
Hunedoara-’A început
campaniade împăduriri

se
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TIMIȘOARA (de la 
corespondentul nos
tru). —

întreprinderile fo
restiere din regiunea 
Banat au făcut inten
se pregătiri pentru 
campania de împădu
rire. Din timp au fost 
identificate cele 1 100 
de hectare care 
vor împăduri în
ceasta toamnă, iar pe 
șantiere s-au construit 
cabane pentru caza
rea muncitorilor. Ast
fel, Ia Cerneț, Munte
le Mic etc, unde se 
împăduresc suprafețe 
mai mari, sînt amena
jate cîteva cabane 
dintre cele 80 cîte 
s-au construit în în
treaga regiune. In a- 
propierea șantiere
lor, vor funcționa ma
gazine speciale ale 
cooperației, care vo: 
asigura o bună apro
vizionare a muncito
rilor.

Pentru păstrarea In 
bune condiții a ma
terialului săditor, s-au 
pregătit Ia cabane di
ferite locuri unde pu

fetit sînt depozitați 
pînă Ia plantări.

La începutul acestei 
săptămîni, în regiunea 
Banat a început cam
pania de împădurire, 
printre primele între
prinderi forestiere 
unde lucrările se des
fășoară din plin nu- 
mărîndu-se . și între
prinderea forestieră 
Bocșa.

In cadrul lucrărilor 
de îmbogățire a patri
moniului silvic, tine
rii din regiunea Ba
nat au efectuat în 
prima parte a anului 
diferite lucrări de îm
pădurire, îngrijire a 
arboretului, combate
rea dăunătorilor, re
coltatul semințelor. In 
această toamnă, 
ganizațiile U.T.M. 
continua acțiunile 
muncă patriotică
împăduriri, asigurînd 
participarea activă a 
tineretului la îndepli
nirea planului anual 
și aducînd totodată 
statului economii de 
un milion Iei.

or- 
vor 
de 
la
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
u n c 11 o r
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Tînăr, vesel, pasionat pentru meseria aleasă. Acesta este Sandu Tănase, mun
citor în secția D.A. V 2 a rafinăriei Onești
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întem în ultimul 
trimestru al anului. 
Siderurgiștii din 
Calan continuă cu 
însuflețire între
cerea socialistă, 
pentru îndeplinirea

și depășirea sarcinilor planului 
de producție anual la toți indi
cii. Cele peste 4 600 de tone de 
fontă, 5 200 de tone de semi
cocs și alte produse elaborate 
peste sarcinile planificate de 
la începutul anului și pînă în 
prezent, sînt o dovadă grăitoa
re a eforturilor și succeselor 
lor. Ca buni și pricepuți gospo
dari, siderurgiștii din Calan 
preocupă însă, încă de pe 
cuma și de soarta producției 
nului viitor.

In urma primirii sarcinilor
plan, a fost propus și s-a stabi
lit un amplu plan de măsuri 
tehnico-organizatorice, compus 
din 50 de probleme care evi
dent, va fi completat și îmbu
nătățit în funcție de sarcinile 
care vor apare pe 
Principalul obiectiv al planului 
M.T.O. îl constituie deschiderea 
unor noi cursuri de ridicare a 
calificării profesionale La în
deplinirea sarcinii de pregătire 
și deschidere a diferitelor for
me de perfecționare a cunoștin
țelor profesionale, colaborează 
— sub îndrumarea comitetului

parcurs.

de partid — conducerea tehni- 
co-administrativă a întreprinde
rii. comitetul sindicatului si co
mitetul U.T.M. Sarcina noastră 
constă în mobilizarea unui nu
măr cît mai mare de tineri si- 
derurgiști la aceste forme, pre
cum și urmărirea îndeaproape a 
felului în care ei participă la 
cursuri și-și însușesc noțiunile 
predate, cum se preocupă 
afara orelor de expuneri 
îmbogățirea și completarea 
noștintelor primite.

La îndeplinirea acestor sar
cini, comitetul U.T.M., birourile 
organizațiilor de bază U.T.M.

în fata tuturor 
cite o expunere 
tehnico-știintific,

în 
de 

cu-

(în fiecare secție) care au pre
zentat lunar, 
muncitorilor, 
cu caracter 
legată de rezolvarea unor sar
cini concrete pe linie de pro
ducție, de noutățile tehnice a- 
părute în ramura siderurgiei pe 
plan mondial, de funcționarea 
sau deservirea unor noi agre
gate ori utilaje care au intrat 
sau care urmau să intre în do
tarea secțiilor. Cursurile de ri
dicare a calificării și de spe
cializare s-au încheiat în luna 
iunie, după șase luni de func
ționare. urmînd să se redeschi

LA UZINELE „VICTORIA CALAN-
secții colaborează cu sindi-din 

catul, folosesc experiența a- 
cumulată. adoptată noilor ce
rințe ale producției. Incepînd 
din iarna anului trecut, în uzi
na noastră au funcționat 13 
cursuri de ridicare a calificării 
în care au fost cuprinși peste 
660 de muncitori și două 
cercuri de specializare cu 40 
de muncitori turnători și ter- 
motehnicieni. Mai mult de trei 
sferturi din aceștia sînt tineri. 
In afară de acestea, au fost 
organizate 6 lectorate tehnice

dă în curînd, în aceeași formă 
organizatorică. Măsura stabilită 
acum în 
deosebi 
ținutului

Noile 
1964 prevăd o sporire a 
ductiei de fontă cu 20 000 
tone, cele ale producției 
lingotiere cresc cu 2 000 
tone fată de anul in.curs, pen
tru realizarea cărora atît la 
furnale cît și la turnătorii, la 
bateriile de semicocs, trebuie 
să se realizeze indici de utili
zare a agregatelor superiori ce
lor atinși pînă acum. In anul 
viitor furnaliștii vor elabora, 
de asemenea, mărci noi de fon
tă care cer un proces tehnolo
gic deosebit, proces care 
buie cunoscut temeinic 
timp de toți muncitorii de 
furnale. La ambele turnătorii, 
prin continua mecanizare, prin 
introducerea în fabricație a u- 
nor noi produse, productivita
tea muncii va crește, se va îm
bunătăți și mai mult calitatea 
produselor noastre. In vederea 
reducerii procentului de sulf

plan se referă însă in
ia îmbunătățirea con
cursurilor.

cifre de plan pentru 
pro- 

de 
de 
de
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tre- 
din 

la

din lingotiere, de pildă, la tur
nătorie se va pune în curînd 
în funcțiune un preîncălzitor 
de aer la cubilouri; la cuptoa
rele carbo-fluide se vor monta 
trei suflante noi pentru mărirea 
cantității de gaz și aer, la tur
nătoria nr. 2 se va extinde for
marea cu modele metalice ele., 
iată o serie întreagă de moder
nizări, mecanizări care nu pot 
să nu fie oglindite în conținu
tul programelor cursurilor de 
ridicare a calificării.

Pentru ca aceste programe să 
răspundă cerințelor concrete 
ale producției din anul care se 
apropie, conducerea tehnică a 
uzinei a organizat o largă dis
cuție cu șefii de secție și lecto
rii cursurilor de ridicare a ca
lificării, la care a participat și 
comitetul U.T.M. Pornind de la 
programele cursurilor încheiate 
în vară, s-a urmărit ca proble
mele tratate atunci să nu mai 
fie reluate decît în măsura în 
care este strict necesar, noile 
teme să fie o continuare a ce
lor parcurse deja, să constituie 
o noutate pentru cursanți, o 
reflectare fidelă a nevoilor ac
tuale ale producției.

S-a stabilit ca lectorii să pre
vadă în noile programe anali
tice mai multe lecții referitoare 
la întreținerea și exploatarea 
rațională a furnalelor, la înlă
turarea micilor defecțiuni în 
timpul funcționării agregatelor, 
la posibilitățile 
re a regimului 
perelor. Pentru 
fost prevăzute 
contribuie la specializarea 
în obținerea noilor mărci 
fonte. Lectorii vor fi tot aceia

de îmbunătăți- 
termic al cau- 
furnaliști 

teme care

VIOREL PĂCURAR 
secretarul comitetului U.T.M.

Uzinele „Victoria"-Calan

(Continuare în vag. a UI-a)

Tractoarele si

B
Se elaborează o nouă șarjă la Uzinele „23 August" din Capi

tală
Foto: AGERPRES IN

./olosindl procedeele avansate

de lucru
Metalurgiștii de la Uzina de re

parat utilaj minier din Petroșeni, 
folosesc pe scară tot mai largă 
procedeele avansate de lucru. La 
confecționarea stîlpilor metalici 
pentru armături de mină, de pildă, 
ei au introdus sudarea automată a 
părții superioaie a stîlpilor. Ex
ploatările miniere din Valea Jiu
lui vor avea astfel mai devreme 
și in cantități sporite armăturile

necesare extinderii susținerilor 
modeme în abataje.

Lucrătorii celor două fabrici de 
aglomerarea minereurilor de fier 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara, folosind metoda utilizării 
intensive a mașinilor și benzilor 
de aglomerare, au realizat zilnic, 
în ultimul timp, în medie, 300 
tone de aglomerat peste plan.
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sondelor de mare adincime

în rîndurile îneca
și colectiviștilor a 
cunoștințe agro- 

Unul din aceste 
„Organizarea mun-

Organ Central

la Fabrica de unelte din
bine 'docu-

interesantăa-

și scule din 
a avut loc o 

tehnico-ști- 
la care au 

ingineri,

Cercetări asupra forării
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8 Fabrica de uleiuri vegetale 8 
8 „Muntenia" din Capitală a p 
■' început campania de fabri- 2 
4 care a uleiului. Dotată cu ' 
' utilaj modern și avînd un 8 
' flux continuu de fabricare 8 

aici se prelucrează zilnic g 
«Ml !one semințe de floarea- g 

soarelui. 8
O 
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PLOIEȘTI 21 (Coresp. Ager
pres). —

Colectivul Institutului de cer
cetări foraj-extracție din Cîm- 
pina a obținut realizări impor
tante in elaborarea unor noi 
tehnologii, In ultima vreme au 
fost efectuate cercetări asupra 
forării sondelor de mare adîn- 
cime și pentru îmbunătățirea 
proceselor de extracție a țițeiu
lui. Au fost realizate și perfec
ționate noi aparate care permit 
să se cunoască condițiile de fo
rare Și de exploatare a sonde
lor. au fost stabilite caracteris
ticile fluidelor de foraj, utiliza
te pentru săparea sondelor de 
mare adincime.

Pentru combaterea viiturilor 
de nisip și mărirea fluxului de 
țiței îndeosebi la sondele vechi 
s-au efectuat injecții cu nisip 
— pentru refacerea filtrului 
formației s-au introdus filtre 
speciale și alte procedee.

Un nou 
cinematograf

Pe șoseaua Giurgiului 150 s-a 
deschis o nouă sală de cine
matograf — „Flamura". Sala, 
cu o capacitate de 900 locuri, 
este dotată cu ecran lat, insta
lații pentru sunet stereofonic și 
de aer condiționat. Proiecțiile 
șînf asigurate de trei aparate 
de ultimul tip fabricate de 
I.O.R., prevăzute cu dispozitive 
pentru sunet stereofonic.

Acesta este al șaptelea ci
nematograf nou construit 
Capitală.

DOCUMENTARE
Studioul cinematografic „A- 

lexandru Sahia“ în colaborare 
cu Consiliul Superior al Agri
culturii a realizat noi filme 
documentare agricole în scopul 
răspîndirii 
nizatorilor 
unor noi 
zootehnice, 
filme este 
cii într-o brigadă de tractoa
re". Filmul înfățișează modul 
de organizare a muncii într-o 
brigadă de tractoriști, în ve
derea unei raționale exploa
tări a mașinilor și efectuarea 
de lucrări agricole de bună 
calitate. „Combaterea princi
palelor boli și dăunători ai le-

gumelor" se intitulează un 
film care prezintă dăunători 
și boli ale culturilor de legu
me, metodele de prevenire și 
modul de combatere a a- 
cestora.

Expoziția de animale orga
nizată la Cluj între 31 august- 
20 septembrie a constituit tema 
unui alt film documentar, care 
rulează pe ecranele cinemato
grafelor sătești.

Colective de operatori și re
gizori ai Studioului „Alexan
dru Sahia" lucrează Ia cererea 
Consiliului Superior al Agri
culturii, alte 9 filme documen
tare agricole.

(Agerpres)

BRAȘOV (de la 
corespondentul no
stru). — Zilele 
cestea, la Fabrica de 
unelte 
Brașov 
sesiune 
ințifică
participat 
tehnicieni și munci
tori evidențiați în 
întrecerea socialistă 
din fabrică, precum 
și din întreprinde
rile ce primesc scule 
de la aceasta. In ca
drul sesiunii au 
fost prezentate nu-

meroase referate 
privind îmbunătă
țirea calității produ
selor prin perfecțio
narea tratamentelor 
termice, finisarea 
sculelor, aspectul 
suprafețelor la scule 
și altele. De pildă, 
tînăra ingineră Olga 
Borșan a prezentat 
referatul „Folosirea 
maselor plastice în 
construcția de ma
șini cu aplicabili
tate în fabricația de 
unelte și scule de 
mînă”. referat

Brasovr

a fost 
mentat și care a cre
at o
bază de discuții. De 
asemenea, inginerul 
Constantin Oprea, 
în colaborare cu in
ginera Simina Ni- 
țescu, au prezentat 
referatul „Procedee 
de prelucrare me
canică de mare pro
ductivitate în fabri
carea sculelor” care 
de asemenea s-a 
bucurat de o apre
ciere unanimă.(Agerpres]

a primii pe ambasadorul
R. S. F. Iugoslavia

Tovarășul

semănătorile bine folosite!mai

Președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit luni 
în audientă pe Arso Milato- 
vici, ambasadorul Republicii 

Socialiste Federative Iugosla
via la București, în legătură 
cu semnarea acordului dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, privind con
struirea nodului hidroenerge
tic de la Porțile de Fier.

