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T Din experiențaOrgan Central al Uniu
tineretului

e^hla
Proletari din toate țările, uniți-vă!

regiunea
ale minerilor

Dobrogea

In
Pentru o bună aprovizionare

de iarnă
de stat au terminat

Întreaga țară

subte- 
Jiului s-a 
luni din 
cu 80 kg

Muncitor
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numeroși tineri să se califi-Maistrul Iosif Bohn, de la Uzinele mecanice 
ce, să-și perfecționeze necontenit pregătirea 
și Cuzmici Miroslav, elevi Ia grupul școlar

ascultă, dovedește că bătrînul maistru Ie spune lucruri foarte interesante...
Foto : O. PLECAN

Timișoara, a ajutat
profesională. Iată-1 disculînd cu Lupaș Vasile 
„Electromotor". Atenția cu care cei doi tineri

Folosind mai bine capacita
tea de lucru a mașinilor și a- 
plicînd cele mai eficiente me
tode de muncă la extracție, 
minerii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului obțin succese tot 
mai însemnate.

La mina Lupeni, de pildă, 
cu ajutorul plugului de tăiat 
cărbune, s-a obținut într-un 
abataj frontal o viteză de îna
intări record — 50 m pe lună. 
Pe întregul bazin carbonifer 
s-a realizat în acest an o viteză 
medie de avansare în abata
jele frontale de 22 m pe lună 
față de 17 m, cît se obținea în 
1959. In abatajele-cameră vite
za de înaintări a ajuns la peste 
31 m I pe lună, întrecînd cu 
7 la sută viteza planificată.

Ca urmare a extinderii me
canizării lucrărilor în 
ran, în minele Văii 
extras în primele 9 
acest an, în medie, 
cărbune pe post mai mult față 
de anul trecut.

în prezent se fac pregătiri 
pentru aplicarea metodei de 
organizare a lucrului după 
graficul ciclic, care s-a dove
dit deosebit de eficace în ob
ținerea de randamente mari 
la înaintări și în alte locuri de 
muncă.

La poalele munților Căliman, aproape de defileul Mureșului, 
își desfășoară activitatea tăietorii parchetului Zebrac, din ca
drul I. F. Toplifa. Gradul de me canizare ridicat și dotarea cu 

fierăstraie electrice ușurează mult munca în parchete.
Foto : AGERPRES
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Iu ctirind

agrozootehnic
urîiid, inginerii și 
colectiviștii vor re
lua obișnuita activi
tate de studiu, de 
cunoaștere și apro
fundare a metode
lor avansate de

diversele sectoare dc 
ale unităților agricole 
devenind din nou. in

din Tuzla,
KBMHnKBSRS»

tineri dccît

Tineretul uzinei
în întrecerea socialistă

Gospodăriile agricole de stat 
din întreaga țară au terminat 
însămînțatul griului. Supra
fața însămînțată anul acesta 
cu griu este cu peste 150 000 
ha mai mare decât anul trecut. 
Cu toate acestea, gospodăriile 
agricole de stat au reușit, 
printr-o mai bună organizare 
a muncii și prin folosirea în
tregii capacități de lucru a mij
loacelor mecanizate, să ter
mine semănatul în epoca op
timă. O atenție deosebită s-a 
acordat 
complex 
torice de 
rea unor
hectar: pregătirea patului ger
minativ, fertilizarea solului, 
densitatea optimă de plante 
etc.

In prezent, în toate unită
țile se desfășoară cu intensi
tate executarea arăturilor pe 
terenurile ce vor fi însămîn- 
țate în primăvară, precum și 
fertilizarea acestora.

aplicării întregului 
de măsuri organiza- 

care depinde obține- 
producții sporite la

II noastră, 
numeroși

ti uzina 
lucrează 
tineri. Fie că par
ticipă in mod di
rect la fabricarea 
rulmenților ori 
fac acest lucru

— asigurînd repera- 
bunul mers al utila-

sau dirijind, ca ma
rgined procesul de 

— Cei mai mulți din- 
se străduiesc să-și

Cum p și firesc alături de 
ceilalți muncilori ai uzinei ti
nerii sînt animați de dorința 
de a obține și pe mai departe 
succese în muncă pentru ca 
uzina în ansamblu să încheie 
cu rezultate bune acest an. 
Totodată organizațiile U.T.M. 
din uzină stabilesc încă de pc 
acum ce acțiuni vor între
prinde pentru ca tinerii să-și 
aducă maximum de contribu
ție la înfăptuirea sarcinilor 
anului viitor.

Nu ne vom referi 
aici la toate aspectele 
organizației U.T.M. în 
privință. Ne gîndirn să
numai ce va trebui să facem 
pentru ca participarea tineri
lor la întrecerea socialistă or
ganizată de sindicat să fie mai 
eficace, să aibă rezultatele 
dorite. Si vom porni de la un 
exemplu

Din situația pe care o avem 
la comitetul U.T.M. reiese că 
sînt cuprinși în întrecerea so
cialistă aproape 1 800 de tineri. 
La sfîrșitul fiecărei luni cînd 
vrem să aflăm care dintre ei 
sînt evidd.iț'iați

desigur 
muncii 
această 
arătăm

cuproducției globale 
la sută, al producției 
cu 101,5 la 
productivității muncii 

20 la sută față de

suta, creș-

indirect 
rea și 
jelor, controlînd calitatea pro
duselor 
iștri și 
muncă.
tre ei
aducă contribuția la întărirea 
prestigiului „mărcii fabricii". 
Ei atunci cînd colectivul uzi
nei a raportat, după 9 Iutii ale 
acestui an, îndeplinirea pla
nului 
100,13 
marfă 
terea
cu peste 
aceeași perioadă a anului tre
cut, precum și obținerea unor 
economii peste plan la prețul 
de cost în valoare de 1 660 000 
lei noi am văzut sintetizate în 
aceste cifre și eforturile tine
rilor. mobilizați de organizația 
U.T.M. vedem însă,

Unitățile comer
ciale din orașele și 
centrele muncito
rești din regiunea 
Suceava desfac în 
aceste zile mari 
cantități de legume, 
fructe și alte pro
duse necesare apro
vizionării populației 
pentru iarnă. Pen-

tru preluarea carto, 
filor contractați au 
fost înființate 16 
centre sezoniere de 
achiziții, recepție și 
livrări, iar în orașe 
funcționează centre 
speciale de desfa
cere a cartofilor și 
zarzavaturilor. Can
titățile de legume și

fructe pentru însi- 
lozare vor fi și ele 
sporite față de anul 
trecut cu circa 10 la 
sută. La dispoziția 
consumatorilor se 
pun anul acesta nu
meroase sortimente 
de legume semiin- 
dustrializate.

Masele plastice în industrie

muncă în 
producție 
socialiste, 
serile de iarnă, unii — profesori, 
ceilalți — elevi. Vor începe 
cursurile învățămîntului agrozoo
tehnic de 3 ani. în gospodăriile 
agricole colective se desfășoară, 
în aceste zile ultimele pregătiri. 
La G.A.C. „Nicolae Balccscu" din 
Tiizla s-a asigurat spațiul de învă- 
țamînt. Sălile, două la număr. în 
care se vor ține cursurile, sînt 
curate, pe pereți s-au afișat di
verse planșe, înlr-un cuvîn t sînt 
gata să primească „elevii". Aceș
tia sînt pregătiți și ci. Cei peste 
100 dc colectiviști care vor urma 
anul al II-Iea la zootehnic, agri
cultură sau legumicultura au și 
stabilit, împreuna cu responsabi
lii cercurilor, cele mai potrivite 
zile și ore de ținere a cursurilor.

La anul I s-au făcut, de aseme
nea, înscrierile și la cercul „Cul
tura plantelor de cîmp, și la cer
cul „Creșterea animalelor". Majo
ritatea viitorilor cursanți BÎnt ti
neri.

Organizația U.T.M. din gospo
dărie și-a propus să mobilizeze 
]a învățămîntul agrozootehnic un 
număr mai mare de 
în anul trecut.

în acest scop, la o adunare ge
nerală deschisă care 
ca cîtva timp în urmă s-a discu
tat despre importanța frecventării 
cursurilor agrozootehnice, despre 
necesitatea îmbogățirii cunoștin
țelor. Cu un prilej asemănător, 
președintele gospodăriei, invitat 
de biroul organizației U.T.M.. a 
vorbit tinerilor din sectorul zoo
tehnic despre roadele calificării, 
demonstrîndu-Ie cu exemple luate 
chiar din activitatea lor, ce în- 
seamna să ai cunoștințe bogate. 
Un rol important în atragerea 
tinerilor la învățămîntul agro
zootehnic îl au acei dintre ei, 
care, ca Nicolae Penuașu, Marin 
Neacșu, Elena Filip, Ion Granță 
și alții, au absolvit primul an cu 
rezultate foarte bune. în numai 
jumătate de an Nicolae Penuașu 
a reușit să sporească producția 
de lapte a fiecăreia din cele 12 
vaci pe care Ic îngrijește cu peste 
300 dc litri. în cadrul unor 
schimburi de experiență ce se or
ganizează cu regularitate în sec
torul zootehnic el a destăinuit 
„secretele" succeselor sale. Și to
varășii săi de muncă au putut 
vedea că metodele avansate de 
îngrijire și hrănire a animalelor 
6Înt „secrete" pe care Penuașu 
și ceilalți le-au aflat la cursurile 
agrozootehnice, pc care s-au ho- 
tărît să Ic urmeze cu toții.

Dar ce fac oare profesorii 
acum, în preajma deschiderii 
noului an de învățămînt ? Cum 
se pregătesc ei ?

Inginerul zootehnic, 
A8ciu ne-a vorbit mai 
pre unele învățăminte 
din desfășurarea primului an de

NICOLAE ARSENIE

a avut loc

Fabrica de mase plastice 
„București" a livrat anul acesta 
uzinelor constructoare de ma
șini agricole peste 47 tone piese 
din relon, iar întreprinderilor de 
construcții și hidroameliorate 
mai mult de 1 124 km de țevi de 
diferite grosimi. Un calcul su
mar arată că prin aceasta nu
mai la fabricarea pieselor pen
tru mașini agricole s-au econo
misit 386 tone de metal, precum 
și peste 400 000 ore de muncă, 
ceea ce înseamnă aproximativ 
8 600 000 lei. Sînt doar o parte 
din rezultatele muncii colecti
vului acestei întreprinderi. 
Muncitorii de aici produc peste 
1 000 sortimente — piese pentru 
industriile metalurgică, electro
nică și electrotehnică, de mobi
lă și bunuri de larg consum — 
care înlocuiesc oțelul, fierul,

cuprul, aluminul, lemnul, sticla 
și alte materiale valoroase.

O mare atenție acordă colec
tivul acestei întreprinderi spo
ririi productivității muncii și ca
lității produselor. Reorganiza
rea unor sectoare și dotarea în
treprinderii cu noi utilaje ca și 
punerea în funcție a unor noi 
dispozitive la unele mașini și 
extinderea unor inițiative au 
dus Ia sporirea productivității 
muncii cu 7,5 la sută față de 
plan, în primele nouă luni ale 
acestui an. Economiile 
la prețul de cost 
prevederile cu 
5 500 000,
de asemenea, cu mult mai mari 
decît cele stabilite anterior.

realizate 
au depășit 

aproape 
iar beneficiile sînt,

nu fără părere de rău. că în 
medie îsi mențin acest titlu 
aproximativ 50—60 de tineri. 
Restul sînt declarați evidenți
ați într-o 
altele nu 
Evident. 
Analizînd 
tul sindicatului am ajuns la 
concluzia că o asemenea situ
ație este legată de modul în 
care unii tineri își stabilesc 
angajamentele. Intr-adevăr în 
unele angajamente ale tineri
lor, se specifică astfel ; „voi 
da produse de calitate", „îmi 
voi organiza mai bine locul de 
muncă". In asemenea angaja
mente nu întrevezi cu exacti
tate ce nivel al calității vor 
atinge lucrările executate de 
tînăr în luna respectivă, cum 
anume își va organiza el locul 
de muncă. Si astfel, la sfîrși
tul lunii, cînd trebuie să se 
vadă, cine e evidențiat nu 
există la îndemînă un indica
tor concret pe baza căruia să 
se facă o astfel de apreciere.

