cu 
obiectele de lut și sculpturile 
vechi de circa 5 000 de ani des
coperite în Japonia. Dat fiind

din 
de a 
Japo- 
au a-

că din măsurătorile făcute cu a- 
jutorul radioactivității corbonu- 
lui a rezultat aceeași vechime 
și pențru descoperirile 
Ecuador, există motive 
presupune că locuitorii 
niei de pe acele vremuri
juns pe cale maritimă pînă pe 
continentul american. Presupu
nerea devine și mai probabilă 
prin faptul că în Japonia, cu 
cinci milenii în urmă, arta con
strucțiilor navale a fost destul 
de avansată, iar viaturile „Pas
sat” au înlesnit marinarilor ac
cesul spre coasta Ecuadorului.
Reconstruirea muzeului 

landului Renania

La Bonn va fi reconstruit 
muzeul landului Renania, 
Pentru realizarea acestui 

proiect se prevede o perioadă 
de trei ani, precum și cheltui
rea sumei de 13 000 000 de 
mărci germane. Proiectul a fost 
elaborat de arhitectul Rainer 
Schell din Wiesbaden. Muzeul 
Renaniei din Bonn a fost di
strus la sfîrșitul anului 1944. 
Exponate prețioase ale muzeu
lui, printre care craniul origi
nal al omului de Neanderthal, 
zac pină 
gazie.

Comitetul pentru oțel al Comi
siei economico pentru Euro
pa a O.N.U. a dat publici

tății un raport în care arată că in 
cursul anului 1962 producția mon
dială de oțel a atins un nivel re
cord : 3G8 milioane tone, ,,în ciuda 
scăderii producției și cererii în 
unele țări din Europa occidentală 
și în Japonia. Acest progres, sub
liniază raportul, se datorește creș
terii producției în U.R.S.S., în ță
rile Europei răsăritene, în S.U.A. 
și în unele țări recent industriali
zate".

Raportul relevă în același timp 
că în 1962, în majoritatea țărilor 
Europei occidentale. în S.U.A. ți 
în Japonia „Piața oțelului a fost 
caracterizată printr-o lipsă de echi
libru între dezvoltarea generală a 
economiei ți cererea de produse 
siderurgice finite. Acest dezechili
bru a dat naștere în primul rind 
la crearea unui excedent important 
al capacităților de producție și în 
al doilea rind Ia o intensificare a 
concurenței atît pe piața mondială 
cît și pe piețele interne ale princi
palelor țări producătoare de oțel, 
însoțită de o reducere a investi
țiilor consacrate dezvoltării mij
loacelor de producție".

Ciădire

în prezent într-o ma-

O.N.U. Ia Beirut

După cum anunță agenția 
France Presse, la Beirut,
capitala Libanului, va fi 

construită o clădire pentru ser
viciile Organizației Națiunilor 
Unite. In prezent se află în Li
ban un expert al O.N.U. care 
studiază amplasarea viitorului 
centru regional al O.N.U. și 
planurile propuse de guvernul 
libanez în vederea construirii 
acestei clădiri.
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„BSD— 62"

U
n tînăr constructor de la 
Întreprinderea cehoslovacă 
„Dioptra” a elaborat un 

aparat de șlefuire periferică a 
lentilelor pentru ochelari : ,.BSD- 
62”.

Spre deosebire de mașinile de 
șlefuit de carborund. la care sti
cla trebuia întîi tăiată și despi
cată, noul aparat prevăzut cu un 
disc de diamant înlătură aceste 
operații. Șlefuirea se efectuează 
direct și relativ simplu.

Acest aparat funcționează pe 
baza miei instalații electrice au
tomate.

0!

7 000 urne de vot, 50 000 poli
țiști și un număr neprecizat încă 
de alegători. Alegerile sud-co- 
reene au început într-o tensiu
ne sesizată de majoritatea co
respondenților de presă. Primul 
acț al operațiunilor electorale 
s-a consumat marți în zori cînd 
cei 50 000 de polițiști s-au 
postat în jurul urnelor de vot.

Atmosfera încărcată a ulti
melor zile de bătălie electorală 
a culminat cu măsurile supli
mentare de precauție pe care 
Pak Cijan Hi le-a adoptat spre 
a evita surprizele Agenția 
„ASSOCIATED PRESS” relata 
despre intenția conducătorului 
juntei militare sud-coreene de 
a~și prelungi dominația, creînd 
aparența unui regim „civil ’, a- 
les prin metode democratice.

Momentul votului a fost pre
cedat de o înfruntare între Pak 
Cijan Hi și opoziția coalizată 
care a desemnat un singur can
didat în persoana Iui Yun Po 
Sun. „Calomnii, acuzații și con- 
traacuzații au fost formulate 
de candidații și reprezentanții 
diferitelor partide în discursu
rile rostite în timpul acestei 
campanii, caracterizate printr-o 
acerbă luptă pentru cîștigarea 
alegătorilor” — transmitea din 
Seul agenția „ASSOCIATED 
PRESS”. In finalul campaniei e- 
lectorale, au fost arestați mai 
mulți fruntași ai opoziției în- 
vinuiți de o greu precizabilă 
„încălcare a legilor electorale"■

Alegerile au început printr-o 
participare destul de redusă a 
corpului electoral. Numărătoa
rea primelor voturi indică un 
avans de cîteva sute de voturi 
al candidatului opoziției. Aces
te prime rezultate nu pot ii 
considerate pe deplin edifica
toare. Numărătoarea voturilor 
nu a luat sfîrșit în nici 
din cele 196 de centre, 
indiferent de rezultatul 
estc limpede de pe acum 
bună parte din alegători 
pronunțat pentru candidatul o- 
poziției.

Configurația definitivă a 
scrutinului va deveni cunos
cută abia miercuri.

unul 
Dai, 

final, 
că o 
s-au

M. K.