Incepmd din acest an la Fa
cultatea de mecanizare a a- 
griculturii de la Institutul 
politehnic din Timișoara s-a 
introdus o nouă disciplină : 
electronica industrială. Stu
denții Tolan Gheorghe, Va- 
sile Corneliu și Zăvoianu 
Aristică de la această facul
tate execută în laborator o 
lucrare practică cerută de 

Însușirea noului curs

Foto : O. PLECAN

a sfîrșitul săptă
mînii trecute, la 
gospodăria colecti
vă din Bivolari se 
tăiau și se trans
portau cocenii de 
porumb de pe ulti

mele 60 de hectare. Au fost 
repartizate la urgentarea aces
tei lucrări 154 de atelaje și 
200 de colectiviști pentru că 
după recoltatul ștuleților, de
veniseră disponibile importan
te forțe de muncă. Organiza
țiile de bază U.T.M. din bri
găzile de cîmp i-au mobilizat 
zilnic pe tineri la muncă. Pen
tru ca atelajele să fie folosite 
cu întreaga lor capacitate, din 
zori pînă seara tîrziu, pe lîngă 
conductori — toți tineri — au 
fost repartizați cîte 3—4 tineri 
care au ajutat la încărcatul și 
descărcatul rapid al cocenilor 
și clădirea lor în stoguri 
Urgentarea eliberării terenului 
de porumb și coceni era abso
lut necesară. De ce ? Pentru 
că din cele 14G0 de hectare 
planificate să fie însămînțate 
cu grîu, 560 de hectare urmau 
după porumb. Deci cei 23 de 
mecanizatori de la S.M.T. Vlă- 
deni trebuiau ca. paralel cu în-

sămînțările, să pregătească un 
bun pat germinativ și pe tar
lalele eliberate de coceni. Da
torită muncii entuziaste a co
lectiviștilor ei au avut cîmp 
larg de lucru în fiecare zi. La 
arături s-a lucrat și noaptea. 
In felul acesta decalajul dintre 
arături, pregătirea terenului și 
însămînțări a fost corespunză
tor. Acum grîul se află sub 
brazdă pe mai mult de 1050 
de hectare. Pe alte 200 de hec-

ceste comune, însămînțările se 
desfășoară din plin.

Pe întregul raion Iași însă, 
lucrurile nu stau bine. Pînă la 
sfîrșitul săptămînii trecute, din 
totatul de 22 600 ha planificate, 
au fost arate 14 000 de hec
tare. iar însămînțate 10 600 
de hectare și pregătite numai 
aproximativ 2000. Căror cau
ze se datoresc aceste rămîneri 
în urmă ? Să luăm cîteva e- 
xemple. Gospodăria colectivă

LA ÎNSÂMINIĂRI
;are e pregătit patul germina
tiv, iar pe restul suprafeței a- 
răturile sînt gata. Deci, buna 
organizare a muncii a dus la 
încadrarea însămînțărilor în 
epoca optimă și Ia asigurarea 
unei înalte calități a lucrărilor.

Acesta e un exemplu. Cine 
merge în aceste zile prin gos
podăriile colective din Trifești, 
Schitu-Duca, Popești și în 
alte părți, va găsi același ritm 
corespunzător de lucru. In a-

din Cîrpiți are de însămînțat 
850 de hectare cu grîu. Din a- 
cestea 600 de hectare trebuie 
însămînțate după culturi tîr- 
zii. Pînă la aceeași dată 
erau însămînțate 245 de hec
tare, pregătite 130 de hectare 
iar arăturile 
mai pe 84 de 
daria are 160 
ele ar fi fost 
podărește, s-ar fi intensificat 
ritmul de lucru la transportul

aci

erau gata nu- 
hectare. Gospo- 
de atelaje. Dacă 
repartizate gos-

știuleților și cocenilor care 
se mai află pe o suprafață 
de peste 200 de hectare. Pe 
lîngă faptul că eliberarea te
renului se face 
nici mecanizatorii din 
da lui Petre Albu 
S.M.T. Holboca nu 
cum se cuvine timpul.
cazuri cînd, 3 zile la rînd cîte 
două din cele 15 tractoare n-au 
mers. In alte două, 10 tractoa
re nu au lucrat nimic, deși 
vremea era frumoasă și cîmp 
de lucru era. Aceste staționări, 
care au dus la pierderea mul
tor ore bune de lucru, au fost 
cauzate de mici defecțiuni 
care puteau fi remediate pe 
loc, operativ, fără să se aștep
te atelierul mobil, multe din 
ele putînd fi evitate dacă se 
respectau recomandările noti
ței tehnice cu privire la îngri
jirile zilnice. Situații asemă
nătoare am întîlnit și la G.A.C. 
Vlădeni. Din 1000 de hectare 
abia se însămînțaseră cu grîu 
300 de hectare. Aici nu se ține 
seama de urgența fiecărei lu
crări. In loc să se grăbească 
eliberatul terenului, o mare 
parte din atelaje șt brațe de 
muncă sînt folosite la alte lu-

anevoie, 
briga
de la 

folosesc 
Au fost

crări, care pot să mai aștepte. 
Pentru că mecanizatorii n-au 
cîmp de lucru deschis, cele 15 
tractoare sînt deplasate zilnic 
de pe o tarla pe alta, de pe un 
deal pe altul. Mult rămase în 
urmă cu lucrările de toamnă 
sînt G.A.C. Voinești, Osoi, Bo- 
sia, Lețcani, Epureni, Popri- 
canj și altele.

La Epureni, în unele zile să- 
mînța este dusă la semănători 
pe la ora 10. Din această cauză 
cîte 3—4 tractoare nu lucrează 
aproape cîte o jumătate de zi.

Cercetările și practica au 
dovedit că fiecare zi de întîr- 
ziere față de epoca optimă duce 
la scăderea simțitoare a pro
ducției. Epoca optimă (20 oc
tombrie) a trecut. Semănatul 
trebuie încheiat cel mai tîrziu 
pînă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. La toate gospodăriile co. 
lective există forte suficiente 
pentru a se organiza munca în 
două schimburi la tăiatul și 
transportul cocenilor, la ară
turi și pregătirea patului ger
minativ. astfel îneît semănăto- 
rile să poată fi folosite întrea
ga zi-lumină si cu toată capa
citatea.

C. SLAVIC
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• La ștrandul Tineretului 
din Capitală a luat sfîrșit du- 
njinică seara competiția de na- 
tație „Dinamoviada". O com
portare excelentă a avut cu
noscutul înotător sovietic 
Gheorghi Precopenko, caire în 
proba de 100 m bras a stabilit 
un nou record european cu 
timpul de l’09’’2/10. Vechiul 
record era de 1’09” 6/10 și a- 
parținea lui M. Paramonov.

INCONSECVENȚE lucrările sesiunii
Comitetului 

internațional olimpic

• Duminică, în ziua a doua 
a finalelor campionatelor re
publicane de box care au loc 
pe stadionul Republicii, tinerii 
boxeri au furnizat cîteva re
zultate surpriză. La cat. co
coș, A. Iliescu (Constanța) a 
obținut o meritată victorie la 
puncte în fața lui L. Ambruș 
(București). Metalurgistul D. 
Minea (cat. semiușoară) d-a în
trecut la puncte de Stan Bîrsu, 
la capătul unui meci deosebit 
de spectaculos.

O
• Derbiul campionatului de 

rugbi al țării a opus duminică 
liderului clasamentului Steaua 
formația Dinamo București. 
Rugbiștii de la Steaua au ob
ținut victoria cu scorul de 17— 
9 (14—3). Progresul București 
a terminat la egalitate 6—6 
(6—3) cu Știința Cluj. Sîmbătă, 
Qrivița roșie a dispus cu 22—3 
(6—3) de Gloria,

campionatelor europene de vo- : 
lei a început luni în sala I.M.S. î 
din Tg. Mureș cu desfășurarea : 
meciurilor : R. P. Bulgaria- ’ 
R. F. Germană și Franța-Tur- ? 
cia din cadrul preliminariilor * 
grupei a 4-a (masculin). Ț

în primul joc echipa R. P. :

R’
• Floretista Colombetti (Ita

lia) a cîștigat competiția inter
națională dotată cu „Cupa ora
șului Belgrad". în finală ea a 
învins-o cu 8—4 pe Gorotkova, 
iar în semifinale cu 8—2 pe 
Mariana Stanca (R.P. Romînă). 
Gorotkova a întrecut-o cu 8—7 
pe Vizuti (Italia) care în sfer
turile de finală a dispus 
8—5 de Tasi (R.P. Romînă).

Bulgaria a învins cu 3—0 
(15—2 ; 15—6 ; 15—0) echipa
R. F. Germane. Meciul a durat 
35’ și a fost dominat categoric 
de voleibaliștii bulgari care 
s-au dovedit excelenți în jocul 
de la fileu. Cei mai buni jucă
tori ai echipei învingătoare au 
fost Asenov și Konstantinov. 
Și-au făcut apoi apariția în _ 
sală reprezentativele Franței • 
și Turciei. Jocul a prilejuit o j 
luptă sportivă pasionantă, e- • 
chipa învingătoare fiind cunos- ■ 
cută după 5 seturi care au du- • 
rat aproape 2 ore. Voleibaliștii • 
francezi mai tehnici și calmi • 
în ultima parte a întîlnirii au ; 
cîștigat cu 3—2 (13—15 ; 15—8; • 
14—16 ; 15—5 ; 15—9). Cei mai 
buni jucători ai francezilor au 
fost Arroyo, Carlier și Duca. 
Din echipa turcă s-au remar
cat Onder, Ucak și Kurt.

națională — 1.017 p, re
prezentantul raionului 
V.I. Lenin, atletul Con
stantin Sirnion a obținut 
doar... 85 p. Foarte slab 
a-au prezentat concuren
tele de sprint ți urmă- 
rindu-le evoluția nu era 
greu de observat că în 
majoritatea cazurilor cri
teriile de selecție au fost

„pas" de record a fost 
si tînărul nostru sprinter 
Mihai Izbășescu care a 
egalat recordul republi
can de juniori : 10,7. Va
loroase pentru sfîrșit de 
sezon și promițătoare 
pentru întrecerile din... 
primăvară, 
realizate de 
matescu ți

Cu toate că toamna 
a venit de mult, atle
tismul se menține pe 
primul plan al activității 
competiționale. Este, 
poate, primul lucru care 
trebuie subliniat după 
„manșa" I a finalelor 
campionatului republican 
pe echipe : înaintarea 
hotărîtă în sezonul rece, 
însoțită de rezultate va
loroase oare conving mai 
mult decît orice despre 
importanța continuității 
în pregătire și con
cursuri. Ce alto aspecte 
au reliefat întrecerile 
celor peste 600 de atleți 
ți atlete pe care i-am 
urmărit timp de două 
zile din tribunele frumo
sului stadion din Cons
tanța ?

Să dăm, pentru în
ceput, cuvîntul perfor
merilor. Valoric, pe pri
mul plan se situează de
sigur suita de aruncări 
excelente pe care Con
stantin Drăgulescu a în
cheiat-o cu un valoros 
record republican : 65,55 
la ciocan. O performanță 
care trebuie consemnată 
pe același panou de 
onoare este cea realizată 
de Valeriu Jurcă : 14,3 
pe 110 m garduri nou 
record republican. La un

rezultatele 
Aure^ Sta- 
Alexandru

anui 1950 de 
membru din

Pe marginea concursului 
atletic de la Constanța

con-

Tudorajcu (10,5 la 100 m 
plat), Zamfirescu (21,4 
Ia 200 m plat), C. Po
rumb 2,09 la înălțime 
etc.

Primul titlu de echipă 
campioană republicană a 
revenit formației raionu
lui 16 Februarie caro 
atît la băieți cît și la 
fete a obținut un punc
taj excelent 33.813 și. 
respectiv, 18,275.

Să
prezența 
toate a unor 
proba în care 
adus un nou 
record pentru
mit — după tabela inter-

a- 
parte a 
cuprins 
valoric, 
de cla-

Cea de-a 60-a sesiune a Comite
tului international olimpic (Ci.O) 
și-a Încheiat lucrările duminică 
după-amiază la Baden Baden (RF. 
Germană). In cadrul ultimei ședin
țe, la care au asistat toți delegații, 
au lost atribuite distincțiile C.I.O. 
pe anul 1963. ,,Troieul Mohammed 
Taher“ (creat în 
Mohammed Taller,
partea Egiptului al C.I.O., pentru 
atletii amatori care s-nu distins 
prin periormanle excepționale) a 
lost acordat atletei romîne Iolanda 
Balaș, recordmană mondială la să
ritură în înălțime si olandezei 
Skoukje Djikaslra, campioană mon
dială de patinai artistic.

lată principalele hotărjri luate la 
Baden Baden de congresul C.I.O :
— orașul Mexico a lost desemnat 
să organizeze Jocurile Olimpice 
din 1968 ; — congresul a recunos
cut oficial comitetul olimpic al 
R.F.D. Coreene care va putea par
ticipa astfel la J.Q. cu o echipă 
separată de cea a Coreei de sud i
— a lost lixat la 18 numărul spor
turilor la J.O. din 1968 : — comite
tul olimpic din Africa de Sud va 
trebui în decurs de două luni să 
lichideze discriminarea rasială, care 
este contrară cu principiile olimpi
ce, In caz contrar sportivii din 
Africa de Sud neputînd participa 
la J.O. de la Tokio ; — Indonezia, 
suspendată după Jocurile Asiatice, 
va putea fi reintegrată în mișca
rea olimpică ; — orașele Sapporo 
(Japonia), Calgary (Canada), Lahti 
(Finlanda), Grenoble (Franfal, La- 
ke-Placid (S.U.A.) și Slon (Elveția) 
sînt recunoscute oiicial candidafl 
(la organizarea jocurilor olimpice 
de iarnă din 1968).