Pentru înlăturarea acestui 
neajuns ne-am propus deci ca 
organizațiile U.T.M. să-și des
fășoare astfel munca îneît să 
nu rămînă mici un tînăr fără 

cu precizie 
întrecerea 

organizații 
de la noi au

lună, două, iar în 
primesc acest titlu, 

aici este o lacună, 
lucrurile la comite-

să-și stabilească 
angajamentul în 
socialistă. Unele 
de bază U.T.M.
aici o experiență bună (secto
rul forjă, strungărie, rectifi
care). înainte de sfîrșitul lunii 
birourile acestor organizații 
U.T.M. discută cu fiecare tînăr 
in parte, invită Pe maiștri și 
tehnicieni și-i ajută. în formu-

Pc ogoa-ele gospodăriei colecti vc din comuna Ileana, raionul 
leh'iu, mecanizatorii însămînțează cu griu ultimele supralețe.

a simbol al dra
gostei față de 
armata noastră 
populară, în fiecare 
an, la 25 octom
brie. poporul no
stru sărbătorește 

Ziua Forțelor Armate ale ~ 
publicii Populare Romîne.

In condițiile insurecției 
mate victorioase inițiată, 
ganizată și condusă 
partid întreaga armată romînă 
a întors armele împotriva fas
cismului, luptînd vitejește 
umăr la umăr cu glorioasa 
armată sovietică, în războiul 
pentru eliberarea teritoriului 
patriei de cotropitori, pentru 
zdrobirea definitivă a Germa
niei hitleriste. In slujba ace
stei cauze drepte, poporul ro- 
min și-a pus toate forțele și 
resursele, răspunzînd cu însu
flețire la chemarea partidului
fi* r- BWIffl 3K3K* SUCTi

Re-

ac
or
de

larea cît mai precisă, după 
posibilitățile fiecăruia, a anga
jamentelor în întrecerea socia
listă. Drept urmare, tineri ca 
Aurel Sandicopol. Teodor Pi- 
saltu. Nicolae Oprescu, Gri- 
gore lehim se mențin lună de 
lună evidențiați. Ne propu
nem astfel să generalizăm ex
periența 
amintite 
noiembrie, 
trimestru
tulul U.T.M.. în care birourile 
U.T.M. să arate modul cum 
organizația respectivă ajută 
pe tineri să-și stabilească an
gajamente cît mai concrete în 
întrecerea socialistă.

în legătură cu participarea 
tinerilor din uzina noastră la 
întrecerea socialistă mai este 
și un alt aspect. Mulți dintre 
ei lucrează în sectoarele auxi
liare, în regie (sculerie, meca
nic șef, atelierul, de precizie 
etc). Evident, în asemenea 
locuri de muncă caracterul lu
crărilor este deosebit față de 
sectoarele productive. In con
secință, stabilirea de către ti
neri a angajamentelor concre
te, precise în întrecerea socia
listă este mai dificilă aici dar 
nu imposibilă. în urma discu-

Gheorglie 
întîi des- 
desprinse

(Continuare în pag. a lll-a)
btină din locurile 
organizînd în luna 

și apoi la fiecare 
ședințe ale comite-

GHEORGHE TRUȘCĂ 
secretar 

ing. ION 1ONESCU 
responsabil cu problemele 

producției și calificării 
în comitetul U.T.M. 

Uzina „Rulmentul"-Brașov

(Continuare în pag. a IlI-a)
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— „Totul pentru front, totul 
pentru victorie I”

Amintirea faptelor de vite
jie și eroism săvîrșite de sol- 
dații. subofițerii și ofițerii ro- 
mîni pe frontul antifascist va 
rumîne mereu vie în inima po
porului nostru.

Constituirea Comitetului Or
ganizatoric al Veteranilor din 
Războiul Antifascist reprezintă 
o nouă expresie a stimei și 
prețuirii pe care o poartă Par
tidul Muncitoresc Romîn și 
Guvernul R.P. Romîne. între
gul popor, veteranilor din răz
boiul antifascist, tuturor celor 
care au luptat pentru liberta
te, independență și suveranita
tea scumpei noastre patrii.

Făurită și educată de Parti
dul Muncitoresc Romîn, arma
ta noastră este devotată cu 
trup și suflet poporului mun
citor. cauzei socialismului, pă
cii în întreaga lume. Forțele

CASHES UIMIM! tHEH HSM3C Ml

(Agerpres)

(Agerpres)

BUCUREȘTI
l

Telegramă
Tovarășului GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 

Romine

Vă transmit mulțumirile 
noastre, în numele poporului 
din Cuba, al guvernului revo
luționar și al 
pentru mesajul 
condoleanțe și 
pentru ajutorul 
dat.

Cu sentimente de stimă și 
prietenie frățească.

meu personal 
clv. cordial de 
solidaritate și 
generos acor-

Dr. OSVALDO DORTICOS 
TORRADO 

Președintele Republicii Cuba

Timp de patru ani de 
comandă o subunitate 
tancuri, locotenentul major 
Constantin Stefan a obținut re
zultate deosebite în munca de 
instruire și educare a subordo
naților.

Ca o recunoaștere a acestui 
fapt, în 1962 subunitatea pe 
care o comandă a fost declara
tă „Subunitate de frunte".

Pentru calitățile dobîndite în 
munca de zi cu zi, uternișiii 
l-au ales în comitetul U.T.M. pe 
unitate în cadrul căruia i sa 
încredințat sarcina de secretar.

Undeva, într-o subunitate de. 
frontieră, își face serviciul ser
gentul Capac Ioan. El îndepli
nește funcția de ajutor al co
mandantului de pichet. Sergen
tul Capac loan, militar de frun
te, se preocupă atît de perfec
ționarea pregătirii personale, 
cît și a subordonaților săi. Cu 
prilejul „Zilei 
R.P.R.", pentru 
bite, sergentul 
fost decorat cu 
strajă patriei".

Florea a fost 
în rîndui mem-

este mecaniza-

grănicerilor 
merite deose- 
Capac Ioan a 

medalia „De

ARMATE ALE R.P.R.

Pentru conștiinciozitatea de 
care a dat dovadă în muncă, 
pentru rezultatele bune și foar
te bune pe care le-a obținut în 
piegutirea de luptă și politică, 
caporalul Iacob 
primit dc curînd 
brilor de partid.

In viața civilă
tor la G.A.S. din Tufani regiu
nea Argeș,- în armată a deve
nit mecanic-conductor de tanc.

Muncind cu perseverență, în 
scurt timp a devenit specialist 
de clasă obținînd insigna de 
mecanic-conductor de tanc 
clasa a IlI-a. .Totodată el este 
deținător al insignei 
tar de frunte".

de „Mili-

General maior
Ion Gheorqhe

Armate ale R.P.R. apără cu vi
gilență integritatea și suvera
nitatea patriei socialiste.

Forțele Armate ale R. P. Ro
mîne, strîns.unite pe baza.prin
cipiilor solidarității interna
ționaliste cu armatele fră
țești ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia re
prezintă un scut de nădejde al 
securității lagărului socialist și 
al păcii.

Prin grija partidului și gu
vernului, armata noastră 
populară a fost înzestrată cu 
armament și tehnică de luptă 
la nivelul cerințelor războiului 
modern. Cadrele noastre de 
ofițeri au o bogată experiență 
in organizarea și conducerea

trupelor, își însușesc cu per
severență tot ce apare nou în 
știința și arta militară socia
listă.

îndrumați în permanență de 
către comandanți și lucrători 
politici, mobilizați de organiza
țiile de partid și sub conduce
rea acestora, de către organi
zațiile U.T.M., militarii noștri 
muncesc cu elan tineresc, pen
tru a-și însuși o înaltă măie
strie în mînuirea tehnicii de 
luptă din înzestrare, pentru 
ridicarea pe o treaptă superi
oară a pregătirii lor de luptă și 
politice.

Ca o răsplată a rezultatelor 
deosebite obținute în instru
irea și educarea militarilor pe 
terenurile de instrucție și la a- 
plicațiile tactice, mulți ofițeri 
au fost decorați cu ordine și 
medalii ale Republicii Popu
lare Romîne. Pentru succesele 
dobîndite în îndeplinirea în-

datoririlor ostășești, un mare 
număr de utemiști din armată 
— printre care locotenentul- 
major Gh. Popescu, elevul ser- 
gent D. N'ițu, soldatul-fruntaș 
M. Enescu, sergenții I. Hila și 
Gh. Necula. caporalul b. Soare 
și alții — au primit „Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.M.”. 
An de an. unei unități de nave 
și uneia de aviație, care înde
plinesc cu cele mai bune re
zultate planul pregătirii de 
luptă și politice, li se conferă 
înalta distincție: „Steagul Roșu 
al C.C. al U.T.M.”.

Armata noastră populară 
contribuie într-o măsură în
semnată la educarea patriotică 
și cetățenească a tinerei gene
rații. Militarii armatei noastre 
sînt educați în spiritul dra
gostei nețărmurite față de

(Continuare în pag. a lll-a)
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muncitor la șantierul 
Reșița este 

infanterist. In

Fostul
de construcții din 
astăzi un bun 
subunitate, dintre soldații de a-
nul I, el este primul care a ob
ținui înaltul titlu de ,,Militar de 
frunte". Utemistul Negoițescu 
Mihai este și cel mai bun trăgă
tor din subunitate.



VIAȚA CULTURALA
ÎN INSTITUT

...Sîntenj la sediul consiliului 
U.A.S. al Institutului politehnic 
din Iași. Orele de curs s-au în
cheiat. In sediu, membrii ai 
consiliului, delegați de ani și 
grupe, activiști ai comisiilor 
discută cu însuflețire, se infor
mează reciproc asupra diferite
lor probleme curente, hotărăsc 
modul de rezolvare a sarcinilor. 
Dacă ar putea fi înregistrate și 
redate toate aceste crîmpeie de 
discuții, întrebările și răspunsu
rile, criticile și propunerile — 
s-ar obține o imagine vie și des
tul de completă a multiplelor 
activități desfășurate de asocia
ții. Intre acestea — preocuparea 
pentru organizarea muncii cul
tural-educative ocupă un loc 
deosebit.

Am venit aici pentru a-1 în- 
tîlni pe tov. asistent Alexandru 
Stancu, responsabilul comisiei 
culturale. Dorim să aflăm cum 
se desfășoară activitatea cultu- 
ral-artistică din institut în noul 
an universitar. Mai întîi însă 
vrem să cunoaștem în ce con
stă experiența pozitivă a aces
tei activități din anul universi
tar trecut.

— Conferința a IV-a a 
U.A.S.R. a stabilit sarcini deo
sebit de importante și pentru 
activitatea cultural-educativă a 
asociațiilor. Punînd aceste sar
cini la baza activității sale din 
cel de-al doilea semestru, co
misia noastră a căutat să spri
jine într-o măsură cît mai mare 
consiliul U.A.S. pe institut în 
organizarea unei activități cul
tural-educative care să cuprin
dă marea masă a studenților 
noștri în diferite acțiuni cît mai 
interesante, cu un conținut e- 
ducativ cît mai bogat. Noi 
ne-am propus o asemenea or
ganizare a timpului liber al 
studenților care să contribuie 
activ la lărgirea orizontului lor 
cultural, la dezvoltarea gustului 
lor pentru frumos, a spiritului 
de discernămînt în aprecierea 
fenomenului artistic prin cu
noașterea largă a celor mai 
valoroase opere din tezaurul 
artei naționale, precum și a 
operelor cu un mesaj înaintat 
din arta și cultura universală. 
Știind că activitatea ce o des
fășurăm în acest domeniu este 
în același timp educativă și re
creativă, am căutat să organi
zăm acțiunile noastre în forme 
cît mai variate...

...In acest moment intră în 
sediu tovarășul Mihai Sorocea- 
nu, student în anul IV Con
strucții. Tov. Stancu ni-1 pre
zintă :

— Iată-1 pe Mihai. El ar pu
tea mai bine să vă informeze 
despre activitatea ce o desfă
șurăm pentru antrenarea largă 
a studenților în activitățile de 
cerc din cadrul Casei de cultu
ră a tineretului și studenților și 
din institut, una din formele de 
activitate spre care ne-am o- 
rientat cu precădere după Con
ferința a IV-a.

Tinerii din fotografie sînt studenți în anul III al Facultății de fizică din București. In labora
torul de fizică atomică sub îndrumarea asistentului — ei aprolundează cunoștințele căpătate

Foto : EMIL COJOCARU

— Din institutul nostru — ne 
spune tov. Mihai Soroceanu — 
participă un număr crescînd de 
studenți la diferite activități 
culturale cu caracter perma
nent. La formațiile corală, de 
dansuri populare, muzică ușoa
ră și teatru, la cercuri ca cele 
de radio, foto, turism, la cine- 
club, cenaclu sau cercul de artă 
plastică și sculptură, de pe lin
gă casa de cultură, participă cu 
regularitate, în mod activ, nu
meroși studenți ai institutului 
nostru. Dacă numărul lor este 
însă mic (în viitor vom urmări 
creșterea lui, mai ales dintre 
studenții Facultății de hidroteh
nică, mecanică și industrie u- 
șoară) putem spune că mulți 
dintre ei, ca Nicolae Gherasim 
și Ana Sava (de la electroteh
nică) iau parte cu mult interes 
la activitățile respective, Ți- 
nînd seama de faptul că la tre
cerea în revistă a formațiilor 

Cum sint organizate acțiunile cultural-educative
la Institutul politehnic din lași

artistice studențești centrul 
nostru va fi reprezentat de for
mațiile casei de cultură, comi
sia culturală a luat măsuri spre 
a sprijini activitatea acestora. 
Cu sprijinul instructorilor ar
tistici s-a făcut o selecție a 
studenților care vor face par
te din aceste formații.

Ne-am dat seama că o par
ticipare cu adevărat largă a 
studenților la activitățile cultu
rale poate fi stimulată însă mai 
ales prin crearea unor forme 
permanente de activitate în in
stitut. Primul cerc cultural 
creat de noi este cel de prie
teni ai muzicii. Cuprinzînd la 
început 60 de studenți din toate 
facultățile și organizat cu spri
jinul studenților din anul III de 
la Conservator, dotat cu mag
netofon, picup și o mică disco
tecă — cercul a organizat mai 
multe întîlniri despre muzica 
programatică, prezentarea in
strumentelor muzicale și a for
melor muzicale simfonice — 
urmate de audiții din opera lui 
Glinka, Ceaikovski, Verdi, E- 
nescu. In acest an pe lingă lăr
girea cercului de prieteni ai 
muzicii (cei din anul trecut vor 
urma cicluri de conferințe și 
audiții pe alte teme cu ajuto
rul Filarmonicii, iar cei intrați 
pentru prima oară In acest an 
vor asculta aceleași conferințe 
de anul trecut) se va crea un 
cerc de arte plastice.

In sfîrșit aș vrea să vă mai 
informez despre un alt aspect 
al activității noastre : antrena
rea studenților pentru o cît mai 
Iarnă participare la viața artis
tică a orașului.

— As vrea să vorbesc — in
terveni tov. Stancu — despre 
spectacolele instituțiilor artisti
ce din orașul nostru la care 
participă cu regularitate nume
roși studenți politehnicieni. 
Numeroase grupe au organizat 
vizionarea în colectiv a filmu
lui „Lupeni 29’’: pentru specta
colele de teatru și operă, insti
tutul are contracte, iar cîțiva 
studenți se ocupă în mod spe
cial de difuzarea biletelor. In 
acest an universitar dispunem 
de 100 de abonamente la Fi
larmonică.

Noi am invitat în institut u- 
nele formații ca Filarmonica 
de stat care a prezentat un fru
mos program. Desigur, însă, noi 
căutăm să folosim într-o mă
sură cît mai mare și propriile 
noastre formații artistice în ac
tivitățile educative.

...De puțin timp s-a apropiat 
de noi un alț student interesat

de tema discuției. Este Liviu 
Hostiuc din anul V Mecanică. 
Răspunzînd în cadrul comisiei 
culturale de activitatea forma
țiilor artistice el intervine :

— Activitatea formațiilor 
noastre artistice are de acum o 
frumoasă tradiție. La trecerea 
în revistă, formația de muzică 
ușoară a institutului nostru a 
obținut premiul III. In cadrul 
celor 4 formații ce le avem 
activează circa 70 studenți. In 
acesț an am pus accentul pe 
antrenarea unui număr mai 
mare de studenți din anii mici, 
pe verificarea activității profe
sionale a studenților-artiști a- 
matori, și, îndeosebi, pe împros
pătarea și îmbunătățirea reper- 
toriilor. In frunte se află for
mația de muzică ușoară (cu 
noul repertoriu, bazat mai ales 
pe cele mai reușite creații ale 
compozitorilor noștri, a susți
nut cîteva spectacole în fața 
studenților, în diferite localități 
și în fața colectiviștilor) și bri
gada artistică de agitație (a 
participat la programul prezen
tat cu prilejul semicentenarului 
institutului, precum și la multe 
reuniuni). Se poate remarca și 
introducerea în repertoriul for
mației de dansuri populare a 
unui dans cu temă studențeas
că prezentat mai de mult in 
fața studenților institutului și 
într-un turneu la Vaslui și Bîr- 
lad. O rămînere în urma s-a 
manifestat anul trecut în ac
tivitatea formației de teatru, 
deși aici trebuie remarcate e- 
forturilo făcute pentru realiza
rea unei piese pe temă studen
țească scrisă de studentul Sa- 

liu Vlad din anul V Hidroteh
nică, în prezent aflată în repe
tiție, uimind a fi prezentată în 
luna noiembrie. încă din pri
mele luni ale anului universi
tar în curs, vom prezenta spec
tacole ale formațiilor noastre 
în institut, la casa de cultură 
și cîteva unități din localitate. 

— Noi ne-am străduit însă
— completează responsabilul 
comisiei culturale — ca para
lel cu activitatea artistică să 
dezvoltăm celelalte forme ale 
muncii educative. Printre iniția
tivele mai importante mențio
nez organizarea serilor cultu
rale (pe baza unui plan pe în
tregul institut, organizăm în 
fiecare an de studiu, o dată pe 
semestru, o seară culturală). 
Printre cele mai reușite au 
fost, în anul universitar trecut, 
cea închinată oglindirii în ro
manul contemporan a luptei co
muniștilor — anul I industrie 
ușoară, vieții și operei lui G. 
Topîrceanu — anul III chimie, 
curentelor progresiste în pictu
ră — anul V chimie, vieții și 
operei lui Verdi — anul III 
electronică, sau lui Beethoven
— anul IV mecanică), îmbu
nătățirea conținutului educativ 
al reuniunilor (pot fi citate în 
acest sens mai ales reuniunile 
organizate la facultățile de chi
mie și construcții ; la chimie, 
de exemplu s-au organizat cu 
mult succes experiențe ale a- 
matorilor de chimie, iar la con
strucții un concurs muzical 
„Cine cunoaște cele mai fru
moase melodii de muzică ușoa
ră”) i am inițiat de asemenea, 
unele acțiuni de amploare la 
nivelul institutului ca serile 
de poezie (în cadrul cărora s-a 
recitat din Arghezi, Maiakov- 
ski. Whitman, S. Quasimodo) 
sau concursul despre opera ro- 
mînească după 23 August 1944; 
au fost, de asemenea, stimulate 
activitățile de zi cu zi ale gru
pelor (pot fi citate audițiile 
muzicale organizate la Căminul 
„Filimon Sîrbu”, vizitele anului 
V chimie la Institutul P. Poni, 
la Fabrica de ulei și Fabrica 
chimica nr. 2., vizitele la mu
zee, monumente istorice, în 
noile cariere și obiective In
dustriale organizate cu studen
ții anului I etc. In sfîrșit, mai 
menționez că, pentru o mai 
bună popularizare a acțiunilor 
cultural-educative am creat un 
colectiv de studenți care să se 
ocupe de această problemă. Dar 
despre toate acestea v-ar fi 
putut vorbi maj Pe larg stu
denții Andrei Cătănoiu, din a- 
nul IV mecanică și Doina Lo- 
ghin, anul IV chimie, care se 
ocupă direct de buna lor des
fășurare...

însuși modul acesta de expu
nere a activității culturale dusă 
de asociație în institut prin 
intermediul studenților care 
participă activ la munca co
misiei culturale ni s-a părut 
semnificativ ; el subliniază una 
am cauzele înviorării activității 
culturale de masă din institutul 

n politehnic ieșan după conferin- 
B ta a IV-a a U.A.S.R. și anume 
B antrenarea tot mai largă în ca- 
■ drui comisiei culturale și mai 
Sales, în activitățile culturale 

propriu zise, a unui mare nu
măr de studenți. Acum cînd se 

! definitivează planul comun de 
măsuri educative al rectoratu
lui, organizației U.T.M. și aso- 

iciației, cmd masa de studenți 
este consultată pentru organi
zarea cît mai bună a acestor 

I acțiuni — studierea și folosirea 
experienței bune au o mare în
semnătate.

g M. FLORIAN

TELEVIZIUNE
VINERI 25 OCTOMBRIE

18.30 Universitatea tehnica la 
televiziune. Elemente de cir
cuit. Rezistențe. 19.00 Jurnalul 
televiziunii. 19.10 Pentru tine
retul școlar ; în vizită la Mu
zeul literaturii romîne (V). 
19.30 Din viața animalelor (IV). 
20.00 Săptămâna. 21.00 Emisi
une consacrată Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Popu
lare Române. Program susținut 
de Ansamblul de oîntece și 
dansuri al Armatei. în înche
iere: Buletin de știri buletin 
meteorologici

Nu se mai cunoaște numărul 
driana Bănceanu, Elena Rebei 
biotice din Iași. Un lucru este

NOUTĂȚI DIN DOMENIUL FORESTIER
in)1 ergînd pe linia 

valorificării tere- 
cuprinsej' nurilor

între dig și mal,
Hi specialiștii din că
lii drul Comitetului 

de Stat al Apelor 
și Ministerului Economiei Fo
restiere, au efectuat studii te
meinice privind această zonă 
în special în incintele îndi- 
guite, pentru recuperarea tere
nurilor inundabile și care ne
cesită o grijă permanentă pen
tru apărarea digurilor. Zona 
cuprinde suprafețe considera
bile de teren care sînt expuse 
în continuare inundațiilor sau 
eroziunii, în funcție de confi
gurația terenului.

Această zonă „dig-mal“ — 
cum a fost denumită conven
țional, a fost sporadic folosită 
pentru pășunat în cazul exis
tenței florei de baltă sau, acolo 
unde condițiile au permis, s-a 
recurs și la unele culturi agri
cole, însă slab productive.