ție nu explică însă decît 
în parte rezultatele mo
deste. Cauzele principa
le trebuie căutate în 
insuficienta atenție, cu 
care a fost, in general, 
privit acest campionat, 
in modul superficial in 
care au fost pregătite lo
turile. Lucrurile au fost 
lăsate pină în ultima cli
pă, căutindu-se apoi im
provizații și fel de fel 
de soluții pentru a se 
obține, totuși, cîteva 
sute, de puncte.

Toamna atletică
stănțeană care nc-a pri
lejuit întîlnirca cu peste 
600 de atdeți și atlete 
din diferite regiuni ale 
țării — fapt care repre
zintă un incontestabil 
succes — a constituit, 
sau mai bine spus, tre
buia să constituie un efi
cient mijloc de populari
zare a atletismului 
rindul iubitorilor 
sport din Constanța 
în primul rînd, al tinere
tului. I)in păcate, timp 
do două zile, în tribune
le stadionului „1 Mai" 
n-am văzut decît 20—30 
de spectatori. Poate că 
la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, cînd vor avea loc 
întrecerile celei de a 
doua „manșe" a campio
natului, lucrurile se vor 
schimba. Ar fi de dorit...

în 
dc 
ti.

ignorate. Se vede un 
„gol" nepermis între 
vîrfuri și ceilalți atleți. 
La toate probele de 
runcări, ultima 
clasamentului a 
rezultate care, 
sînt sub normele
sifioare pentru categoria 
a IlI-a.

Se poate argumenta
— și într-adevăr așa este
— că echipele finaliste 
au cuprins mulți juniori 
(Mureș—Autonomă Ma
ghiară, Bacău, Ploiești 
ele) care, pentru vîrsta 
și pregătirea lor actuală, 
au obținut performanțe 
meritorii. Această silua-

consemnau însă ți 
necorespunză- 

atleti. La 
Jurcă ne-a 
și valoros 
care a pri-

sportului slu-tradițiaîn
duminică, pe baza sporti
vă prezentăm in iotogra- 
finală a formațiilor mas

culine de volei: 'Facultatea de matematică—Științe juridice

„Cupa anului I“, competiție intrată 
dentesc din București și-a desemnat 
vă, Lacul Tei, cîșligătorii ediției 1963. 
fia noastră o imagine din infilnirea

ULTIMUL ACT

DAN GlRLEȘTEANU

AL SPARTACHIADEi DE VÂRA

S. SPIREA
In excursie pe Retezat

Foto t N. 'ANGHBLIDE

Organizatorii s-au străduit să asi
gure o bună desfășurare întrecerilor, 
arbitrajele — în comparație cu cele
lalte zone — au fost competente și 
obiective, însă, sectorul tehnic de la 
U.C.F.S. regiunea Ploiești nu s-a ocu
pat de pregătirea lotului său de spor
tivi; a prezentat o serie de echipe im
provizate, alcătuite în ultimul mo
ment. La unele discipline — atletism, 
ciclism — loturile au fost incomplete, 
iar sportivii prezenți la întreceri au 
dovedit o slabă pregătire fizică..

regiunea Dobrogea, au fost răsplătite 
cu aplauze pentru frumoasele exerciții 
prezentate. Dealtfel, acestea au obținut 
și cele mai bune note, ocupînd, astfel, 
primele locuri.

în finală la handbal fete, echipa 
asociației sportive de la Poarta Albă, 
regiunea Dobrogea, a obținut victoria 
la limită, cu 7—6, în fața formației 
Izbînda. Sărățeanca, regiunea Ploiești. 
La băieți, jocurile de handbal au fost 
dominate de formația Recolta — G.A.S. 
Hălchiu, regiunea Brașov. Aceasta a 
cîștigat detașat întîlnirile cu echipele 
campioane ale regiunilor Dobrogea și 
Galați. De asemenea, echipele de volei 
Avîntui—Homorod (la fete) și Munci
torul — Cristian la (băieți), din regiu
nea Brașov, au ocupat primele locuri. 
Reprezentanții acestei regiuni au cîști
gat și concursurile de ciclism. La fete, 
tînăra Mariana Sețu, din comuna Sim- 
băta de Jos, raionul Făgăraș, a îmbră
cat, pentru a 3-a oară, tricoul de cam
pioană.

în general, întrecerile finale de la 
această zonă au fost echilibrate și s-au 
încheiat cu o serie de rezultate remar
cabile, dar și cu unele rezultate mai 
puțin de așteptat. De pildă, echi
pele de volei și handbal ale regiunii 
Ploiești au fost eliminate din primul 
tur, iar formațiile de gimnastică și 
popice ale aceleiași regiuni s-au clasat 
pe ultimele locuri. Rezultate slabe au 
obținut sportivii din regiunea Ploiești 
și la întrecerile de atletism și ciclism, 
deși la aceste ramuri sportive sînt nu
meroase elemente tinere și talentate. 
Care este explicația ?.„

radiționala competiție 
sportivă de masă, Spar- 
tachiada de vară a tinere
tului, — dotată la sate cu 
„Cupa Agriculturii", — 
s-a încheiat duminică, 
odată cu disputarea ulti

melor întreceri din etapa de zonă. De 
data aceasta, protagoniștii au fost 
sportivii din satele regiunilor Galați, 
Dobrogea, Ploiești și Brașov, iar gaz
de, tinerii colectiviști și muncitori din 
comunele raionului Mizil.

Timp de două zile, ei au participat 
la un program sportiv deosebit de 
bogat și atractiv. în aceste zile, nume
roși spectatori au urmărit cu interes 
întrecerile de atletism, ciclism, gim
nastică și trîntă ca și jocurile de volei, 
handbal etc. La întrecerile de atletism, 
sportivii din regiunea Galați au repur
tat un frumos succes; ei au cucerit 14 
titluri de campion. Apoi, au cîștigat 
un titlu de campion la concursurile de 
trîntă — prin tînărul Ghiță Dolea, 
din Liești — și au ocupat mai multe 
locuri fruntașe la jocurile de volei 
(fete și băieți), handbal (băieți), fotbal.

O bună pregătire au dovedit și spor
tivii din regiunile Dobrogea și Brașov. 
Evoluînd pe scena căminului cultural 
din comuna Baba Ana, echipele de 
gimnastică (l'ete și băieți) din Cobadln,

T

• TG. MUREȘ 21 (prin telefon 
de la trimisul special „Ager- 
pres“) : Cea de-a 6-a ediție a

cu

Fotbaliștii de la Progresul București atacă insistent poarta formației C.S.M.S. Iași 
Foto : V. RANGA

• Duminică, în sala de sport 
a Institutului politehnic din 
Capitală, a fost cunoscută echi
pa campioană a țării la sabie. 
Pentru a doua oară consecutiv 
titlul a fost cucerit de echipa 
Steaua (Mustață, Culcea, Ale- 
xe, Bădescu, Vintilă) care a to
talizat 4 victorii.

(Agerpres)

Galați și Dobrogea. Fără ca să dimi 
nuăm meritele acestora, care au lupta 
cu ardoare pentru cucerirea victoriei, 
desigur cA, comportarea și rezultatele 
obținute de regiunea Pk>:e$li sini tub 
nivelul posibilităților existente. Comi
sia regională de organizare a Sparta- 
chiadei va trebui să analizeze lipsurile 
semnalate.

Iată cum arată alasamentuil general: 
primul loc a fost ocupat de sportivii 
din regiunea Galați, care au .acumulat 
200 de puncte, iar pe locul secund s-au 
clasat sportivii din regiunea Dobrogea, 
cu același număr de puncte. Cupa a 
fost luminată gălățenîlor, întrucît au 
cîștigat mai multe probe la concursu
rile individuale. Pe locul 3 s-au clasat 
sportivii din regiunea Ploiești, cu 182 
puncte, iar reprezentanții regiunii Bra
șov eu ocupat locul 4, cu 175 puncte.

• Etapa a 8-a a cam
pionatului cat. A de 
fotbal a fost favorabilă 
echipelor gazdă, învin
gătoare pe toată linia cu 
excepția Crișuiui din O- 
nadea care a terminat la 
egalitate (1—1) cu Dina
mo București.

în cel mai important

joc, actualul lider al 
clasamentului Petrolul 
Ploiești a dispus cu 2—1 
(0—0) de Steaua. Scorul 
etapei a fost realizat la 
Brașov unde Steagul 
Roșu a surclasat cu 5—0 
pe Siderurgistul Galați, 
în Capitală pe stadionul 
„23 August" Rapid a în
trecut cu 2—0 pe Dinamo 
Pitești, iar Progresul a 
învins cu 5-3 pe C.S.M.S. 
Iași. Farul Constanța a 
dispus la limită 1—0 de 
Știința Cluj în timp ce 
U.T. Arad a cîștigat cu 
2—1 jocul cu Știința Ti
mișoara.

în clasament pe pri
mul loc se află Petrolul 
Ploiești cu 11 puncte, ur
mată de Dinamo Bucu
rești și Progresul Bucu
rești cu cîte 11 puncte, 
dar un golaveraj infe
rior. Viitoarea etapă are 
loc la 10 noiembrie.

• în meci retur, con- 
tînd pentru competiția 
de fotbal „Cupa cupe
lor", Slovan Bratislava a 
învins cu scorul de 8—1 
(1—0) echipa finlandeză 
Pallosuera Helsinki. în 
primul meci cehoslovacii 
cîștigaseră cu 4—1 și, în 
felul acesta, s-au califi
cat pentru optimile de 
finală ale competiției.

• în etapa a 6-a a 
campionatului spaniol de 
fotbal, Betis Sevilla, 
fruntașa clasamentului, 
a jucat în deplasare cu 
Real Madrid, Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1. Betis 
continuă să conducă în 
clasament cu 10 puncte, 
urmată de Saragosa — 9 
puncte, Barcelona și 
Eiche cu cîte 8 puncte, 
Real Madrid, Sevilla, și 
Murcia cu cîte 7 puncte.

(Agerpres)

I
I
I

I

Electra: Patria (bd. Magheru 
12—14). Valsul nemuritor: Re
publica (bd. Magheru 2). Festi
val (bd. 6 Martie 14). Aurora 
(bd. Dimitrov 118). Libertății 
(str. 11 Iunie 75). Trei plus 
două — cinemascop: Canpați 
(bd. Magheru 29), Excelsior 
(bd. 1 Mai 322). Feroviar (cal. 
Griviței 80). Flamura (șos. 
Giurgiului 155), București (bd. 
6 Martie 6). Taxiul morții: Ca
pitol (bd. 6 Martie 16). înfră
țirea între popoare (bd. Bucu- 
reștii-Noi)., Tomis (cal. Văcă
rești 21), Grivița (calea Grivi
ței — podul Basarab). Melodia 
(șos. Ștefan cel Mare — colț cu 
str. Lizeanu), Modern (piața G. 
Coșbuc 1), Vară și fum — ci
nemascop: Victoria (bd. 6 Mair-

tie 7), Glulești (calea Giuleștl 
56), Miorița (calea Moșilor 127). 
Cain al XVIII-lea: Central (bd. 
6 Martie 2). Cucerirea Everes- 
tului: Lumina (bd. 6 Martie 12), 
Bucegi (bd. 1 Mai 57). Cel mai 
mare spectacol: Union (str. 13 
Decembrie 5—7). Program spe- 
oial pentru copii — dimineața 
la cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9). Ultimul tren din

=-

MUZICA
orința de a înțe
lege și a îndrăgi 
muzica se extinde 
vertiginos. Sint din 
ce în ce mai nu
meroase și mai va
riate formele prin

care se traduce această nece
sitate a maselor largi de a se 
împărtăși dtn măriile valori ale 
muzicii universale.

în cele mai multe cazuri, 
inițiativa constituirii diverselor 
forme de educație muzicală 
provine din mase: melomani 
cu oarecare experiență de as
cultători doresc să trezească în 
colegii lor de muncă interesul 
pentru frumusețile muzicii. în- 
jghebînd în acest scop audiții, 
făcînd uneori apel la muzi
cieni în vederea explicațiilor, 
iar alteori asumîndu-și ei în
șiși sarcina comentării muzicii 
audiate.

Este un fenomen care capătă 
pe zi ce trece, o amploare im
presionantă. Criticul muzical 
se simte atras de el nu numai 
în virtutea datoriei sale de 
propagator al muzicii, dar și 
prin excepțional de interesan
tele probleme pe care 1 le pune 
contactul cu acești entuziaști 
melomani. Mi-am dat seama în 
timpul unui simpozion urmat 
de discuții la Institutul de a- 
gronomie, că preocupările a- 
matorilor de muzică se înve
cinează, ba uneori chiar se su
prapun cu problemele cele mai 
acute pe care și le pun muzi
cienii profesioniști. Se pu
neau întrebări în legătură cu 
înrudirea dintre Verdi și 
Wagner, sensul filozofic al 
Oedip-uiui enescian, specificul 
perceperii muzicii etc. Atitudi
nea față de muzică tinde 6ă 
devină din ce în ce mai serioa
să, mai profundă. Este o ade
vărată plăcere să discuți, une-

ori chiar să polemizezi cu a- 
cești pasionați ai muzicii. Ei 
se consideră a fi avantajați de 
pe urma unor asemenea dis
cuții, dar consider, în deplină 
sinceritate, că profitul comen
tatorului nu este cu nimic mai 
puțin important.