Studiile efectuate au arătat 
că digurile trebuie și pot fi 
protejate cel mai bine prin in
stalarea unei vegetații fores
tiere în zona dig-mal.

Această măsură nu numai că 
contribuie la protejarea digu
rilor, dar prin plantarea unor 
specii ce cresc repede și cu 
mari valori, cum ar fi plopul 
euroamerican sau salcia selec
ționată, se va crea o resursă 
importantă de materii prime 
pentru producția industrială 
de P.A.L., P.F.L., celuloză etc. 
Această soluție rezolvă rațio
nal și economic folosirea zonei 
dig-mal care constituie o pro

C i N
Electra: Patria (bd. Magheru 

12—14). La virsta dragostei : 
Republica (bd. Magheru 2). 
Trei plus două — cinemascop : 
Carpați (bd. Magheru 29), Ex
celsior (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-N'oi). 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 Mar
tie 7), Giuilești (calea Giulești 
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

flacoanelor care au trecut pînă acum prin mîinile tinerelor A- 
și Elena Măgureanu de la controlul tehnic ai Fabricii de anti- 
însă sigur : pe poarta fabricii n-au lăsat să iasă decît produse 

de calitatea cea mai bună. „ STELORIAN

blemă a sectoarelor inundabi
le din regiunile București, Ol
tenia, Dobrogea și Galați.

în urma deplasărilor pe te
ren a comisiilor mixte de spe
cialiști ai C.S.A. și M.E.F., s-a 
ajuns la stabilirea unei supra
fețe de circa 3 500 ha care tre

Extinderea culturilor
forestiere în zona

„dig-mal**
buie împădurită încă în toam
na acestui an.

Ocoalele silvice în raza că
rora se aha zonele dig-mal 
stabilite, au și început acțiu
nea de împădurire cu plop 
euroamerican și salcie.

★
Numărul foarte mare de 

muncitori forestieri, care mun
cesc departe de centrele popu
late, a impus luarea unor mă
suri eficiente pentru asigura
rea unei bune aprovizionări în 
orice condiții.

întreprinderile forestiere și 
ocoalele silvice au asigurat 
spațiile de depozitare și des
facere, sprijinind transportul 
produselor la cererea organe
lor comerțului de stat sau 
cooperației.

E M A T O G R A F E
Decembrie 5—7). Program spe
cial pentru copii — dimineața 
la cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9). Ultimul tren din 
Gun Hill: Doina — după-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). Codin: Dacia (cal. 
Griviței 137), Pacea (bd. Liber
tății 70—72). Strict secret — 
cinemascop Buzești (str. Bu- 
zești 9—11), Floreasca (str. 
I. S. Bach 2). Dintele de aur : 
Crîngași (str. Crîngași 42). 
Cartouche — cinemascop: 
Unirea (bd. 1 Mai 143). For
tăreață pe Rin : Flacăra (cal. 
Dudești 22). Tintin și misterul 
„Linei de aur": Vitan (cal. Du
dești 97). Pe Donul liniștit — 
seria a IÎI-a; Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Oameni de afaceri:

Pînă în prezent în magazi
nele și punctele de desfacere 
din pădure au ajuns aproape 
70 000 tone alimente ce au fost 
distribuite muncitorilor.

Preparate din came și pește, 
brînzeturi și pîine, zarzava
turi și legume proaspete sau 

conservate au ajuns pînă la 
cel mai îndepărtat punct de 
exploatare.

La propunerile muncitorilor 
s-au mai adus în pădure și alte 
produse alimentare (ulei co
mestibil, produse zaharoase, 
tutun, țigări) precum și unele 
produse industriale de larg 
consum (cămăși, pantaloni, 
cisme, bocanci etc.').

Pînă în prezent, brigăzile 
mixte organizate de Ministerul 
Comerțului Interior, Centro- 
coop și Ministerul Economiei 
Forestiere, au efectuat trei de
plasări în 11 regiuni ale țării 
pentru a îndruma și a controla 
modul în care se desfășoară 
această importantă acțiune de 
ridicare a nivelului de viață al 
muncitorilor forestieri.

Popular (str. Mătăsari 31). Ipo- 
oriții: 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 
(șos. Colentina 84). Diurnul Se
rii (str. Drumul Serii 30). Val
sul nemuritor — cinemascop: 
Festival (bd. 6 Martie 14), Au
rora (bd. Dimitrov 118), Liber
tății (str. 11 Iunie 75), Cos
mos (bd. 30 Decembrie 89). 
Volga (șos. Ilie Pintilie 61). 
Vaporul lui Emil — cine
mascop : Tineretului (cal. 

Victoriei 48). Luceafărul (cal. 
Rahovei 118). Revista de la 
miezul nopții — cinemascop : 
Progresul (șos. Giurgiului 3). 
Fecioara: Lira (oal. 13 Septem
brie 196). Raidul vărgat: Fe
rentari (cal. Ferentari 86).

OAMENI
Șl

CÂRTI
■ um ar fl cărțile 

fără cititori ? Ca

lanurile, ca via, ca 
livezile fără cule
gători. Bărbați și 
femei — tineri și 
vîrstnicl — arși de 

soare, puternici și solemni, sea
ra, la căminul cultural, iau loc 
pe bănci și ascultă. E un mon
taj de versuri.

Ascultîndu-i simți că versu
rile prefirate de gîndurile loi 
trebuie să aibă greutatea griu
lui prefirat în palme...

Bibliotecile... Pătrunzi In ele 
înfiorat în egală măsură de 
lumea șl eroii cărților și încă 
de acea viafă, de acel autentic 
și frumos cu care au fost in
vestite, adăugite de cititorii 
lor.

Asemenea gînduri al, intrînd 
și-n biblioteca comunei Islaz — 
bibliotecă mare, fruntașă, cu 

aproape 9 000 de volume și 
peste 900 de cititori pasionați. 
Tovarășul Florea Cosac, de 
zece ani bibliotecar aici, e păs- 
tiătorul unor foarte interesan
te „Cataloage’’. E și biblioteca 
un fel de școală. Răsfoiești 
cataloagele acestea — fișele 
de cititori — și urmărești cum 
au crescut oamenii.

Întîi au fost într-un fel de 
clasa I. Citeau basme și po
vestiri. Au început-o cu clasa 
asta nu numai copiii, ci și oa
menii mai vîrstnici care au a- 
juns tîrziu la lumina cărții. A- 
ceia care au început acum 
10—12 ani. Citesc acum roma
ne istorice, știință popularizată, 
poezie, au scriitori preferați, 
notează impresii, își alcătuiesc 
biblioteci personale. Această 
creștere a oamenilor, prin căr
țile citite, o urmărește Florea 
Cosac de zece ani încoace, aici 
în Islaz.

Florea P. Florică, de 17—18 
ani, colectivist, e fruntașul bi
bliotecii. A citit, pînă acum, 
sute de cărți. Le are trecute cu 
titluri, idei și eroi preferați, în
tr-un caiet anume. Bibliote
ca lui personală — 130 de vo
lume. Fișa sa de cititor adună 
numeroase nume și titluri. E și 
un pasionat cititor de poezie. 
Și, dacă stai mai mult de vorbă 
cu tovarășul Florea, în seara 
asta de culesuri, cu lună plină, 
are sa tragă dintr-un buzunar, 
timid, un caiet școlăresc, subli
niat cu roșu, scris cu grijă.

— Scriu., și eu poezie. Mi-a 
venit așa să scriu, trăind aici, 
în satul nostru, zile frumoase, 
citind poezii frumoase.

Iată, poezii închinate colecti
vei și partidului, oamenilor din 
gospodărie și rodniciei pămîn- 
turilor.

Și pentru că începutul a fost 
făcut, au început mărturisirile : 
Marin Flainagiu, de 33 de atu 
— „nu mai sînt chiar așa de 
tînăr, zice, dar nu mă pot lăsa 
de scris poezie. Întîi așa, pe 
cîmp sau la cules, îmi trec prin 
cap și prin inimă. Pe urmă le 
trec pe curat. N-am caietul la 
mine. Dar le știu. Auziți 
ceva...'

Una, despre Dunăre, despre 
anotimpuri și dor. Înfiorate, 
zăpezile, apele, și-un voinic, 
călare, care trece la deal cîn- 
tind.

E viu satul, în versurile lor 
slîngace. Sînt aici, cititorii, cu
legătorii — Grigore Asavei, 
Marieta Oprean, Simona Var- 
deanu, Ion Marin Ciucu, Des- 
pina Boșneagu.

Popas într-o bibliotecă, în
fiorat de lumea eroilor cărții, 
de viața lor adevărată, fremă
tătoare, pasionată ; înfiorat în
că mai mult de acel adaos de 
frumos șl adevăr cu care le-au 
îmbogățit oamenii aceștia.

FLORENȚA ALBU

Primele cuvinte de mulțumire 099 Vizionați săptămîna viitoare 
pe ecranele Capitalei

Intr-una din cores
pondențele trimise 
redacției noastre, 
tinărul Dorea. Pin
tilie, pedagog la 
Școala, profesiona
lă de mecanici a- 

gricoli de pe lingă S.M.T. Lu
goj, ne-a relatat un fapt inte
resant: ..In ultima perioadă pe 
adresa școlii — scria el — au 
venit mai multe scrisori din 
partea gospodăriilor agricole 
colective la care elevii anului 
IU efectuează practica de pro
ducție. Toate au aproape ace
lași conținut. In cuvinte sim
ple, conducerile gospodăriilor 
agricole colective din Sînpetru 
Mare, Igris, Pesac, Cheglevici, 
Teremia Mare, Vulcani mulțu
mesc conducerii școlii pentru 
modul conștiincios în care 
muncesc în practică elevii a- 
nului III, pentru ajutorul pe 
care aceștia îl dau la stringe- 
rea la timp a recoltei de po
rumb, pentru lucrările de cali
tate executate de ei la pregă
tirea terenului și însămînțatul 
griului".

In puținele rîndurl trimise 
de corespondent, noi am între
văzut o muncă asiduă din par
tea cadrelor didactice, a or
ganizației U.T.M., pentru for
marea unor buni mecanizatori, 
precum și din partea elevilor 

practicanți pentru terminarea 
la timp a lucrărilor agricole de 
toamnă, o deosebită dragoste a 
acestora față de meseria de 
mecanizator.

Am făcut o vizită la această 
școală.

Înzestrată cu săli de clasă 
luminoase, ateliere de lăcătu- 
șerie, atelier de mașini și unel
te agricole, atelier de tractoa
re, un frumos poligon unde se 
învață conducerea tractorului, 
această școală oferă elevilor 
bune condiții de studiu. Aici, 
încă din anul I elevii fac cu
noștință cu primele noțiuni 
privind meseria aleasă, urcă 
pentru prima dată la volanul 
tractorului.

De felul cum se pregătesc ei 
în școală depinde în mare mă
sură felul în care vor munci 
mai tîrziu. Cunoștințele acu
mulate la orele de curs le apli
că acum alături de tractoriști 
cu mai multă experiență, în 
practica de producție ce o efec
tuează la S.M.T. din raioanele 
Lugoj, Sînicolau Mare și Ca
ransebeș, ale căror brigăzi de 
tractoare lucrează pe tarlalele 
a numeroase gospodării agri
cole colective și de stat.

O primă discuție în legătură 
cu faptul care a făcut ca pe a- 
dresa școlii să sosească multe 
scrisori de mulțumire, am a

vut-o cu directorul de studii al 
acestei școli, tovarășul Mircea 
Atanasiu.

— Înainte ca elevii să încea
pă practica, ne-a spus dinsul, 
conducerea școlii, sprijinită de 

Insemnări pe marginea unei scrisori 
sosite la redacție cu privire la practica 

elevilor din anul III de la Școala 
profesionala de mecanici agricoli 

de pe lingă S. M. T.-Lugoj

conducerile S.M.T. respective, 
a întocmit un plan al lucrări
lor ce urmau a fi executate, ți- 
nînd seama ca fiecare elev să 
participe, pe cit e posibil, la 
întregul complex de lucrări, 
pentru ca să le cunoască mai 
bine.

Pentru ca practica să dea re
zultatele cele mai bune, elevii 
au fost repartizați in brigăzi 
pe lingă cei mai buni mecani
zatori. Apoi, ei au fost îndru
mați permanent la locurile lor 

de muncă de către cadrele di
dactice ale școlii și de către 
specialiști din cadrul stațiuni
lor de mașini și tractoare și 
ai gospodăriilor agricole de stat 
și colective. De asemenea, ele

vilor practicanți le-au fost asi
gurate condiții bune de cazare 
și hrană.

Am mers apoi in cîteva din 
locurile de muncă ale elevilor.

Brigada de tractoare nr. 3 
din cadrul S.M.T. Lugoj de
servește gospodăria agricolă 
colectivă din comuna Coștei. 
Aici fac practică șase elevi. Șe
ful brigăzii, Ștefan Munteanu, 
a avut griji și el să-i reparti
zeze pe elevi să lucreze alături 

de cei mai buni tractoriști. Da
torită acestui fapt, in scurt 
timp, viitorii mecanizatori au 
ajuns să execute singuri dife
rite lucrări.

Nu putem trece cu vederea 
următorul fapt: o dată cu înce
perea campaniei de însămîn- 
țări, s-a ivit necesitatea orga
nizării muncii în două schim
buri. Cu toții au primit bucu
roși această veste. Se ivise, 
deci, prilejul ca și elevii din 
anul III să lucreze singuri pe 
tractoare, să dovedească prac
tic ceea ce au învățat în școa
lă. Le-a revenit, astfel, răspun
derea pentru respectarea grafi
cului de lucrări și pentru ca
litatea ireproșabilă a acestora. 
De data aceasta și ei pregăteau 
recolta de griu a anului viitor! 
Fiecare a înțeles însemnătatea 
acestui lucru și iată că învăță
mintele căpătate în școală și 
experiența mecanizatorilor pe 
lingă care fac practica i-au a- 
jutat pe elevi să rezolve bine 
toate problemele ivite în pro
cesul muncii.

Alți 58 elevi fac practică la 
S.M.T. Sînnicolau Mare.

Printre aceștia se numără și 
Vasile SHaghi și Gavril Scurt, 
repartizați în brigada nr. 11 
din comuna Beșenova Veche. 
Amîndoi au îndrăgit mult me

seria pe care și-au ales-o. In 
timpul școlii ei au obținut 
numai note bune. încă în 
timpul practicii din anul lU(pe 
care au făcut-o tot aici) ei ara
seră suprafețe însemnate de 
teren. Acum, în ultimul an de 
școală, pot lucra desigur mult 
mai bine. Iată de ce tractoriștii 
Ion Ghezingher și Ion Vasîlcin 
au putut merge fără grijă în 
concediu de odihnă, ei fiind în- 
locuiți pe tractoare de către a- 
cești doi elevi.

In brigada de tractoare nr. 
20 din comuna Valcani, tot de 
la S.M.T. Sînnicolau Mare, fac 
practică șase elevi. In aceste 
zile ei pregătesc terenul și sea
mănă cu griu ultimele supra
fețe. Despre Gui Avram și 
Sircă Avram, cit și despre cei
lalți elevi, viitori mecanizatori, 
președintele gospodăriei agri
cole colective, tovarășul Mihai 
Ienovan, ca și tovarășa inginer 
Eufrosina Albu, au -numai cu
vinte de laudă. Adăugate la 
conținutul scrisorilor de mul
țumire primite de școală pen
tru activitatea depusă de viito
rii mecanizatori în perioada.de 
practică, acestea întregesc și 
mai mult tabloul activității in- 
structiv-educative desfășurată 
in școală.

MARIA GHIȚULICĂ

O producție a studioului „Mosfilm

A treia repriză

Scenariul : A. Borșciagovski — Regia : E. Karelov
In rolurile principale : I. Volkov, V. Kașpur, I. Nazarov, 

G. Strijenov, G. Iuhtin.
în completare documentarul : George Georgescu 
O producție a studioului cinematografic Al. Sahia. ■
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partid și popor, în spiritul pa
triotismului ți al internaționa
lismului socialist. Educația co
munistă pe care o primesc mi
litarii are ca rezultat formarea 
calităților caracteristice osta
șului de tip nou ; înaltă con
știință politică, patriotism 
fierbinte, curaj, dârzenie, soirit 
de inițiativă și abnegație în 
muncă.

Tinerii care își satisfac ser
viciul militar au posibilitatea 
să dobîtidească în armată o 
calificare tehnică. Mulți tineri 
care muncesc astăzi în uzine, 
fabrici, ogoare, și-au însușit 
ori și-au perfecționat în for
țele armate, meseria de șofer, 
de tractorist, de constructor, 
de radist, de telefonist sau na
vigator. De asemenea, în uni
tăți, ostașii au toate condițiile 
pentru a-și forma și dezvolta 
un larg orizont de cultură. 
Ei au la dispoziție cluburi și 
biblioteci, aparate de radio și 
televiziune, nenumărate baze 
sportive. Tot mai mulți mili
tari activează în cercurile li
terare de pe lîngă casele ofi
țerilor și cluburile de garni
zoană. Anul acesta, numai la 
finala celui de-al XII-lea Con
curs al formațiilor artistice 
ostășești, care s_a încheiat re
cent, au participat peste 
1 300 de tineri artiști amatori. 
Cu acest prilej, piepturile 
multora dintre ei au fost îm
podobite cu insigna de „Lau
reat al concursului formații
lor artistice de amatori din 
armată".

Poporul nostru, condus de 
partid, obține zi de zi noi suc
cese în industrializarea socia
listă a țării, în dezvoltarea în
tregii economii naționale, în 
consolidarea relațiilor de pro
ducție socialiste.

Muncind pentru obținerea 
de rezultate cît mai bune în 
pregătirea de luptă și politică, 
în ridicarea nivelului de cu-

noștințe politice șl culturale, 
militarii armatei populare sînt 
însuflețiți de exemplul oame
nilor muncii, de entuziasmul 
și elanul cu care aceștia înde
plinesc mărețele sarcini tra
sate de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

Concentrînd eforturile și 
energia întregului popor spre 
înfăptuirea măreței opere de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste, partidul și guvernul 
promovează cu consecvență în 
politica externă principiul le
ninist al coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri sociale 
diferite, cu convingerea că 
problemele internaționale li
tigioase pot fi rezolvate pe 
calea tratativelor.

O expresie a politicii externe 
de pace a țării noastre o con
stituie semnarea de către gu
vernul R.P.R. a Tratatului de 
La Moscova privitor la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară în trei medii. Deși nu 
se referă la experiențele nu
cleare în toate mediile și nu 
rezolvă problemele majore ale 
preîntîmpinării primejdiei pe 
care o creează pentru pacea lu
mii cursa înarmărilor, înche
ierea acestui Tratat constituie 
un pas înainte pe calea destin
derii internaționale.

Luptînd pentru pace, pentru 
destinderea încordării interna
ționale, pentru dezarmare ge
nerală și totală, partidul și gu
vernul nostru țin totodată 
trează vigilența poporului îm
potriva uneltirilor cercurilor 
potrivnice cauzei păcii, și ma
nifestă grijă permanentă pen
tru întărirea forțelor armate, 
ridicarea capacității de apăra
re a țării.

De ziua lor, militarii rapor
tează cu mîndrie partidului că 
vor munci cu spirit de răs
pundere și abnegație pentru 
continua perfecționare a pre
gătirii de luptă și politică, 
pentru a fi gata oricînd să în
deplinească cu cinste misiunea 
nobilă ce le este încredințată.

Adunarea festiva
din Capitală

OR
Ministrului Forțelor Armate 

ale
Republicii Populare Romine

25 octombrie 1963. BUCUREȘTI

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și generali!

Poporul romîn sărbătorește la 25 octombrie 
Armate ale Republicii Populare Romîne.

Cu 19 ani în urmă, prin lupte eroice purtate 
mină, umăr la umăr cu armata sovietică și ca 
surecției armate săvîrșite de forțele patriotice 
conducerea Partidului Comunist Romîn, a fost eliberat întregul 
teritoriu al patriei noastre de sub jugul fascist.

Glorie veșnică vitejilor ostași romîni și sovietici, luptătorilor 
care și-au dat viața pentru eliberarea patriei noastre și zdro
birea fascismului.

Militarii armatei noastre — continuatori ai glorioaselor tra
diții de luptă ale poporului romîn — pătrunși de un fierbinte 
patriotism, de un înalt simt de răspundere față de cauza socia
lismului și îndatoririle ostășești, își perfecționează necontenit 
pregătirea de luptă și politică, întăresc ordinea și disciplina 
militară, învață să folosească tehnica și armamentul din do
tare, sporesc continuu capacitatea de luptă a unităților și mari
lor unități.

Armata noastră populară, unită prin scopuri și țeluri comune 
cu armatele celorlalte țări socialiste frățești, este gata să-și 
îndeplinească nobila misiune de a apăra independența și su
veranitatea patriei, cuceririle socialiste 
securitatea țărilor socialiste și a păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri,
Vă felicit cu prilejul sărbătorii de 

forturile voastre să fie încununate de noi 
de luptă și politică, în întărirea continuă 
rare a patriei noastre socialiste.

In cinstea Zilei Forțelor Armate ale 
Romîne,

Ziua Forțelor

de armata ro- 
rezultat al in- 
populare sub

ale poporului romin,

ofițeri și generali! 
astăzi și vă urez ca e-
succese în pregătirea 
a capacității de apă-

Republicii Populare

ORDON:
Astăzi, 25 octombrie 1963, orele 21,00, în 

trage în semn de salut 21 de salve de artilerie.
★

Capitala țării se vor

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin, forța conducătoare în 
Republica Populară Romînă !

Trăiască Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Populare 
Romîne !

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Romîne, a- 
părătoare ale muncii pașnice, creatoare, a poporului romîn !

Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Ro
mînă !

Ministrul Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne, 

General de Armată 
LEONTIN SALĂJAN

în cursnd — 
Ia învâtămîntul 
agrozootehnic
învățămînt. ,, Experiența anului 
trecut — spunea dineul — ne 
esle de mare folos, ea arătîndu- 
ne ce trebuie să facem pentru a 
obține rezultate iji mai bune în 
aceit an. Personal, ca lector al 
cercului, „Creșterea animalelor', 
am început sa mă pregătesc cu 
multă vreme în urmă. Pe baza 
consultării colectiviștilor înscriși 
la învățămînt, am întocmit îm
preună cu conducerea gospodăriei 
orarul de desfășurare a lecțiilor 
la cele 3 cursuri din anul II, cît 
și .al celor 2 cursuri din anul I. 
De asemenea, pe baza tematicii 
cursului de zootehnic am început 
să-nii repartizez temele pe lec
ții, afectînd explicațiilor și discu
tării temelor mai greu de înțeles 
un număr mai marc de ore. Pen
tru a-mi îmbunătăți metodele 
de predare, pentru a face lecțiile 
cît mai atractive și accesibile, am 
pregătit o mare parte din mate
rialul didactic pe carc-1 voi fo
losi în expuneri. Astfel, am pus 
în ordine zestrea de diafilme, îm- 
bogățind-o cu altele noi, care 
prezintă metodele înaintate folo
site în creșterea animalelor de 
diverse gospodării de stat sau co
lective. l)e asemenea, am confec
ționat cîtcva planșe și grafice, 
ilustrînd producțiile obținute în 
sectorul zootehnic al gospodăriei 
noastre, pe specii și rase de ani
male. Cu ajutorul acestora voi 
reuși să dovedesc colectiviștilor 
influența pe care a avut-o și o 
are aplicarea unor metode știin
țifice de către crescătorii de ani
male fruntași.