Din destul de numeroasele 
investigații, făcute în mediile 
cele mai felurite, in cercurile 
„Prietenilor muzicii" de la U- 
zinele .,23 August”, la Casa U- 
niversitarilor, a reieșit că pre
tutindeni. animatorii acestei o- 
pere de răspîndire a gustului 
pentru muzică sînt frămîintați 
de aceeași problemă : cum tre
buie să conceapă și să oomen- 
teze audițiile pentru ca ele să 
aibă o maxiimă eficacitate edu
cativă ? își pun mai toți aceas
tă întrebare din nevoia de a 
depăși diletantismul ce carac
terizează adesea inimoasa lor 
acțiune, limitîndu-i puterea de 
înrîurire. Ei simt că aceste au
diții pot și trebuie să fie mai 
mult decît prilejuri de recreare 
plăcută, ar vrea să le imprime 
o forță magnetică, de atracție 
dar întîmpină dificultăți în gă
sirea drumului celui mai po
trivit. Care să Me acest drum ?

Fără îndoială că activitatea 
„Prietenilor muzicii" trebuie 
să tindă a face din audițiile 
muzicale altceva decît un sim
plu divertisment. Acesta este și 
rostul lor, căci a asculta îm fo
toliu o simfonie de Beethoven

sau o rapsodie de Liszt poate, 
oricine își dă osteneala, să în- 
vîrtă butonul aparatului de 
radio. Audițiile „Prieteni
lor muzicii” trebuie să aju
te masei de melomani a 
întrezări bogăția de semnifi
cații pe care această artă le 
ascunde. Aceste semnificații 
nu sînt cu nimic mai puțin im-

SE „INVAȚA...
A.

'A' a

Liszt, nu-1 pot suporta pe Bar- 
tok“, sau „opera wagneriană 
nu atinge nici, pe departe fru
musețea celei italiene". In a- 
semenea oazuri înclin să pun 
sub semnul întrebării simpa
tia pentru Liszt sau opera i- 
taliană : este o simpatie care 
pornește de la locurile. exteri
oare ale aoestei muzici iar nu

și celelalte arte, influențele lor 
reciproce : în această ordine 
de idei mi s-ar părea deosebit 
de instructive audiții cu co
mentarii ca: „Appasionata” de 
Beethoven și „Furtuna* de 
Shakespeare, prezența muzicii 
în teatru etc. Sugestiile s-ar 
putea multiplica la nesfîrșit. 
Nu atît teme dorim a ofori

Sugestii pentru cercurile tinerilor „Prieteni ai muzicii"

față de muzică 
fond strădania 

de a descoperi 
sensuri inaccesi-

pen- 
me- 
gust

portante, aa acelea ale unui 
roman sau ale unei piese de 
teatru, iar pentru sesizarea lor 
se cere o încordare, o expe
riență asemănătoare celora pe 
care le aducem oînd îl citiim 
pe Goethe sau îl urmărim pe 
Shakespeare.

Dragostea 
înseamnă în 
perseverentă 
profundele ei
bile la o primă audiție, iar nu 
aderența sentimentală 
hu un stil. Infeudarea 
lomanului de către un 
unilateral mi se pare incompa
tibilă cu adevărata dragoste 
pentru muzică — generoasa, 
larg cuprinzătoare. A iubi mu- 
zioa înseamnă s-o înțelegi în 
minunata diversitate a forme
lor ei, să ții pasul cu neîntre
rupta evoluție a limbajului ei 
— fenomen uimitor și fasci
nant. Mi se pare o țipătoare 
anomalie să spui : „îl ador pe

de la acele valori adinei și fun
damentale ce fac ca Liszt și 
Bartok, Venii și Wagner să nu 
se excludă ci să se armonizeze, 
ei fiind ramuri ale aceluiași 
unic și grandios arbore.

O condiție sine qua non a 
eficacității educative este ca 
șirul acestor audiții să inu apa
ră alcătuite în mod eclectic, la 
voia întîmplării, fără o finali
tate. O audiție muzicală va lăsa 
urme mult mai adînci în con
știința ascultătorului atunci 
cînd ea va apare integrată 
într-un ciclu, ca o verigă în- 
tr-un lanț. Cu fiecare audi
ție, melomanul să simtă că ur
că spre un țel major. Unii își 
pot propune să urmărească e- 
voluția marilor etape ale mu
zicii în timp ce alții fac din ,a- 
udiții tot atîtea prilejuri de 
trecere în revistă a principale
lor genuri ale muzicii. Se poa
te lua ca idee centrală a ciclu
lui paralelismul dintre muzică

„Prietenilor muzicii" cît reco
mandarea de a da întotdeauna 
un ax activității lor, făcînd din 
fiecare audiție momentul inte
resant al unui proces evolutiv 
d>e cunoaștere.

Faptele impun constatarea 
că predominantă în activitatea 
entuziaștilor muzicii este pre
dilecția pentru muzica sec. 
XVIII și XIX. Caracterul apa
rent exclusiv al acestei predi
lecții are două aspecte negati
ve. Ea împiedică pe de o parte 
cunoașterea marilor valori pro
duse de-a lungul celor cîtorva 
secole de muzică oare au pre
cedat 
nimic mai prejos decît 
create în sec. XVIII și XIX iar 
pe de altă parte nu permite ti
nerilor însușirea marilor va
lori artistice ale creației con
temporane. Or, familiarizarea 
cu sonoritățile acesteia este de 
Importanță hotărîtoare pentru 
felul de a înțelege muzica în

clasicismul, valori cu 
cele

general. într-un fel H înțelege 
pe Beethoven cel care se opreș
te în
Brahms și Wagner, 
mult mai profund îi va 
muzica Titanului, celui 
urmărește perpetuarea 
ției beethoveniene la un Bar
tok, Enescu. Honegger, Șosta- 
covici. Contemporaneizarea 
perceperii muzicale îl înzes
trează pe ascultător cu o di
mensiune nouă în înțelegerea 
muzicii. Această idee a prezi
dat la întocmirea audițiilor la 
Institutul de arte plastice, unde 
au fost evocate personalități 
ca Debussy și Stravinsky. A- 
semenea preocupări sînt deo
camdată răzlețe.

Cuvîntul principal in aceste 
audiții trebuie să revină desi
gur muzicii ; nimeni nu va 
pleda mai bine pentru Enes
cu, decît muzica enesciană în
săși, și mai ales într-o inter
pretare inspirată. Nu proce
dează însă prea pedagogic cei 
care, pornind de la acest 
principiu, renunță la ideea co
mentariului — uneori nu atît 
din principiu, cît din simplă 
comoditate. Desigur că o ex
punere plată sau pedantă mu 
va crea atmosfera necesară u- 
nei apropieri de esența muzi
cii, dar tocmai spre evitarea 
unui asemenea pericol trebuie 
să se îndrepte atenția „Prie
teniilor muzicii". Pe cît de ne
gativ poate fi rolul unui co
mentariu anost, pe atît de sti
mulator poate fi un cuvînt su
gestiv, încărcat cu forță de a

preferințele sale la 
și altfel, 

suna 
care 

tradi-

defini esențialul șl rostit La 
momentul potrivit. Dacă orga
nizatorii de audiții nu se simt 
în măsură a face un asemenea 
comentariu, competent șd tot
odată atrăgător, ei ar trebui 
să apeleze cît mai frecvent la 
persoane din efairă. în cadrul 
secției de muzicologie a Uniu
nii Compozitorilor, la Conser
vator, există numeroși muzi
cieni capabili și doritori a par 
ticipa la această acțiune edu
cativă.

Este cît se poate de util 
ca activitatea „Prietenilor mu
zicii" să nu se mărginească la 
audiere ci să se completeze 
cu discutarea operelor ascul
tate. Fiecare înțelege oarecum 
muzica în felul său, deoarece 
aduce o experiență tempera
mentală și culturală proprie 
numai lui și în fiecare fel de 
a înțelege muzica, poate să e- 
xiste o notă de originalitate. 
Confruntîndu-ne impresiile cu 
ale altora ne îmbogățim și ne 
clarificăm reprezentarea asu
pra unei opere, a unul stil. 
Iată de ce este important ca 
în cercurile „Prietenilor muzi
cii” să se stimuleze discuții, 
iar aceste discuții să fie îndru
mate cu îndemînare și con
știința scopului.

Oricîte recomandări cu ca
racter particular am mai face, 
toate ar avea un numitor co
mun : activitatea cercului de 
„Prieteni ai muzicii" trebuie 
să se situeze nu in coada pre
ferințelor muzioale oi in frun
tea acestora, să deschidă ori
zonturi, să lărgească dispoziti
vul preferințelor, să adânceas
că înțelegerea fenomenelor.

Gun Hill: Doina — duipă-a - 
miază (str. Doamnei 9). Pro
gram de filme documentare la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Gangsteri și 
filantropi: Cultural (piața I. 
Pintilie 2). Godin: Dacia (cal. 
Griviței 137), Pacea (bd. Liber
tății 70—72). Strict secret —• 
cinemascop Buzești (str. Bu- 
zești 9—11), 
I. S. Bach 
Decembrie 
Orîngași 
Cartouche
Unirea (bd. 1 Mai 143). For
tăreața pe Rin; Flacăra (cal. 
Dudești 22). Tintin și misterul 
„Linei de aur": Vitan (cal. Du
dești 97). Pe Donul liniștit — 
seria I: Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Oameni de afaceri: 
Populai’ (str. Mătăsari 31). Ipo- 
criții: Arta (cal. Călărași 153). 
Povestea pantofiorului de aur: 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Voi 
fi mamă: Viitorul (str. M. Emi- 
nescu 127). Babette pleacă la 
război—cinemascop: Colentina 
(șois. Colentina 84). Drumul Se
rii (str. Drumul Serii 30). Podul 
rupt— cinemascop: Volga (șos. 
Ilie Pintilie 61). Vaporul Iui 
Emil—cinemascop: Tineretului 
(cal. Victoriei 48). Luceafărul 
(cal. Rahovei 118). Revista de 
la miezul nopții — cinemascop: 
Progresul (șos. Giurgiului 3). 
Fecioara: Lira (cal. 13 Septem
brie 196). Raidul vărgat: Fe
rentari (cal. Ferentari 86). Fan
tomele din Spessart: Cotroceni 
(șos. Cotroceni 9).

Floreasoa (str. 
2). Cosmos (bd. 30 

89). Dintele de aur: 
(str. Crîngași 42).

— cinemascop:

GEORGE BĂLAN

TELEVIZIUNE
MARȚI 22 OCTOMBRIE

18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune : 19,00: Jurnalul 
televiziunii; 19.10: Pentru co
pii ; 19.20 : Șah; 19.35: Trans
misiune de la Teatrul de Stat 
de Operetă : „Opereta cîntă 
dragostea” ; In încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteoro
logic.



în preajma deschiderii noului an
de învățămînt agrozootehnic

în curînd începe învățămîntul 
agrozootehnic. In afară de spe
cialiști. o sarcină de mare impor
tanță în desfășurarea lui în con
diții optime o au bibliotecile. în 
activitatea lor zilnică, în munca 
pentru obținerea unor producții 
mereu sporite, muncitorii din 
GAS, mecanizatorii, colectiviștii 
găsesc în bibliotecă, în cărțile de 
specialitate, un prețios ajutor. Că 
este așa. se vede și din faptul că 
în primele 9 juni ale acestui an, 
din numărul total al cărților citi
te în mediul sătesc, peste 250 000 
sînt lucrări de agricultură, zoo
tehnie etc. De biblioteci depinde 
apoi într-o însemnată măsură fe
lul cum colectiviștii își comple
tează cunoștințele căpătate la 
cursurile agrozootehnice. Ele tre
buie să asigure un bogat material 
bibliografic, suficient pentru toți 
cursanții. Avem acum aproxima
tiv 150 000 de cărți și broșuri ca
re se refera la problemele agri
culturii. Lună de lună fondul de 
cărți se îmbogățește. Numai în 
septembrie bibliotecile sătești au 
primit aproape 2 000 de cărți a- 
grozoolehnice, reprezentînd 11 
titluri. La înzestrarea bibi io teci
lor cu cărți în regiunea noastră 
există o experiență bună în acea
sta direcție. Gospodăriile colecti
ve repartizează din fondul cultu
ral sume importante pentru achi
ziționarea de noi cărți și în spe
cial de lucrări cu caracter agricol 
și zootehnic. Gospodăriile colec
tive din raionul Negru Vodă, de 
pildă, au contractat cu CLDC 
cărți în valoare de 200 000 lei, 
care se vor adăoga la cele cu care 
sînt dotate bibliotecile din fon
dul alocat de stat.