Anul trecut, în cadrul cercului 
la care predau s-au discutat pro-

'Joi după-amiază a avut loc 
în Capitală adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi 
Forțelor Armate ale R. 
mine.

In prezidiul Adunării , 
loc tovarășii: general 
Alexandru Drăghici, general de 
armată Leontin Sălăjan, Flo
rian Dănălache, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Isac Martin, 
președintele C.C.S., Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., general colonel Ion 
Tutoveanu, general locotenent 
Ion lonită. general locotenent 
Mihai Burcă — adjuneji ai mi
nistrului forțelor armate, ge
neral locotenent Vasile Negrea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
interne, general colonel in re
zervă llie Cretulescu, general 
maior Ion Gheorghe, acad. Du
mitru Dumitrescu, prim-secretar 
al Academiei R. P. Romîne, Ma
rin Turcu. muncitor fruntaș ia 
uzinele „Timpuri noi".

La adunare au participat 
membri ai C.C al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, generali și ofițeri activi 
și în rezervă, veterani din răz
boiul antifascist, oameni 
muncii din întreprinderile 
instituțiile bucureștene.

Au luat parte atașaji militari 
ai misiunilor diplomatice din 
R P. Romînă.

După intonarea Imnului de 
Stat al R. P. Romîne, adunarea 
a fost deschisă de general de 
armată Leontin Sălăjan, mem
bru supleant al Biroului Politic 
ai C.C. al P.M.R., ministrul for
jelor armate.

A luat apoi cuvintul general 
locotenent Mihai Burcă, mem
bru al C.C. al P.M.R., adjunct al 
ministrului forțelor armate.

In cuvîntarea șa, vorbitorul a 
relevat însemnătatea istorică a 
actului de ia 23 August 1944, în
făptuit sub conducerea partidu
lui și a subliniat contribuția ar
matei romîne la victoria asupra 
Germaniei hitleriste.

Insuiletilă de dragostea de 
patrie — a spus vorbitorul — 
de justețea cauzei pentru care 
Partidul Comunist a ridicat la 
luptă întregul popor, armata 
romînă a întors armele împo
triva cotropitorilor hitleristi, 
adevăratul dușman al indepen
dentei noastre naționale, lup
tînd cu vitejie și eroism, umăr 
la umăr cu glorioasa armată 
sovietică, pentru eliberarea pa
triei, pentru zdrobirea fascismu
lui. In continuare, vorbitorul s-a 
relerit pe larg la procesul de 
tăurire a armatei populare, ar
mată de tip nou.

Relevînd că forța și tăria ar
matei noastre au un izvor ne
secat în succesele obținute de 
popor, sub conducerea partidu
lui, vorbitorul a scos în evi-

Zilei
P, Ro-

au lua! 
colonel

ai

dentă marile prefaceri care au 
schimbat din temelii înfățișarea 
întregii țări.

Muncind cu avînt pentru de
săvârșirea construcției socia- 

poporul romin își 
la întărirea 

economice

lismului, 
aduce contribuita 
continuă a puterii 
și a iniluenței sistemului mon
dial socialist, la cauza păcii în 
lume.

Manilestîndu-se ca un factor 
activ
R. P. 
lalte 
boși! 
dării 
gerea fermă că orice problemă 
litigioasă poate fi rezolvată pe 
calea tratativelor.

R. P. Romină, alături de cele
lalte tari socialiste, a spus vor
bitorul, luptă cu perseverentă 
pentru încetarea cursei înarmă
rilor și a oricăror experiențe cu 
arme atomice, pentru interzice
rea producerii și folosirii armei 
nucleare, împotriva răspindirii 
armelor atomice în lume și pen
tru lichidarea stocurilor exi
stente, din aceste arme, pentru 
desființarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, pentru re
ducerea forțelor militare și în
făptuirea dezarmării generale, 
pentru încheierea Tratatului de 
pace german și soluționarea, pe 
această bază, a problemei Ber
linului occidental.

Militlnd pentru salvgardarea 
păcii, pentru destinderea conti
nuă a relațiilor internaționale, 
partidul și guvernul nostru men
țin totodată trează vigilenta po
porului, manifestă grija cuve
nită pentru asigurarea capaci
tății de apărare a patriei, 
împotriva oricărei agresiuni. 
Armata noastră populară — 
a spus generalul locotenent 
Mihai Burca — dispune de tot 
ceea ce este necesar pentru a 
îndeplini cu cinste orice misi
une încredințată de partid și 
guvern.

Militarii armatei noastre 
populare — a spus în Încheiere 
vorbitorul — sărbătorind îm
preună cu întregul popor Ziua 
Forțelor Armate, raportează 
partidului și guvernului că stră
juiesc cu vigilentă cuceririle 
revoluționare ale poporului 
muncitor, independenta și su
veranitatea patriei, apără — 
împreună cu celelalte armate 
frățești unite prin Tratatul de 
la Varșovia — securitatea lagă
rului socialist, pacea în lume.

Cuvîntarea a fost subliniată 
cu puternice aplauze.

fn încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic la 
care și-au dat concursul An
samblul de cîntece și dansuri al 
armatei.

pe arena internațională, 
Romină, alături de cele- 
țări socialiste, luptă neo- 
pentru destinderea Incor- 
interna/ionale, cu convln-

(Agerpres)

Primirea 
de către președintele 

Marii Adunări 
Naționale 

a ambasadorului 
R. P. Bulgaria 

la București

Primirea 
ambasadorului 

R. P. Polone de către 
prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

ai R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol

c

la prețul lie cost

ale preliminariilor 
surpriză (R.D.G.— 

dar și aceasta

R.D. Germană și

Inginera Georgeta Alexan- K 
drescu și laboranta Maria 
Drăgoi, de la Fabrica de con- « 
serve „Flora" din Capitală, ■ 
controlînd calitatea produse- ț 

lor finite.
Foto: AGERPRES

La Muzeul 
Brukenthal

BRAȘOV (de la corespondentul 
nos tru).

La Muzeul Brukenthal din Si
biu, în ultima perioadă s-au făcut 
noi achiziții. Printre acestea se 
numără o nouă colecție a lui Lu- 
chian, necunoscută piuă acum, o 
nouă variantă de tablouri a lui 
Anemone în ulei „Trandafiri, 
garoafe ți mere”. Achiziții noi 
s-au făcut și din Grigorescu „Car 
cu doi boi”, tablou foarte reușit, 
„Ciobănașul” de asemenea excep
țional și „Leuuța cosînd”. Achi
ziții valoroase s-au făcut și Ia 
secția artă populară unde a-au a- 
menajat două săli de expoziții cu 
picturi din ceramică din centre 
noi românești, țesături mari din 
lină din regiunea Argeș și alte 
regiuni și numeroase broderii să
tești. S-a completat colecția de 
porturi cum este portul maghiar 
din Poiata, porturi legate de obi
ceiuri — mire și mireasă, din 
Avrig și altele. Expoziția s-a des
chis cu 151 de articole colecțio
nate în perioada 1962—63 cu 
scopul de a arăta oamenilor mun
cii bogăția artei populare romî- 
nești precum și munca colectivu
lui de muzeografi de Ia această 
secție.

r

Joi 24 octombrie 1963, prim- 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Populare 
Romine, Gheorghe Apostol, a 
primit în audiență protocolară 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone la București, 
Wieslaw Sobierajski.

Joi 24 octombrie a.c., 
dintele Marii Adunări 
nale a R-P. Romîne, 
Voitec, a primit în audiență 
Pe ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, Ivan Kinov, în 
legătură cu plecarea sa defi
nitivă din țara noastră.

preșe- 
Națio- 
Ștefan

A,

însemnate economii
Atelierele de reparat material 

rulant „Nicolina" din Iași au 
realizat în primele nouă luni ale 
anului economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
3 600 000 lei, depășind astfel cu 
peste un iniliou Ici angajamentul 
anual. Acest Bucces este rezulta
tul extinderii sudurii automate și 
semiautomate la confecționarea 
rezervoarelor metalice pentru a- 
gricultură, turnării în cochile și 
în forme întărite cu bioxid de 
carbon, forjării în matrițe și altor 
metode avansate de muncă. Nu
mai în ultimele trei luni, prin

forjarea în matrițe a peste 60 de 
repere, s-a obținut o economie 
de circa 35 tone de metal, iar 
prin reducerea consumului speci
fic de materiale auxiliare, com
bustibil și altor cheltuieli de re
gie la turnarea vanelor de fontă 
pentru instalații industriale, în 
ultimele trei luni s-au realixat 
economii în valoare de peste 
250 000 lei. Colectivul întreprin
derii a economisit importante 
cantități de metale neferoase, în
locuind tabla de cupru, da unele 
fabricații, cu tablă de oțel.

Pe patinoarul artiiicial „23 August" din Capitală și-au dat întllnire primii patinatori.

URMĂRI DIN PAG, I
bleme generale privind creșterea 
animalelor. în acest an cursanții 
din anuil II vor face cunoștință 
cu probleme de amănunt, deose
bite de Ia o specie la alta. Unele 
îi interesează mai mult pe cres
cătorii din sectorul bovin, altele 
pe cei din sectorul ovin, porcin, 
avicol etc. Deoarece toți frec
ventează același cerc, voi căuta 
ca unele teme să le dezvolt mai 
muilt la locurile de muncă ade 
cursanților. Și în anul trecut une
le teme au fost dezvoltate la 
grajdurile de taurine, din acest 
șectop fiind majoritatea cursanți
lor. Anul acesta, voi organiza 
discutarea și explicarea unor 
teme și ila sectorul porcin și la 
sectorul avicol, acesta din urmă 
cuprinde în prezent peste 29 000 
de păsări și va ajunge în curînd 
la aproape 40 000.

Tot de pregătirea pentru înce
perea noului an de învățămînt 
zootehnic ie leagă și studierea 
unor articole din publicațiile de 
specialitate, articole pe care le 
vom dezbate pe larg în cadrul 
cercului nostru.