Nu este însă suficient să ai 
cărți, ci în același timp trebuie

le repartizezi rațional, să le 
prezinți și să le folosești cît mai 
bine. Iată ce a rezultat ]a o re
centă analiză făcută în regiunea 
noastră. Pînă nu de mult, repar
tizarea cărților la biblioteci se 
făcea după criteriul „din fiecare 
cîte una", indiferent de necesități 
ți cerințe. Acest mod nerațional 
de distribuire a dus la situația ca 
la multe biblioteci din Deltă să

VOIM FOLOSI 
mi OIK 
FONDUL 

DF UML
ae trimită cărți de agricultură și 
zootehnie, care nu erau necesare, 
nici citite, în timp ce aceste lu
crări erau insuficiente în multe 
comune din restul regiunii. Apoi, 
cu ocazia aceleiași analize, am 
constatat că în unele biblioteci 
cărțile nu sînt păstrate în mod 
corespunzător și nu sînt grupate 
pe categorii. (în cazul celor a- 
grozootehnice, de pildă, nu sînt 
compartimentate pe probleme a- 
grotehnice, zootehnice . viticole

etc,, ceea ce ar permite o mai u- 
șoară alegere atît din partea bi
bliotecarilor, cît și a cititorilor). 
Am găsit, totodată, în unele bi
blioteci cărți și broșuri de agri
cultură și de zootehnie editate 
cu mul ți ani în urmă, care reco
mandă metode mult depășite față 
de dezvoltarea actuală a agricul
turii în țara noaBtră ți care nu 
pot decît să-l informeze greșit pe 
cititor.

Față de această stare de lu
cruri, dată fiind și apropiata des
chidere a învățămîntului agricol 
de masă, se impuneau, firește, o 
Berie de măsuri concrete, eficace, 
pentru înlăturarea deficiențelor 
amintite. Aceste măsuri au și fost 
lu'ăte. Pe baza cunoașterii din 
timp a specificului fiecărei așe
zări sătești, a cerințelor și nece
sităților fiecărei gospodării co
lective, se va face de la regiune 
o repartizare diferențiată a căr
ților. Comitetul regional de cul
tură și artă a organizat mai multe 
colective caro în această perioada 
se vor deplasa la bibliotecile ra
ionale în scopul unei reorganizări 
a acestora și a celor comunale și 
sătești. Așteptăm în această ac
țiune și sprijinul organizațiilor 
TJTM în ceea ce privește amenaja
rea încăperilor și aranjarea căr
ților și al specialiștilor din GAC 
în ceea ce privește revizia fondu
lui de cărți ți stabilirea titlurilor 
și a numărului necesar din cele 
nou apărute.

Cred ca tot în aceasta perioa
dă este bine să se stabilească ți 
acțiunile care se vor întreprin
de în perioada iernii în legătură 
cu popularizarea și răspîndirea 
cărților cu caracter agricol. Exis
tă o experiență hună Ia Toprai- 
sar, Baia, Cerna. Aici s-au orga
nizat în anul trecut și se vor orga
niza și în acest an sub conduce
rea organizațiilor de partid și 
prin colaborarea dintre organi
zațiile UTM ți bibliotecarii noț- 
tri. o serie de acțiuni valoroase 
ca i vitrine cu noutăți, standuri 
cu cărți la locul de muncă, lec
turi în colectiv, organizarea de 
concursuri „Cine știe meserie, 
cîștigă" cu bibliografie dată etc.

Prin astfel de activități este 
■timulat gustul tinerilor fața de 
citirea literaturii de specialitate, 
sînt ajutați aceștia ia înțeleagă 
mai bine noțiunile predate la în
vățămîntul agrozootehnic.

Noi ne vom ocupa cu toată 
grija de dotarea operativa a bi
bliotecilor cu toate noutățile ca
re apar (cărți, broșuri, reviste) și 
de activitatea pe care o desfășoa
ră bibliotecarii.

ALEXANDRU HRISTU 
directorul bibliotecii centrale 

regionale Dobrogea

ASIGURĂM CONDIȚIILE
MATERIALE

Colectiviștii din 
comuna Tîrzii, raio
nul Huși, știu că 
pentru a munci cu 
rezultate din ce în 
ce mai bune, car
tea, studiul conti
nuu sînt necesare 
ca aerul și apa. De 
aceea, conducerea 
gospodăriei se pre
ocupă în perioada 
actuală cu multă 
grijă de pregătirea

colectiviștilor în
scriși la învățămîn
tul agrozootehnic de 
3 ani a sporit cu cei 
din anul întîi, s-a 
impus asigurarea 
din timp a spațiului 
și procurarea mate
rialului didactic ne
cesar. Patru din cele 
cinci cercuri își vor 
desfășura activita
tea în sălile școlii 
elementare din co-

deschiderii învăță- 
mîntului agrozoo
tehnic de masă. A- 
nalizînd recent a- 
ceastă problemă, 
organizația de par
tid și consiliul de 
conducere au stabi
lit o serie de mă
suri care au și în
ceput să fie înfăp
tuite. Anul acesta 
în gospodăria noa
stră vor funcționa 
cinci cercuri: trei 
de anul I și două de 
anul II. Se cunosc 
deja lectorii, și în
scrierea cursanților, 
în marea lor majo
ritate tineri, e a- 
proape încheiată,

O problemă că
reia i s-a acordat 
deosebită atenție 
este asigurarea tu
turor condițiilor 
materiale astfel ca 
lecțiile și demons
trațiile practice să 
se desfășoare cu re
gularitate și la ni
velul corespunzător. 
Firește, dat fiind 
faptul că numărul

mună. Aici există 
condiții optime pen
tru ținerea lecțiilor. 
Cu mai mult timp 
în urmă am început 
amenajarea unei 
case-laborator chiar 
în incinta școlii. La 
casa-laborator se e- 
xecută acum o se
rie de lucrări. In 
cele două camere 
destinate acestui 
scop se pun dușu
mele noi, se mon
tează sobele, se re
pară geamurile și 
ușile. Pentru ca a- 
ceste lucrări pre
gătitoare să se ter
mine cît mai re
pede, organizația 
U.T.M. a mobilizat 
un număr de tineri 
care s-au angajat 
să contribuie la da
rea în folosință cu 
mult înainte de în
ceperea cursurilor a 
casei-laborator, ca
re va fi înzestrată 
cu tot ceea ce este 
necesar. Peste cîte- 
va zile materialele 
didactice ca: dife

rite colecții de 
plante și tipuri de 
sol, mostre de se
mințe și fructe, 
grafice cu produc
țiile obținute an de 
an, planșe, insecta
rul și alte materia
le pe care le-am a- 
dunat sau le-am 
confecționat în tim
pul anului cu spri
jinul tinerilor co
lectiviști vor fi a- 
duse în casa labo
rator. In sat avem 
curent electric, așa 
că iluminatul și 
sursa de energie e- 
lectrică nu consti
tuie o problemă. 
Vom îmbogăți co
lecția de diafilme 
cu altele noi, actua
le, și vom folosi în
tr-o măsură și mai 
mare, în cercetarea 
plantelor, a tipuri
lor de sol, a dăună
torilor, microscoa- 
pele și celelalte a- 
parate cu care va fi 
dotată casa-labora
tor.

Am început să 
verificăm bibliote
ca, să scoatem toate 
lucrările depășite, 
să întocmim o si
tuație cu tot ceea 
ce trebuie să com
pletăm ca material 
bibliografic. N-am 
scăpat din vedere 
nici aprovizionarea 
cu lemne a sălilor 
școlii unde se vor 
ține lecțiile; întrea
ga cantitate de lem
ne necesară a fost 
depozitată.

Acestea fiind mă
surile pregătitoare, 
avem convingerea 
că, la Tîrzii, învă
țămîntul agrozoo
tehnic de masă se 
va desfășura mai 
bine decît anul tre
cut și că se vor ob
ține rezultate mai 
bune.

PAUL POPOVICI 
inginer agronom la 
G.A.C. din comuna 
Tîrzii, raionul Huși

Tineri de la Uzinele „Independența" din Sibiu, în vizită la Muzeul „Brukental” din oraș. 
Foto : N. STELORIAN

Sosirea în Capiială 
a unei delegații 

a Uniunii Tineretului 
Comunist Ungar

Duminică seara a sosit în Ca
pitală o delegațile a Uniunii Ti
neretului Comunist Ungar, con
dusă de Varnai Ferencz, secre
tar al C.C. al UtT.C.U., care, la 
invitația C.C. al: U.T.M., va face 
o vizită în țara noastră timp de 
zece zile.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.M., de 
membri ai biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.M.

Au fost de asemenea de fată 
Kuti Jeno, ambasadorul R.P. 
Ungare la București și Kalmlîr 
Gbrgy, prim consilier al amba
sadei.

în cursul dimineții de luni, 
delegația a fost primită la C.C. 
al U.T.M. de către Virgil Tro- , 
fin, prim secretar al C.C. al > 
U.T.M.

----- s------

INFORMAȚII

Uzina de pielărie și ‘încălțăminte din Ciul. Cele trei tinere, 
Estera Zsigmond, lulia Asolus și Elena Moldovan, absolvente 
ale școlii profesionale, au venit de curînd în fabrică. Experien
ța comunistei Eperjeși lolan și-a arătat din primele zile roa
dele. Fetele au. învățat cum se execută corect cusătura unei 

căptușeli de încălțăminte
Foto : O. PLECAN

CUM ORGANIZĂM
RIDICAREA CALIFICĂRII

A APĂRUT:

T
a 1inarul

nr 10
Adunările și conferințele de 

dări de seamă și alegeri în or
ganizațiile U.T.M,

ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITIC 
AL U.T.M.

N. CHIRIȚĂ : Organizarea ciclului 
de expuneri

C. MITU : în strînsă legătură cu 
specificul muncii

I. DÎRJAN : Conferințe' interesan
te, educative

I. SANDU : Forme tinerești în or
ganizarea conferințelor

DIN EXPERIENȚA COMITETELOR 
U.T.M.

N. BUCUR : Secretarul comitetu
lui

Ing. GH. VOLOCARU : Responsa
bilul cu producția și calificarea

GH. PÎRVU : Responsabilul cu 
munc» culturală

I, SANDORHAZY : Responsabilul 
cu munca în rîndurile fetelor

leninist
/ 1963

M. PÎRVAN : Activul comitetului 
U.T.M. pe comună

PROBLEMELE DE PRODUCȚIE 
ÎN ATENȚIA 

ORGANIZAȚIILOR U.T.M.

Ing. V. STROESCU : în primele 
rinduri pentru aplicarea tehnicii 
noi

P. VOICU : Descoperirea și folo
sirea rezervelor interne

DIN EXPERIENȚA MUNCII 
EDUCATIVE ÎN ȘCOLI 

ȘI FACULTĂȚI

GH. ȘERBAN : In noul an univerri- 
tar

R. PÎNTESCU : învățătura — da
torie patriotică

C. STOICA : Obiective mobiliza
toare

DIN SCRISORILE SOSITE LA 
REDACȚIE
VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI :

P. BERARU : „Focul viu”.

(Urmare din pag. I)

care au mai predat la cursu
rile de ridicare a calificării, 
care și-au însușit o bună ex
periență didactică, îi cunosc pe 
cursanții alături de care lu
crează în secții sau ateliere. La 
rîndul lor și cursanții vor fi în 
general aceiași Numai cunoș
tințele pe care le vor primi vor 
fi altele, mai bogate în conți
nut.

Astfel organizate, cursurile 
de ridicare a calificării da la 
Uzinele „Victoria” Calan vor că
păta un caracter continuu, si- 
tuîndu-i pe muncitori în per
manentă în mijlocul preocupă
rilor pentru îmbogățirea cu
noștințelor lor profesionale. In 
recrutarea lor (aceasta este o 
altă etapă a pregătirii deschi
derii cursurilor), secretarii or

ganizațiilor de bază U.T.M. îm
preună cu responsabilii grupe
lor sindicale, discută cu mai
ștrii, șefii de brigăzi și echipe, 
gradul de calificare al tinerilor 
aflati în subordinea lor și ho
tărăsc împreună forma de ridi
care a calificării, cercul din 
care va face fiecare parte. Pînă 
în prezent au și fost recrutați 
pentru viitoarele cursuri, un 
număr de peste 500 de tineri 
muncitori, furnaliști, turnători, 
lăcătuși, electricieni, cocsari 
etc. Numărul celor ce vor frec
venta cursurile de ridicare a 
calificării se va apropia însă 
de 1000

Buna desfășurare a procesu
lui de învățămînt profesional 
depinde bineînțeles și de con
dițiile materiale asigurate. De 
aceea cu concursul conducerii 
uzinei, ia toate cele șase secții

au fost, amenajate săli spațioa
se dotate cu mobilierul necesar, 
există material didactic pentru 
demonstrații practice (diferite 
probe de fontă, de zgura, piese 
executate corect sau rebutate 
din diferite cauze, planșe, schi
te etc.). In cîteva secții, în
deosebi la turnătorii, s-au luat 
măsuri pentru asigurarea con
dițiilor necesare efectuării de
monstrațiilor „pe viu”, care vor 
contribui la o mai temeinică 
însușire a cunoștințelor și de
prinderilor profesionale de că
tre fiecare cursant în parte. E- 
xistă astfel asigurate toate con
dițiile ca, la Uzinele „Victoria” 
din Calan, cursurile de ridica
rea calificării — important o- 
biectiv al planului de măsuri 
tehnico-organizatorice pentru 
1964 — să fie deschise pînă la 
sfîrșitul acestei luni.

Luni seara, la cinematogra
ful Republica din Capitală a a- 
vut Ioc premiera filmului ro- 
mînesc „La vîrsta dragostei’’, 
producție a Studioului cinema
tografic Bucureșii. Scenariul și 
regia sînt semnate de Francisc 
Munteanu. Imaginea filmului a- 
parține operatorului Grigore 
lonescu, iar muzica lui Temi- 
stocle Popa.