Celălalt „profesor", inginerul 
agronom Nicolae Barbu, ne arată 
că se pregătește, de asemenea, cu 
multa grijă. „în timpul verii, aju
tat de cîțiva tineri colectiviști, 
am cules mostre din diverse so
iuri de cereale, plante tehnice, 
legume, am strîns și conservat 
diverse semințe și produse agri
cole. Acestea vor constitui un bo
gat material didactic. De aseme
nea, trebuie să ne sosească mula
jele și planșele, pe care gospo
dăria Ie-a comandat încă din pri
măvară la întreprinderea de ma
terial didactic din București. Cu 
ajutorul lor voi putea realiza mai

bine fixarea cunoștințelor pre
date, însușirea lor mai temeinică 
de către colectiviști,

în prezent, consiliul de condu
cere al gospodăriei, se preocupa 
de terminarea amenajării unei 
case laborator, care va ajuta Ia 
mai buna desfășurare a învăță- 
mîntului zootehnic, la însușirea 
temeinică a cunoștințelor de către 
colectiviști,

Tineretul uzinei 
în întrecerea 

socialistă
(iilor cu maiștri și muncitori 
mai vîrstnici, am ajuns la con
cluzia că și tinerii muncitori 
din sectoarele auxiliare pot a- 
vea angajamente precise în în
trecere. De exemplu, tinerii 
muncitori de la sectorul me
canic șef, își pot propune drept 
angajament să execute în așa 
fel reparațiile utilajului îneît 
acesta să nu „cadă" în terme
nul de garanție. Și în ceea ce 
privește organizarea locului de 
muncă există o posibilitate 
precisă de luare a angajamen
tului și anume cu cîte zile va 
fi scurtat timpul de reparație 
al unei anumite mașini. Discu- 
tînd aceste probleme cu res
ponsabilul cu întrecerea socia
listă în comitetul sindicatului 
a reieșit că maiștrii, tehnicienii 
din sectoarele auxiliare pot să 
aducă o mai mare contribuție 
atunci cînd tinerii își stabilesc 
angajamentele în întrecere. In
tr-adevăr, cunoscînd în amă
nunt organizarea fiecărui loc

de muncă, apreciind posibili
tățile tinerilor respectivi, știind 
problemele care se pun privind 
aprovizionarea cu materiale, 
maiștrii pot să-i ajute pe ti
neri în stabilirea angajamen
telor în întrecere. Mal mult, 
ne-am gîndit că la sectorul 
mecanic șef, în ceea ce priveș
te calitatea reparațiilor, mai
ștrii pot acorda calificative 
(foarte bine, bine, slab), aces
ta fiind un element concret pe 
baza căruia tinerii merituoși 
pot primi titlul de evidențiat 
în întrecere.

O nelămurire s-a ivit în le
gătură cu realizarea de econo
mii— obiectiv important al în. 
trecerii. In aceste sectoare, în 
cea mai mare parte tinerii lu
crează în echipe. Deși la nive
lul sectorului, al echipei, se 
iau angajamente privind reali
zarea unor importante econo
mii și se cunosc rezultatele 
obținute, pînă acum nu s-a 
găsit modalitatea de a ști cu 
multă exactitate ce economii 
de materiale, scule etc. face 
fiecare muncitor. Rămîne, de
sigur, să lămurim și această 
problemă împreună cu comi
tetul sindicatului, deoarece 
știm că rezolvarea ei va deter
mina un caracter și mai mobi
lizator al întrecerii, va stimula 
mult pe tineri.

In privința mobilizării tine
rilor la întrecerea socialistă ar 
mai fi de spus încă un lucru. 
După cum este cunoscut, titlul 
de mîndrie de fruntaș al între
cerii socialiste se acordă după 
un an, adică dacă muncitorul 
respectiv s-a menținut în a- 
ceastă perioadă, lună de lună,

evidențiat în producție. A- 
ceasta înseamnă că organiza
țiile U.T.M. din secții vor tre
bui să ajute pe tineri să devină 
evidențiați, dar odată obținut 
acest titlu, e necesar ca tine
rii să fie ajutați să și-l menți
nă. Nu este de ajuns să-i în
drumăm pe tineri să-și stabi
lească angajamente cît mai 
concrete, ci să urmărim și să-i 
ajutăm, totodată, să și le în
deplinească. In acest sens am 
vrea să dăm un exemplu. S-a 
observat, pe la mijlocul uneia 
din lunile trecute, că tînărul 
Octavian Penișoară, rectifica
tor, nu-și va putea realiza an
gajamentul luat în întrecere. 
Organizația U.T.M. a sesizat a- 
cest lucru constatînd și cau
zele : tînărul era mutat adesea 
de pe o mașină pe alta. Luînd 
legătura cu maistrul, lui Peni
șoară i s-a stabilit un loc pre
cis de muncă și aceasta l-a a- 
jutat în înfăptuirea cuvîntului 
dat în fața colectivului.

Pentru a se urmări modul 
în care își realizează ti
nerii angajamentele, comite
tul U.T.M. a indicat organiza
țiilor U.T.M. din fiecare sector 
să analizeze lunar, în ședințele 
de birou, această problemă, să 
invite muncitorii mai vîrstnici, 
maiștri, să se ocupe în mod 
deosebit de tinerii care întîm- 
plnă încă greutăți. S-a stabilit 
apoi ca la fiecare decadă pos
turile utemiste de control să 
organizeze raiduri în care să 
urmărească cu deosebire cum 
decurge îndeplinirea angaja
mentelor luate de tineri în în
trecere.

Adunările generale ale orga

Fmalistele celei de-a 6-a ediții a cam
pionatelor europene de volei au fost 
cunoscute aseară, deși în grupa de Ia 
Tg. Mureș mai sînt de disputat astăzi 
încă două jocuri care nu pot influenta 
însă clasamentele.

Pentru turneul final al competiției 
masculine programat începînd de sîm
bătă în sala Floreasca din Capitală, 
s-au caliiicat 8 echipe : R. P. Romînă, 
R. P. Polonă, U.R.S.S., R.S.F. Iugosla
via, R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria și Franța. Cele 8 echipe 
care se vor întrece la Constanta pen
tru cucerirea titlului european feminin, 
sînt următoarele: R.P. Romînă, U.R.S.S., 
R.P. Bulgaria, R P. Polonă, R P. Ungară, 
R.S. Cehoslovacă, 
R.S F. Iugoslavia.

Ultimele jocuri 
n-au adus decil o 
U.RS.S. 3—2 la Cluj) 
fără efect deoarece voleibaliștii ger
mani sînt eliminați. La București selec
ționata masculină a R.P. Romîne a în
vins echipa Olandei cu scorul de 3—1 
(16—14; 15—9; 8—15; 15—6) după un 
meci în care olandezii au dat totuși o 
replică neașteptat de dirză. în primul 
set ei au condus cu 8—1 și apoi cu 
14—11, dar voleibaliștii noștri l-au ega
lat și au cîștigat cu 16—14. Foarte bine 
au jucat olandezii în setul trei- Prin 
execuții tehnice reușite și lovituri pu
ternice, ei au condus cu 8—1 și 10—2, 
adjudeeîndu-și setul cu 15—8. Pînă la 
urmă

Farul-Lokomotiv
2—1

însă echipa

(Solia) t

Joi s-a disputat la 
meciul internațional 
dintre echipa Farul și formația 
bulgară Lokomotiv Sofia. După 
un joc frumos, purtat într-un 
ritm destul de rapid In ambele 
reprize, fotbaliștii romîni au 
cîștigat cu 2—1 (2—1). Au mar
cat Tufan, Ologu și respectiv 
Andonov. Au asistat 6 000 de 
spectatori.

Constarița 
de fotbal

Campionatul republican 
de rugbi

• Campionatul republican 
de rugbi programează sîmbătă 
în Capitală de la orele 15,30 
meciul dintre echipele Steaua 
și Progresul. Jocul se va dis
puta pe terenul clubului 
Steaua din Ghencea. Duminică 
au loc întîlnirile : București : 
Dinamo-Rulmentul Bîrlad (Di
namo ora 9,00) ; Grivița Roșie
— C.S.M.S. Iași (ora 11,00 te
ren Parcul copilului) ; Unirea
— Farul Constanța (teren U- 
nirea ora 15,00) ; Petroșeni : 
Știința — Știința Timișoara ; 
Cluj : Știința — Gloria Bucu
rești.

nizațiilor U.T.M. care anali
zează participarea tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție ale sectorului respectiv 
sînt, de asemenea, un bun pri
lej de popularizare a experien
ței bune. Unele organizații 
U.T.M. de la noi făceau însă un 
asemenea lucru într-un refe
rat unde, printre altele, erau 
înșiruite numele tinerilor evi
dențiați. Comitetul U.T.M. a 
stabilit ca pe viitor, cînd se a- 
nalizează aceste probleme, 
unul sau doi tineri să arate ei 
înșiși în fața celorlalți cum au 
obținut rezultate bune, deve
nind evidențiați în întrecere, 
ce metode de muncă folosesc. 
Preluarea experienței bune se 
va face astfel în chip concret, 
mai eficient.

Mobilizarea tinerilor la ' în
deplinirea sarcinilor de plan, 
antrenarea lor în întrecerea 
socialistă are desigur multiple 
aspecte dintre care noi am tra
tat numai cîteva. In ultimul 
trimestru al acestui an uzina 
trebuie să producă aproape 
două milioane de rulmenți. Și 
pentru anul viitor avem de în
deplinit sarcini importante. 
Planul producției globale va 
crește cu 13 la sută față de 
1963, al producției-marfă cu 
17,4 la sută. Va trebui, de ase
menea, să crească cu 16,5 la 
sută productivitatea muncii, să 
se reducă în continuare prețul 
de cost al produselor noastre. 
Și cum condițiile pentru buna 
desfășurare a producției anu
lui viitor trebuie create de pe 
acum, ne-am gîndit cu multă 
seriozitate la sarcinile care ne 
revin, la faptul că munca or
ganizațiilor U.T.M. va trebui 
să se desfășoare, în toate com
partimentele, mai bine decît în 
trecut.

romină cu trăgători

DE VOLEI
mai buni (Grigorovici, Dragan șl Derzei) 
și-au impus jocul și a cîștigat ia dife
rență mare setul 4. Doi dintre titularii 
echipei noastre (Nicolau și Plocon) nu 
au jucat în acest meci.

In celălalt meci masculin echipa R P. 
Polone a dispus cu 3—0 (15—5; 15—5/ 
15—6) de echipa Finlandei. Reprezen
tativa feminină a U.R.S.S., campioană 
europeană și vicecampioană mondială, 
a învins în mai puțin de 30 de minute 
cu 3—0 (15—1; 15—3; 15—0) echipa 
T urciei.

în țară s-au Înregistrat următoarele 
rezultate : masculin : Tg. Mureș : Fran
ța—R.F. Germană 3—0 (15—5; 15—7; 
15—7); R.P. Bulgaria—Danemarca 3—0 
(15—3; 15—6; 15—2); Brașov : R.P. Un
gară—Belgia 3—0 (15—3; 15-4; 15—9); 
R.S. Cehoslovacă—Italia 3—0 (15—11 ; 
15—2; 15—10); Cluj : Iugoslavia—Aus
tria 3—0 (15—3; 15—1; 15—0); R.D.
Germană—U.R.S.S. 3—2 (11—15; 11—15; 
15—10; 15—8; 15—8); feminin : Cra
iova : R.P. Ungară—Danemarca 3—0 
(15—0; 15—5; 15—2); R.S. Cehoslovacă 
—Olanda 3—1 (15—13; 18—16; 12—15; 
15—9); Constanta : Iugoslavia—R.F. 
Germană 3—1 (16—14; 15—2; 13—15;
15—11); R.D. Germană—Austria 3—0 
(15—1; 15—0; 15—0).

Astăzi la Tg. Mureș, au loc ultimele 
două partide ale preliminariilor grupei 
a 4-a (masculin); Franța—Danemarca ; 
Turcia—R.F. Germană.

PE SEURT
Aseară, pe stadionul Repu

blicii, s-a disputat prima reu
niune a semifinalelor campio
natelor republicane de box. La 
cat. ușoară, Ștefan Popoacă 
(Progresul) a obținut o sur
prinzătoare victorie prin k.o. 
în prima repriză, în fața lui 
Ion Dinu (Steaua). Iată cele
lalte rezultate înregistrate : 
Davidescu b.p. Otvoș ; Buzu- 
liuc b.p. Costescu ; Băloiu b.p. 
Minea ; Mihalik b.p. Manea ; 
Mircescu b.p. Pițigoi ; Olteanu 
b.p. Gh. Ionel ; Ghiorghioni 
b.p. Motoc; Mariuțan b.p. Cio- 
loca.