Rolurile principale sînt inter
pretate de Ana Szeles, Barbu 
Baranga. Ștefan Ciubotărașu, 
artist emerit, Sandina Stan, 
artistă emerită, Septimiu Sever, 
Dem. Radulescu, Reka Nagy,

Au Juat parte reprezentanți 
ai Comitetului dte Stat pentru 
Cultură și Artă, cineaști, oa
meni de artă, un numeros pu
blic.

jir.
Sub bagheta dirijorului so

vietic Viktor Dubrovski, Filar
monica „Gheorghe Dima' din 
Brașov a dat luni seara un 
concert care a cuprins Simfo
nia clasică de Prokofiev, Con
certul pentru pian și orchestră 
în la major de Mozart, în in
terpretarea pianistei Maria 
Fotino, Simfonia IV-a de Oeai- 
kovski.

Ședința comună a Comisiei 
de politică externă 

și a Comisiei juridice ale M. A. N.
Comisia de politică externă 

și Comisia juridică ale Marii 
Adunări Naționale s-au întru
nit în ședință comună de lu
cru, spre a studia și aviza pro
iectul de decret pentru ratifi
carea Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, 
ce le-a fost trimis în acest 
scop de către președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne,

In fața celor două comisii 
reunite sub președinția tov. 
deputat Geo Bogza, președin
tele Comisiei de politică ex
ternă. au făcut expuneri cu 
privire la importanța ratifică
rii Tratatului de la Moscova, 
tovarășii George Macovescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe și general locote
nent Ion Ioniță, adjunct al 
ministrului forțelor armate.

La dezbaterile care au ur
mat studierii proiectului au

luat cuvîntul deputății Florian 
Dănălache, Grigore Benetato, 
Horia Hulubei,. Teodor Mari
nescu. Justin 'Moisescu, Andrei 
Oțetea, Ion Popescu-Puțuri, 
Zoe Rigani și Stanciu Stoian, 
membri ai Comisiei de politică 
externă și Augustin Alexa, 
Barbu Solomon, Nicolae Țațo- 
mir și Alexandru Voitinovici, 
membri ai Comisiei juridice.

In urma discuțiilor care au 
avut loc. Comisia de politică 
externă și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale au a- 
preciat că Tratatul privitor la 
Interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, 
corespunde intereselor funda
mentale și aspirațiilor de pace 
ale poporului romîn, și au re
comandat în unanimitate Con
siliului de Stat ratificarea 
Tratatului, în care scop au a- 
vizat favorabil proiectul de 
decret discutat.

(Agerpres)

Vă prezentăm: 
MUZEUL 01 OIÎ 
il ACiOIMIII R. P. R.

•ir

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara 
noastră, colectivul Teatrului 
de Dramă „Maxim Gorki' din 
Leningrad a sosit la Iași.

Luni, artiștii sovietici au in
terpretat pe scena Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri", 
in fața unui numeros public, 
piesa „Oceanul" de A. Stein.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes. Artiștilor 
sovietici le-au fost oferite 
flori.

!*■
în sala, cinematografului 

„Minerul" idin Baia Mare s-a 
deschis liiuni seara stagiunea 
de concerte ia Filarmonicii din 
Satu Mare. Programul a cu
prins uvertura „Prometeu" de 
Beethoven, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Ceai- 
kovski, Triptic simfonic de Di- 
mitrie Ouclin, Suita „Hary 
Janos" de Kodaly Zoltan.

Concertul dirijat de Alexan
dru Munteanu a avut ca solist 
pe violonistul Ștefan Ruha.

(Agerpres)

--------- ------ •------

Zilnic, mii de oameni, se O- 
presc îndelung în lăcașurile 
numeroase care găzduiesc fru
mosul. Printre ele, muzeele, 
colecțiile, expozițiile, atrag un 
mare număr de vizitatori.

Bogata colecție de artă a pro
fesorului G. Oprescu, donată 
statului nostru și devenită Mu
zeu de Artă al Academiei 
R.P.R., prin numărul mare de 
obiecte, (cca. 10 000), calitatea 
lor, și mai ales, varietatea ge
nurilor cărora le aparfin, are o 
importantă cu totul excepționa
lă. Cele mai deosebite epoci și 
domenii din istoria artei sînt, 
unele sistematic ilustrate, iar 
altele, reprezentate prin piese 
de seamă.

Grigorescu și Andreescu sînt 
fiecare prezenți cu mai multe 
opere, cel de al doilea în spe

cial cu „Femeia în costum de 
epocă". Trecerea către pictura 
contemporană este făcută de 
Luchian; „Florăreasa" și „Moș 
Nicolae’’ fiind opere de maturi
tate artistică ale pictorului, Pa- 
llady, subtil colorist, marchea
ză prin pînzele aflate in colec
ție fazele evoluției concepției 
sale artistice. Personalitatea 
sa puternică și gustul sigur 
sînt, prin varietatea lucrărilor, 
bine puse în lumină. Bine re
prezentat este și Petrașcu, vi
guros si puternic, poetul natu
rilor moarte și al interioarelor 
proaspete și strălucitoare. Pei
sajele, de un realism robust, 
(de o tristele apăsătoare în „Fe
meia cu sacul în spinare" sau 
exuberante, vesele, colorate, ca 
în imaginile de la tîrgurile din 
Hurez) pun în valoare pe Du

mitru Ghiață, pictorul puternic 
ancorat în realitate, pe care o 
redă cu mijloace artistice de 
o înaltă valoare. Ciucurencu, e 
prezent numai prin două pîn- 
ze, însă dintre cele mai izbu
tite, („Spălătoreasă’’ și „Flori"), 
Steriadi, lser, Ștefan Popescu Și 
alții, completează imaginea pe 
care și-o poate face cineva des
pre pictura noastră modernă, 
vizi tind acest muzeu.

Sculptura este ilustrată de lu
crări semnate de Brîncuși („Cap 
de copil") sau Paciurea, iar din. 
tre contemporani Jalea, Boris 
Caragea, Medrea, Celline E- 
milian.

In Muzeul de artă al Acade
miei R.P.R. vizitatorul va în-

Intr-una din sălile muzeului

tîlni, de asemenea, operele unor 
talentați artiști (Courbet, Pica
sso, Utrille, Degas, Gericault, 
Magnasco, Monticelli), și alte
le, de o calitate egală cu a a- 
celora ce au o paternitate cer
tă, dar care nu ne dezvăluie 
însă numele autorului, lăsîn- 
du-ne să-l căutăm, iscodind a- 
mănuntele care ne-ar putea tri
mite spre unul sau altul din 
maeștrii trecutului. O imagine 
mai largă, mai cuprinzătoare și 
mal concludentă poate asupra 
artei străine, ne-o dă însă co
lecția, unică prin calitate la noi 
în țară, dg desene șl gravuri. 
Mai toate momentele mari din 
arta europeană a ultimelor pa
tru secole și-au lăsat pecetea

pe operele păstrate cu grijă în 
mape. Nu rare ori întîlnim nu
mele artiștilor celor mai mari 
ca, de pildă, Delacroix, Corot, 
Signac, (în desen) sau Rem
brandt, Durer, Callot, Goya, 
Daumier, Lautrec (în gravuri și 
litografii). De asemenea, cele 
aproximativ 1000 de stampe 
japoneze aduc o notă aparte 
prin viziunea cu totul deosebită 
de a noastră a artiștilor ex- 
trem-orientali.

Ceea ce dă o notă aparte co
lecției, este după cîte se poate 
observa, vizitînd Muzeul, va
rietatea obiectelor. In general 
sîntem obișnuiți cu aranjamen
tul riguros, aerat 9‘ unitar aJ 
muzeelor. In Muzeul de Artă

af Academiei, expunerea obiec
telor este disparată, strînsa lor 
vecinătate pare uneori, la pri
ma vedere. întimplătoare celor 
neobișnuiți. Fiecare obiect însă, 
își relevă personalitatea, trăieș
te prin caracterele sale proprii, 
fără să se piardă în masa de 
lucruri înconjurătoare.

Mobilele vechi, de preț, ce
ramica. variată și din belșug 
răspîndită în toate încăperile, 
sculpturile și remarcabila co
lecție de covoare orientale, 
(poate cea mai bogată de Ia 
noi), dau Muzeului o atmosfe
ră de căldură, de intimitate. In 
Muzeul de Artă ai Academiei, 
vizitatorul trăiește cîteva clipe 
într-o atmosferă de artă care 
îl îmbogățește cu noi cunoștin
țe și totodată pune în lumină 
oameni și fapte din trecut.

Colecția Muzeului de Artă al 
'Academiei R.P.R. este un bogat 
tezaur, colecționat' de profeso
rul G. Oprescu, donat și pus la 
dispoziția poporului, iar afluen
ța vizitatorilor în sălile sale 
este pe deplin firească.

RADU IONESCU

In lunile noiembrie și decembrie

Oficiul Național de Turism 
„Carpați"

organizează numeroase excursii peste hotare 

Din bogatul program anunțat 
extragem următoarele:

8 zile în Republica Socialistă Cehoslovacă. Plecare cu tre
nul din București.

3 zile șederea la Praga, 2 zile la Budapesta.
Costul excursiei 1.260 lei de persoană clasa I și 1.100 

lei de persoană clasa Il-a.
5 zile în Republica Socialistă Cehoslovacă. Din București. 

Transportul cu avionul pînă la Praga și înapoi. Prețul 
1.300 lei.

7 zile în Republica Populară Polonă. Plecarea cu trenul 
din București prin Curtici. 3 zile șederea la Varșovia, 2 zile 
la Budapesta. 1.550 lei de persoană, clasa I-a și 1 356 lei 
clasa II-a.

7 zile în Republica Populară Polonă. Plecarea cu trenul 
din București prin Vicșani. 3 zile ședere la Varșovia și o 
zi ședere la Cernăuți. Prețul 1.100 lei de persoană, clasa I-a 
și 990 lei clasa II-a.

5 zile la Varșovia, călătoria cu avionul. 1.480 lei de per
soană.

De asemenea, se organizează excursii în lunile noiembrie 
și decembrie, cu autocarele, la Budapesta, Debrețin și Se- 
ghedin, cu plecare de la Oradea. Durata excursiilor, 3 zile 
fiecare. Prețul 375 lei de persoană.

înscrierile se primesc la Agențiile O.N.T. „Carpați" din 
toată țara.

CI t

de la 21 noiembrie devine obligatorie purtarea căștilor de 
protecție.

Procurați-vă din timp căști de protecție de la magazinele 
și raioanele cu articole de sp ort din Capitală și provincie. 
Se găsesc toate mărimile de căști de protecție ou oozoroc 

sau fără cozoroc'
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Vizita ministrului
forțelor armateiși continuă vizita în Belgia

ale R. P. Romîne
în Indonezia

Foto : TASS

Delegația parlamentară romînă

Declarația T. A. S. S. cu privire
la tratativele din cadrul N.A.T.O Aniversarea

eliberării Belgradului

Eliberării

Specialiști romini V. CĂBULEA

naționale franceze
Lucrărilede stomatologie Adunării

U.R.S.S. : Ia DUȘANBE, capitala R.S.S. Tad/ică s-a bucurat de 
un mare succes tradiționalul concurs de artiști amatori. La 
concurs s-au prezentat 140 colective de muzică vocală, instru
mentală, și brigăzi de dansuri populare (din diferite raioane 

ale republicii). Mulți participau ți au lost premiați

întîmplător că

a O.N.U.

BRUXELLES 21 — Trimisul 
special Agerpres, Mircea Io- 
nescu transmite; Membrii 
grupului parlamentar de prie
tenie Romînia-Belgia din Ma
rea Adunare Națională, în 
frunte cu acad. Șt. Milcu, pre
ședintele comitetului de con
ducere al grupului își continuă 
vizita în Belgia.

In cursul unei călătorii pe 
litoralul belgian al Mării Nor
dului. duminică, deputății au

CANADA : La OTTAWA, 
timp de 2 ore a avut Ioc o 
manifestație în fața parla
mentului canadian. Pe pan
cartele demonstranților scria: 
„Nici un fel de arme nuclea
re pentru Canada", „Nici un 
fel de baze militare pentru 
Canada", „Grabnică dezar

mare generală și totală"

sosit în portul Ostende, cea 
mai importantă localitate de 
pe litoralul belgian al Mării 
Nordului, unde au fost primiți 
de primarul adjunct al orașu
lui Van Caillie.

Luni, membrii delegației 
parlamentare romîne au fost 
oaspeții orașului Bruges, ves
tit prin tradițiile sale cultura
le și prin dantela care se pro
duce aici. Ei au vizitat mai 
multe muzee, în care se află 
expuse capodopere ale picturii 
flamande. La amiază, delega
ția romînă a fost primită la 
primăria din Bruges de prima, 
rul orașului. Van Damme.

In seara aceleeași zile, de
legația romînă a sosit la Gând, 
important centru economic și 
cultural al Belgiei. Aici, gu
vernatorul provinciei Flandra 
orientală, I. Marien, a oferit în 
cinstea grupului parlamentar 
romîn un dineu, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.

DJAKARTA 21 (Agerpres). — 
Generalul Nasution, locțiitor al 

ministrului prim și ministrul a- 
parării și securității al Indone
ziei, a oferit un dejun în cinstea 
generalului dc armată Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor armate 
ale R.P. Romîne, a soției sale ți 
a generalilor și ofițerilor supe
riori romini care il însoțesc. Au 
participat general maior Ahmad 
Jani, ministrul armatei de uscat, 
amiralul Martadinata, ministrul 
marinei militare, generali și alți 
ofițeri superiori ai Ministerului 
Apărării și Securității. A luat 
parte Pavel Silard, ambasadorul 
R.P. Romîne în Indonezia.

La 20 octombrie generalul de 
armată Leontin Sălăjan și per
soanele care-I însoțesc au vizitat 
Grădina Botanică de la Bogor și 
localități climaterice din apro
piere.

Operațiunile militare
din nordul Irakului

BAGDAD 21 (Agerpres). — 
Autoritățile irakiene au anun
țat duminică în mod oiicial că 
trupe siriene participă la ope
rațiunile din nordul Irakului în
dreptate împotriva partizanilor 
kurzi conduși de generalul 
Mustafa Barzani. In comunica
tul transmis de postul de radio 
Bagdad cu prilejul vizitei pre
ședintelui Irakului, Aref, în 
nordul țării, se precizează că 
președintele Irakului a trecut în 
revistă și a salutat forțele uni
ficate irako-siriene. „Vizita ma
reșalului Aref, se precizează în 
comunicat, a avut drept scop 
inspectarea la fața locului a 
forțelor angajate în nordul ță
rii în operațiunile de curățire 
duse împotriva kurzilor".

In cercurile diplomatice, ara
tă corespondentul din Beyrut 
al ziarului „New York Times", 
se apreciază că efectivul trupe
lor siriene dislocate în nordul 
Irakului este de 5 000 de 
meni.

In comunicatul transmis 
postul de radio Bagdad se
tă că președintele Aref, dorește 
să fie la fața locului în timpul 
eiectuării „ultimei operațiuni 
de curățire a teritoriului con
trolat de trupele generalului 
Barzani". Dar, corespondentul

menționat, subliniază că din re
latările observatorilor care au 
vizitat în ultimele luni pe ge
neralul Barzani reiese că oien- 
siva împotriva kurzilor n-a fost 
încununată de succes. Potrivit 
afirmațiilor acestora, armata 
irakiană a suferit mari pierderi, 
iar kurzii sînt la fel de puter
nici și controlează aproape a- 
celași teritoriu ca și la începu
tul lunii iunie, cînd autoritățile 
au declanșat războiul împotri
va lor. După ultimele știri, a- 
rată corespondentul, kurzii au 
recucerit centrele Koysandjak 
și Ranya.

Situația
2

din Republica
ou-

de
ara-

Dominicană

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite următoarea 
declarație : încheierea Trata
tului privitor la Interzicerea 
experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosfera, în spațiul cos
mic și sub apă a creat o atmo
sferă mai favorabilă căutării 
unor soluții pentru alte pro
bleme încă nerezolvate, in in
teresul lichidării primejdiei 
războiului și ale stabilirii unei 
colaborări prietenești rodnice 
între 6tate.

Guvernul sovietic face totul 
pentru a folosi această atmo
sferă în interesul întăririi pă
cii.

în cadrul celei de-a XVIII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., care are loc actual
mente la New York, guvernul 
sovietic a prezentat noi propu
neri constructive urmărind 
realizarea unui progres în tra
tativele privitoare la încheie
rea Tratatului de dezarmare 
generală și totală, înfăptuirea 
neîntîrziată a unor măsuri 
concrete menite să pună capăt 
cursei înanmărilor nucleare.

In cursul schimbului de 
păreri între reprezentanții 
U.R.S.S.,- S.U.A. și Angliei în 
problemele internaționale im
portante, guvernul sovietic a 
tins în mod consecvent spre 
pregătirea unor noi pași me
niți să ducă la slăbirea încor
dării internaționale și la întă
rirea păcii.

Se înțelege că în prezent este 
deosebit de important ca state
le să evite orice acțiuni care 
ar putea complica și îngreuna 
realizarea unei înțelegeri asu
pra măsurilor de întărire a 
păcii, de importanță vitală 
pentru popoare.

După cum anunță presa, ță
rile N.A.T.O. au început o 
nouă etapă de tratative în 
scopul elaborării unui plan 
tehnic-militar concret privind 
crearea în cadrul N.A.T.O. a 
forțelor nucleare multilaterale, 
sub forma unei flote de nave 
de suprafață, înarmate cu ra
chete cu focoase nucleare.

La 11 octombrie a.c. la car
tierul general al N.A.T.O. de 
la Paris au început ședințele 
așa-numitului grup de lucru al 
N.A.T.O., alcătuit din repre
zentanții S.U.A., Angliei, 
R.F.G., Italiei, Belgiei, Greciei 
și Turciei, pentru discutarea 
acestei probleme, iar la Wa
shington urmează să-și încea
pă activitatea un subgrup mi
litar special al N.A.T.O., în 
frunte cu un amiral american, 
pentru studierea aspectelor 
militare ale planului de crea
re a forțelor nucleare multila
terale.

Este bine cunoscut că ade- 
vărații inițiatori și principala 
forță motrice care stă în spa
tele acestor planuri sînt cercu
rile militariste din S.U.A. și 
R.F.G. Intențiile Bonnului au 
fost făcute cunoscute în mod 
fățiș de ministrul afacerilor 
externe al R.F.G. Schroder, 
care, potrivit relatărilor pre
sei, în timpul vizitei sale la 
Washington la sfîrșitul lunii 
septembrie a. c., a propus, să 
se sporească eforturile în 
scopul creării unei flote nu
cleare multilaterale de su
prafață pentru blocul atlanti
cului.

Cercurile revanșarde și mili
tariste de la Bonn și-au pro
pus de mult ca scop să obțină 
cu orice preț accesul la arma 
nucleară, să capete posibilita
tea de a dispune de această 
armă, fie folosind colaborarea 
bilaterală cu Franța, fie pe 
calea participării la forțe
le nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., fie, în sfîrșit, atît pe 
o cale, cît și pe cealaltă. Este 
evident că atît într-un caz cît 
și în altul s-ar da impuls a- 
tragerii de noi state în cunsa 
înarmărilor nucleare, 
dirii continue a armei 
cleare.

Guvernul sovietic și-a 
primat în repetate rînduri 
ziția sa față de planurile creă
rii forțelor nucleare unificate 
ale N.A.T.O. și a avertizat 
deschis guvernul S.U.A. împo
triva urmărilor primejdioase 
pentru cauza păcii pe care le 
poate avea răspîndirea conti
nuă a armei nucleare. Guver
nul sovietic a arătat că reali-

zarea acestor planuri poate 
deschide calea spre înzestra
rea cu arma nucleară a Bun- 
deswehrului 
cercurilor 
R.F.G., care 
tențiile de a 
frontierelor : 
pa, și nu 
frontierelor.

Nu este 
cercurile războinice din R.F.G. 
acționează în prezent în rîn
durile celor mai zeloși adver
sari ai oricăror măsuri de slă
bire a încordării internaționa
le, indiferent de faptul dacă 
este vorba de încheierea Pac
tului de neagresiune dintre ță
rile N.A.T.O. și țările partici
pante la Tratatul de la Var
șovia sau de luarea altor mă
suri îndreptate spre îmbunătă
țirea situației internaționale și 
asigurarea securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

Este deosebit de clar că nioii 
pași îtntreprinși actualmente 
din inițiativa S.U.A. și R.F.G. 
în vederea creării forțelor nu
cleare ale N.A.T.O. sînt în vă
dită contradicție cu spiritul 
Tratatului de la Moscova pri
vitor la interzicerea experien
țelor nucleare. Intr-adevăr, nu 
poți să deolari, pe de o parte, 
că ești gata să continui căuta
rea unor soluții pașnice, să 
transformi, după cum se expri
mă unii oameni de stat din 
Occident, pauza începută în 
„războiul rece' întno perioadă 
de colaborare rodnică și să 
duci tratative cu pirivîre la în
cetarea cursei înarmărilor nu
cleare, iar, pe de altă parte, 
să vii în întîmpinarea revan
șarzilor vest-germani și să sa
tisfaci poftele lor nucleare 
prin crearea de forțe nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., ce
ea ce ar deschide porțile depo
zitelor de arme nucleare pen
tru militariștii vest-germani.

Bineînțeles că cercurile con
ducătoare sovietice nu pot să 
nu țină seama de urmările 
primejdioase ale obținerii ar
mei nucleare de către R.F.G., 
indiferent sub ce formă s-ar 
face acest lucru, și nu pot să 
nu țină cont în acest caz de 
necesitatea asigurării securită
ții Uniunii Sovietice și a alia- 
ților ei. Dă de gîndit, de ase
menea, faptul că măsurile pri
mejdioase întreprinse 
drul N.A.T.O. nu pot 
influențeze negativ 
mlădițelor încă fragile 
țelegerii și încrederii 
state și, prin urmare, nu pot 
să nu se răsfrîngă defavorabil 
asupra căutării rezolvării pro
blemei care preocupă omeni
rea, întărirea păcii generale.

anticonstitu- 
persoane au 
Domingo în 
demonstrații 
cu ajutorul 

lacrimogene, 
asemenea, noi 
studenților din 
s-au pronunjat

răspîn-
nu-

ex- 
po-

vest-german, a 
revanșarde din 
nu-și ascund in- 

i obține revizuirea 
stabilite în Euro- 
numai revizuirea

de onoare ai Asociației

a 20 octombrie lo
cuitorii Belgradu- 

I luj au sărbătorit a 
I XIX~a aniversare a 
■ eliberării orașului 
lor de sub ocupa
ția fascistă. O sută

de mii de oameni s-au strîns în 
această zi frumoasă, însorită, la 
festivitatea din Piața 
Belgradului.

Această aniversare 
popoarelor iugoslave 
cu terminarea construcției 
nei automagistrale cu o 
me de 1 100 de kilometri, 
magistrala, la realizarea 
au participat zeci de mii 
neri, străbate întreaga Iugosla
vie făcînd legătura între impor
tante orașe industriale și cultu
rale ca Liubljana, Zagreb, Bel
grad și Skoplje.

Duminică dimineață, moderna 
automagistrală a fost dată o- 
iicial în funcțiune. La kilome
trul 60, la punctul denumit Ral
ia, s-a desfășurat o festivitate 
la care au luat parte mii de 
oameni ai muncii printre care

scumpă 
a coincis

u- 
lungi- 
Aulo- 
căreia 
de ti-

și numeroși tineri, mulți dintre 
ei participant Ia construcție. 
Am stat de vorbă cu Julia Bez- 
marevici, elevă Ia o școală de 
economie din Muntenegru. Ea 
a muncit pe șantierul automa- 
gistralei. Asemenea ei numeroși 
tineri s-au evidențiat lucrînd, 
împreună cu tovarășii mal 
vîrstnici, la realizarea acestui 
important obiectiv.

La mitingul care a avut loc 
a rostit o cuvîntare A. Ranko- 
vici, vicepreședintele R.S.F. Iu
goslavia.

Cu prilejul celor două eveni
mente — aniversarea a 19 ani 
de la eliberarea Belgradului șl 
darea în folosință a modernei 
automagistrale — au avut loc 
numeroase manifestări cultural- 
artistice și sportive atît la Bel
grad, cît și în alte localități din 
țară, mai ales în orașele situate 
de-a lungul noii artere.

SANTO DOMINGO. — Situația 
politică din Republica Dominicanii 
continuă să se mențină confuză, în 
timp ce în diferite localități au 
avut Ioc noi demonstrata de pro
test împotriva instaurării la putere 
a unui regim militar 
fional. Peste 50 de 
fost arestate la Sanlo 
cursul unei asemenea 
împrăștiate de poliție 
grenadelor cu gaze 
Poliția a operat, de 
arestări în rîndurile 
Ciudad Nueva, care
împotriva juntei militare.

După cum transmite corespon
dentul din Sanlo Domingo al agen
ției Prensa Latina, în fata intensifi
cării protestului popular, junta mi
litară și partidele de dreapta care 
o sprijină au liotărît să procedeze 
la „o lărgire" a guvernului în care 
ar urma să fie incluși reprezentan
ții altor partide de opoziție, în 
afara de reprezentanții partidului 
socialist popular (comunist). Aceas
tă 
de 
al 
Și

propunere a fost însă respinsă 
partidul revoluționar dominican 
fostului președinte Juan Bosch 
de partidul revoluționar social-

creștin. Jose Molina, președintele 
Camerei deputaților, care a fost 
dizolvată de noul regim, a declarat 
că această propunere reprezintă o 
manevră care ar menține guvernul 
sub controlul militarilor și că par
tidele de opozifie consideră nece
sară „înapoierea Ia o viată consti
tutionaid" prin recunoașterea de
semnării lui Juan Casanovas ca 
președinte al tării. După cum se 
știe, ei a fost desemnat recent pre
ședinte al Republicii Dominicane în 
cursul unei ședințe secrete a Con
gresului dizolvat.

în ca
să nu 
asupra 
ale în- 

între

PARIS 21 (Agerpres).
Paris s-au încheiat lucrările Con
gresului francez de stomatologie, 
care a discutat probleme impor
tante de specialitate. Au luat 
parte numeroși reprezentanți de 
peste hotare.

In cadrul congresului, prof. 
Valerian Popescu, membru co
respondent al Academiei R. P, 
Romîne, a prezentat comunica
rea : „Contribuții la studiul 
chistelor epidermoide ale maxi
larelor”, iar conferențiar Petre 
Firu, prorector al 
medico-farmaceutic 
i ești, comunicarea 
„Aspecte de infecție 
dentară în vasculo 
patii”.

In aceeași perioadă, în cadrul 
asociațiilor odontostomatologice 
pariziene, prof. Valerian Popescu 
a prezentat o comunicare urmată 
de film intitulată: „Alveolo- 
plastia reconstructivă cu auto- 
transplant cartilaginos costal”.

Pentru activitatea științifică 
deosebită desfășurată în dome
niul stomatologiei, cei doi spe
cialiști romini au fost aleși 
membri de onoare ai Asociației 
naționale franceze de stomatolo
gie. Conf, P. Firu a fost, de a- 
semenea, ales membru asociat al 
„Asociației internaționale de cer
cetări științifice în domeniul 
stomatologiei”.

Institutului 
din Bucu- 
intitulată : 
de focar 

și cardio-

Generale
NEW YORK. — In ședința 

plenară din dimineața zilei de 
21 octombrie a Adunării Gene
rale o O.N.U. a continuat dis
cutarea rezoluției privind res
tabilirea drepturilor R. P. Chi
neze în Organizația Națiunilor 
Unite. In cursul ședinței dele
gații statelor Siria, Mail, Gui
neea și Burundi s-au pronun
țat pentru restabilirea dreplu-

rilor legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U.

Reprezentanții statelor Haiti, 
Nicaragua, Greciei, Spaniei, 
Turciei, precum și ciankaișistul, 
s-au pronunțat împotriva 
iedului de rezoluție.

Procedîndu-se la vot 41
delegați au votat în favoarea 
rezoluției, 57 au votat împo
trivă, iar 12 s-au abținut.

pro-

de

ln Comitetul pentru problemele sociale,
umanitare și culturale

NEW YORK. — Comitetul 
O.N.U. pentru problemele socia
le, umanitare și culturale dezba
te în prezent raportul Consiliu
lui economic și social, partea re
feritoare la aspectele evoluției 
sociale, programele elaborate în 
acest scop în diferite zone ale 
globului în perioada 1950—1960. 
In. cursul dezbaterilor din Comi
tet s-a arătat că raportul scoate 
în evidență o serie de probleme 
majore ale vieții economice și 
sociale în lume, care reclamă a- 
tenția statelor și eforturi pe plan 
internațional.

In intervenția sa din ședința 
din 21 octombrie, a Comitetului, 
Maria Groza, reprezentanta R. P.

vAAAAA-. AAtAAAt'-AvAA Ar'— -" ----

PE SCURT O PE SCURT »
NEW YORK. — Cunoscutul 

om de știință și luptător pen
tru pace din S.U.A. dr. Linus 
Pauling, căruia i s-a decernat 
recent Premiul Nobel pentru 
pace, a declarat că va părăsi 
Institutul tehnologic din Cali
fornia. unde activează de peste 
40 de ani, pentru a se consacra 
activității în domeniul relații
lor internațioanle.

De la 1 noiembrie, el iși va 
începe activitatea de cercetări 
în cadrul Centrului pentru stu
dierea instituțiilor democratice 
din orașul Santa Barbara, 
tul California.

sebit succes. Duminică, au 
prezentate in aceeași sală 
mele „Tudor“ și „Valurile 
nării".

fost 
fil- 
Du-

ma.
Lunii

MOSCOVA. — In cadrul 
nifestărilor consacrate 
prieteniei sovieto-romînă, a a- 
vut loc Ia clubul tipografiei 
„Krasnîi Proletar" din Moscova 
o adunare a colectivului tipo
grafilor la care au participat și 
muncitori de la Uzinele de rul
menți nr. 1, precum și un grup 
de turiști romini.

sta-

MILANO. — In cadrul 
lor filmului romînesc, în 
„Pontremoli" din Milano 
avut loc prezentarea filmului
romînesc „Codin", în prezența 
unui numeros 
care regizori 
tort, critici de 
lăți ale vieții
ne. Era prezentă, de asemenea, 
o delegație 
Filmul s-a

zile- 
sala 

a

public printre 
de cinema, ac- 
artă, personali- 
culturale italie-

de cineaști romini. 
bucurat de un deo-

PE SCURT
al 
pe

Janos Kadar, prim-secretar 
C.C. al P.M.S.U, a informat 
cei prezenți despre unele pro
bleme actuale de politică ex
ternă. Au fost discutate, de a- 
semenea, rapoarte în probleme, 
le curente ale economiei națio
nale. După dezbateri, Comitetul 
Central a adoptat în unanimi
tate hotărîri.

Romîne, a arătat că delegația ță
rii noastre acordă o atenție deo
sebită discutării raportului Con
siliului economic și social. Noi 
considerăm că ridicarea nivelului 
de viață și rezolvarea probleme
lor sociale nu sînt numai ches
tiuni de echitate, un imperativ 
social impus chiar și de obliga
țiile ce ne revin de a asigura tu
turor oamenilor drepturile ce 
le-au fost recunoscute prin De
clarația drepturilor omului, ci re
prezintă totodată o condiție 
indispensabilă pentru însăși dez
voltarea economică a fiecărei 
țări. Nu este posibilă dezvoltarea 
economică și industrială a unei 
țări — a arătat în continuare 
vorbitoarea — în condițiile exis
tenței analfabetismului, ale lipsei 
de cadre cu pregătire corespun
zătoare, fără condiții sociale a- 
decvate.

In continuare reprezentanta 
R.P.R. a împărtășit apoi din ex
periența acumulată de țara 
noastră în domeniul rezolvării 
problemelor sociale.

pentru
Conferința 

elaborarea

MOSCOVA. — La 21 octom
brie, d-na Sirimavo Bandara- 
naike, primul ministru al Cey
lonului, a sosit la Moscova, in
tr-o vizită oficială, la invitația 
guvernului sovietic. Pe aero
dromul Seremetievo, d-na Siri
mavo Bandaranaike a fost în
tâmpinată de N. S. Hrușciov și 
de alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

BUDAPESTA. — M.T.I. anun
ță că a avut Ioc o ședință lăr
gită a C.C. al P.M.S.U. la care

WASHINGTON — Buletinul 
de știri al Casei Albe anunță 
că președintele Kennedy a a- 
dresat Congresului S.U.A., o 
scrisoare care însoțește rapor
tul anual cu privire la progra
mul de acorduri comerciale. 
Printre altele, In scrisoare se 
afirmă că 
continua să 
du-se pe 
toate națiunile „vor profita 
mai mult de pe urma expan
siunii comerciale decît de pe 
urma restricțiilor care îngră
desc schimburile comerciale. 
Statele Unite vor continua să 
depună eforturi pentru elimi
narea tuturor restricțiilor care 
stingheresc exporturile”.

Statele Unite vor 
acționeze bazîn- 
oonvingerea că

PE SCURT O PE SCURT • PE SCURT
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unei noi
Guyanei
LONDRA, 

înceapă la 
privire la acordarea unei noi con
stituții Guyanei britanice, prin ca
re această colonie va primi inde
pendenta. In vederea acestei con
ferințe au sosit in capitala Marii 
Britanii primul ministru al Guyanei 
britanice, Cheddi Jagan. primul 
ministru adjunct, Brindley Benn, 
liderii celor două partide de opo
ziție, precum și guvernatorul colo
niei, Ralph Grey.

După cum transmite corespon
dentul din Londra al agenției 
France Presse, primul ministru al 
Guyanei britanice, Ch. Jagan, a 
declarat că guvernul său intențio
nează să adopte imediat după acor
darea independentei un statut de 
neutralitate, asemănător aceluia 
al Austriei, care să iie garantat de 
Marea Britanie. S.U.A, U.R.S.S. și 
Franja.

constituții>

britanice
— Marți urmează să 
Londra conferința cu

I
I
I
I
i
I
I
I
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I
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Belgrad, 21 octombrie 1963.

In apărarea viețuitoarelor 
pe cale de dispariție

La Nairobi, capitala Kenyel, 
s-a întrunit o conferință 
a Uniunii internaționale 

pentru apărarea naturii. Hotărî- 
rile luate exprimă îngrijorarea 
participanților pentru soarta anu
mitor mamifere și păsări rare, 
care ar putea dispare în cîțiva 
ani dacă nu se vor lua imediat 
măsuri pentru menținerea lor. 

Printre animalele și păsările 
pe cale de dispariție se numără 
urangutanul din Borneo și Su
matra, gorila din Africa de vest 
și centrală, balena albastră, rino
cerul din Sumatra, leopardul, ja
guarul, măgărușul roșu, antilopa 
din Zanzibar, pasărea paradisului 
din Indonezia și Malaya și broaș
tele țestoase de mare.

Pacific, tn apropierea insulelor 
Kurile. După cum transmite a- 
genfia U.P.I., cei 21000 de lo
cuitori ai orașului HHo din Ha- 
wai au fost evacuați spre 
riorul insulei.

De asemenea, autoritățile 
Chile au dat alarma pentru 
litățile situate pe coastă.

Meteorologi...

inte-

din 
loca-

ietățile de tot felul
simt schimbarea vremii. A- 
numiți pești din Japonia 

prezic timpul probabil. Aseme
nea „centru meteorologic" există 
acolo aproape în fiecare casă, in 
acvarium, peștii reacționează fără 
greș la cele mai mici capricii ale 
naturii. Ei simt apropierea ura
ganelor cu mult timp înainte și 
atunci încep să se agite, ștîrnind

V pre-

erei noastre), reprezintă mau- 
soilee originale, alcătuite din 
cărămidă brută. Acolo tribu
rile locale făceau incinerări.

Tolstov consideră aceste mo
vile ca monumente ale culturii 
protosciților, predecesorii sci- 
ților.

In mausolee arheologii au 
descoperit obiecte casnice, 
care, după părerea lor, arată, 
de asemenea, înrudirea cultu
rii triburilor de sciți și a cul
turii predecesorilor lor, care 
au trăit în această regiune.

„Catastrofă” feroviară

pirogi, cu prilejul „sărbătorii a-CAMBODGIA : întrecere de
pelor", cea mai mare sărbătoare anuală a poporului cambod

gian
AI 7-lea uragan..

erviciile meteorologice din 
Washington au pus în stare 
de alarmă localitățile si

tuate pe coasta americană a 
Oceanului Atlantic între Savan
nah (Georgia) și Maryland după 
ce s-a semnalat apariția unui 
uragan în dreptul peninsulei 
Hatteras (Carolina de nord). Ura
ganul, 
sezon, denumit 
dreaptă 
viatului 
pe oră.

Pe de 
în grabă 
timpinarea unui val 
se apropie în prezent de insula 
Hawai și
Acest val 
puternic 
duminică

în acvarium o adevărată „furtu
na*.

Spre deosebire de peștii japo
nezi, furnicile iși întrerup pere
grinările neobosite de îndată ce 
presimt, că se schimbă vremea. 
Cînd furnicarul pare amorțit în
seamnă că vine furtună. Rîndu- 
nelele, atunci cînd vine vremea 
rea, zboară razant cu pămîntul.

al șaptelea din actualul 
„Ginny” se în

spre nord-est, puterea 
atingînd 136 kilometri

altă parte, au fost luate 
i măsuri pentru preîn- 

uriaș care

de Republica
a fost provocat de un 
cutremur înregistrat 
dimineață în Oceanul

Chile.
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Patria scifilor

După părerea cunoscutu
lui arheolog sovietic Ser- 
ghei Tolstov, patria sci- 

ților a fost regiunea dintre flu
viile Amu-Daria și Sîr-Daria.

în Asia centrală, în regiunea 
vechii albii a Sîr-Dariei expe
diția condusă de el a făcut să
pături la 72 de movile. Cele 
mai vechi dintre ele, care da
tează din epoca tîrzie a bron
zului (veacurile 9—8 înaintea

Z' n apropierea localității
Acquigny (Franța) a avut loc 
o catastrofă feroviară. In

tr-un nor de abur și fum o loco
motivă de 65 tone, venind cu o 
viteză de peste 50 kilometri pe oră, 
s-a ciocnit intr-un zgomot infernul 
de iier care se fringe, cu o altă 
locomotivă care venea din sens 
contrar,

„Catastrofa** nu a provocat nici 
o victimă. Este vorba de realizarea 
scenei principale din filmul „Tre
nul", pe care John Frankenheimer 
și Bernard Farrel îl toarnă de cîte- 
va săptămîni în micul sat normand.

După cum precizează agenția 
France Presse, pentru buna reușită 
a filmării au fost întreprinse toate 
măsurile posibile : un serviciu de 
ordine alcătuit din 22 de polițiști, 
echipe speciale de pompieri pentru 
a preveni un eventual incendiu, 
precum și un podium de unde a- 
proape 100 de ziariști au putut să 
urmărească ciocnirea dintre cei doi 
coloșj de oțel. Printre spectatori 
s-au remarcat și cele doua vedete 

filmului: Burl Lancaster și
Jeanne Moreau, precum și autorul 
romanului după care se toarnă fil
mul, scriitoarea Rose Valland.

Invazie de hipopotami

c ongo-ul a fost invadat de 
mii de hipopotami. Inva
zia se datorează faptului 

că, în Uganda numărul hipopo
tamilor crescînd foarte mult, 
păzitori} rezervației naturale 
Queen Elisabeth Park au în
ceput să-i împuște pentru a 
subtia rîndurile lor. îngroziți, 
hipopotamii au trecut granița 
invadînd Congo-ul.

Val neobișnuit de căldură

Asupra orașului New York 
s-a abătut un val neobiș
nuit de căldură pentru 

această perioadă a anului, Ter
mometrele au înregistrat sîm- 
bătă 28 de grade, stabilindu-se 
în acest fel un nou record al 
temperaturii pentru luna octom
brie, maxima atinsă pînă în 
prezent fiind de 27 grade în a- 
nul 1945.