Astă seară, de la orele 18, 
are loc penultima reuniune la 
sfîrșitul căreia vor fi cunos- 
cuți 
lele

cei 20 de finaliști. Fina- 
se vor desfășura

★

in „Cupa cupe-
la fotbal, lalor”

V ierta s-a disputat al 
treilea meci dintre 
echipele Olimpiahos 
Pireu și Zaglebie 
(Varșovia). Echipa 
greacă a repurtat vic
toria cu scorul de 
2—0 (1--0). Echipele 
Dinamo Zagreb și 
L.A.S.K. Linz au ter-

dumini-

(Agetpres)

că dimineața de la ora 10 
stadionul Republicii.

Pe

• Comisia orășenească 
ciclo-turism organizează 
sfîrșitul acestei săptămîni două 
excursii. Prima excursie de 
două zile (26 și 27 octombrie) 
se va face la Greaca (120 km 
dus și întors) unde se va vizi
ta baza piscicolă și G.A.C. O- 
gorul nou. Adunarea partici- 
panților are loc sîmbătă de la 
ora 13,00 în fața stadionului 
Dinamo. înapoierea în Capita
lă se va face duminică după- 
amiază.

A doua excursie rezervată 
elevilor bucureșteni se organi
zează duminică la Mogoșoaia. 
Participanții se vor aduna la 
ora 9,0Q în fața stadionului Ti
neretului.

nou la e-minat din 
galitate : 2—2 (după 
prelungiri). Prin tra
gere la sorfi echipa 
Dinamo Zagreb s-a 
calificat pentru turul 
următor. Programul 
viitoarelor iiililniri 
este următorul : Mo
tor Zwickau - M.T.K.- 
Budapesta ; Pener- 
bahce-F.C. Linfield;

de 
la

★

Barcelona - Hambur
ger ; Celtic-Dinamo 
Zagreb ; Slovan Bra- 
tislava-Xorough Uni
ted ; Sportig Lisa- 
bona-Apoel Nicosia ; 
Olimpique Lyon- 0- 
limpialcos Pireu; Tot
tenham Hotspur- 
Manchester United.

( Agerpres)

Utilaje moderne-productivitate sporită
întreprinderile din industria 

bumbacului din cadrul Minis
terului Industriei Ușoare au 
realizat planul de creștere a 
productivității muncii in cele 
3 trimestre ale anului 1963 în 
proporție de 10'1,7 la sută. Me
rită subliniat faptul că toate 
întreprinderile din acest sector 
și-au realizat în mod ritmic, 
lună de lună, sarcinile de creș
tere a productivității muncii și 
că întregul spor de producție 
obținut anul acesta, a fost ob
ținut pe seama creșterii aces
tui indicator. Acesta este re
zultatul măsurilor luate încă de 
la sfîrșitul trimestrului IV al 
anului trecut. Astfel au fost 
uniformizate zonele de deser
vire în țesătorii și filaturi. In 
sector au fost puse în funcțiu
ne noi războaie de țesut auto
mate, precum și noi mașini de 
canetat automate. Printre fa
bricile care au fost dotate cu 
asemenea utilaje moderne se 
numără Uzinele textile „30 
Decembrie“-Arad, întreprinde
rile textile Lugoj, „Teba"- 
Arad, și altele. De asemenea,

au fost luate măsuri pentru re
partizarea mai judicioasă a 
sortimentelor pe întreprinderi, 
in funcție de dotația lor teh
nică. Concomitent a fost orga
nizată mai bine aprovizionarea 
fabricilor din sectorul bumba
cului. Un accent deosebit a fost 
pus și pe organizarea unor 
cursuri de ridicare a califică
rii pentru muncitori și cursuri 
de specializare pentru maiștri. 
Asemenea cursuri organizîn- 
du-se la întreprinderea textilă 
Lugoj, la Filatura românească 
de bumbac din Capitală, Între
prinderile textile Pitești și în 
altele.

A mai fost școlarizat perso
nalul tehnic care deservește u- 
tilajul nou la „Țesătura" din 
Iași, precum și la toate țesăto- 
riile care au asemenea utilaj. 
La succesul realizat în dome
niul sporirii productivității 
muncii o contribuție însemna
tă au adus colectivele fabri
cilor întreprinderile textile Lu
goj, „Oltul", din Sf. Gheorghe, 
Filatura românească de bum
bac din Capitală și altele.

La vînătoare
Vînători din regiunea Cri- 

șana străbat în aceste zile de
sișurile pădurilor, mai ales 
noaptea, în căutarea mistreți
lor, al căror număr a crescut 
mult în ultimul an. Ei au li
vrat peste 10 000 kg de carne 
de mistreți, de la începutul 
noului sezon de vînătoare.

Totodată vînătorii se preo
cupă de îngrijirea și ocrotirea 
vînatului. In pădurile din di
ferite părți ale regiunii, cum

ar fi cele din raioanele Beduș, 
Aleșd, Șimleu, Gurahonț, au 
fost construite și amenajate, cu 
sprijinul voluntar al vînători- 
lor și al tineretului din satele 
regiunii, aproape 500 de hrăni
toare pentru cerbi, iepuri, fa
zani, potîrnichl și alte animale. 
De asemenea, au fost depozi
tate cantități mari de hrană — 
trifoi, lucerna, diferite frun
zare și semințe de arbori »il- 
vicL
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In Comitetele O.N.U. Ședință a Comisiei

permanente C.d.E.R.

Prezentarea filmului
„Codin" la Borna

Vizita grupului parlamentar
romin in

NEW YORK 24 — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Atenția de_ 
legaților din Comitetul nr. 5 
pentru problemele bugetare și 
administrative este concen
trată asupra discutării punctu
lui intitulat „prevederile 
tare ale O.N.U. pentru 
financiar 1964”.

Reprezentantul R. P. 
mîne, Ian Moraru, luînd cuvîn- 
tul în ședința din 24 octombrie 
a spus între altele : „Delegația 
R. P. Romîne, nu poate primi 
cu resemnare faptul că anul a- 
cesta se prezintă spre apro
bare un buget mai mare cu 
trei milioane dolari față de a- 
nul trecut. Explicația trebuie 
căutată în nerespectarea stric
tă a prevederilor Cartei O.N.U., 
în efectuarea unor operațiuni 
în afara Consiliului de Secu
ritate, prin încălcarea Cartei. 
Credem că prevederile Cartei 
trebuie să fie respectate cu 
strictețe, iar bugetului ordinar 
al organizației să i se asigure 
adevărata sa menire.

In încheiere, delegatul ro- 
mîn a arătat că după părerea 
delegației romîne, actuala se
siune ar trebui să facă unele 
recomandări în materie buge
tară, care să cuprindă întări
rea controlului financiar, ana
liza oportunității și legalității 
diferitelor acțiuni care presu
pun implicații financiare, res
pectarea prevederilor de prin
cipiu ale Cartei, analizarea 
eficienței actualei organizări și 
repartizări a personalului în 
cadrul secretariatului.

bu- 
anul

Ro

NEW YORK 24. — Trimisul 
special Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite : La 24 oc
tombrie Comitetul numărul 2 
al Adunării Generale O.N.U. 
pentru problemele economice 
și financiare a adoptat in una
nimitate un proiect de rezolu
ție prezentat de 75 de delega
ții reprezentând țările în curs 
de dezvoltare, în legătură cu 
conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
care va avea loc anul viitor la 
Geneva. Salutând convocarea

acestei conferințe rezoluția a- 
rată că ea trebuie să marche
ze o cotitură în dezvoltarea co
merțului internațional, în aju
torarea țărilor în curs de dez
voltare 
bre ale 
această 
toată atenția documentelor și 
propunerilor care vor fi discu
tate cu această ocazie.

Luînd cuvîntul înainte de a 
se pune la vot proiectul de re
zoluție reprezentantul R. P. 
Romîne, Titus Cristureanu, a 
relevat faptul că dezvoltarea 
comerțului internațional liber 
de orice îngrădiri și discrimi
nări, bazat pe avantaje reci
proce, trebuie să constituie 
cauza comună a statelor mem
bre ale O.N.U. Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare — a spus vorbitorul — 
reprezintă o acțiune foarte în
semnată a O.N.U. La această 
conferință vor fi examinate 
toate ideile și propunerile me
nite să aducă o contribuție 
concretă și constructivă la dez
voltarea schimburilor comer
ciale între state pe baze sănă
toase și echitabile, la indus
trializarea multilaterală Și 
creșterea nivelului de trai mai 
ales în țările în curs de dez
voltare.

Pornind de la considerentul 
relației strînse dintre dezvol
tarea economică și comerțul 
internațional — a declarat T. 
Cristureanu — guvernul ro
min a prezentat Secretariatu
lui general al O.N.U., în apri
lie 1963, cîteva propuneri con
crete privind atât schimburile 
comerciale cit și problema 
dezvoltării economice a țări
lor în curs de dezvoltare.

Reprezentantul R. P. Ro
mîne a vorbit în continuare 
despre importanța propunerii 
rominești privitoare la utilita
tea acordurilor comerciale pe 
termen lung și a exemplificat 
cu date concrete avantajele 
multiple pentru toate țările 
participante la aceste acorduri. 
Totodată, Titus Cristureanu 
și-a exprimat speranța că și 
celelalte propuneri făcute de

:z- 
și invită statele mem- 
O.N.U., participante la 
conferință, să acorde

delegația romînă își vor găsi 
locul în dezbaterile din cadrul 
conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, in încheie
re, el a declarat că R. P. Ro
mînă promovează cu consec
vență o politică de colaborare 
pașnică cu toate statele, indi
ferent de regimul lor social 
sau politic, și indiferent de 
gradul lor de dezvoltare, pe 
baza principiului egalității de
pline în drepturi și a avanta
jului reciproc.

GENEVA — In cadrul lucră
rilor sesiunii a 12-a a Comitetu
lui pentru dezvoltarea comerțu
lui al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa la punctul 
„Evoluția comerțului intereuro- 
pean’ a luat cuvîntul Lascu 
Gheorghe, director în Ministe
rul Comerțului Exterior al R.P. 
Romîne. El a subliniat participa
rea crescîndă a R.P. Romîne la 
comerțul internațional, arătând 
că schimburile comerciale ale 
Romîniei au crescut în ultimii 
ani.

Vorbitorul a scos în evidență 
schimbările importante interve
nite în comerțul exterior al 
R.P. Romîne, ca urmare a indu- 

a țării.strializării socialiste 
Reprezentantul romin a subli
niat rolul care revine 
tului in eliminarea barierelor 
care mai frînează dezvoltarea 
comerțului internațional.

Comite-

pentru industria

alimentară
SOFIA 24 (Agerpres). — 

Intre 16 și 21 octombrie a avut 
loc la Sofia prima ședință 
(constitutivă) a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru in
dustria alimentară.

La lucrările ședinței au par
ticipat delegați ai R. P. Bul
garia. R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone. R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S.

Au fost dezbătute obiective
le care izvorăsc din hotărîrile 
Consfătuirii primilor secretari 
ai Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și mun
citorești și a șefilor de guver
ne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. din iulie 1963 și ale 
celei de-a 18-a sesiuni a Con
siliului, au fost elaborate mă
surile corespunzătoare pentru 
îndeplinirea lor și a fost apro
bat planul de activitate al Co
misiei pe anul 1964.

De asemenea, au fost adop
tate o serie de documente nor
mative și unele măsuri organi
zatorice cu privire la activita
tea Comisiei C.A.E.R. pentru 
industria alimentară.

Dezbaterea problemelor a 
avut loc într-o atmosferă de 
prietenie, înțelegere și unitate 
deplină.

ROMA 24 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 23 oc
tombrie, la Roma. în sala ci
nematografului „Fiammetta” a 
avut loc prezentarea coproduc
ției romîno-franceze „Codin”.

Au participat Archi și Cira- 
olo — directori generali ad
junct ai direcției culturale a 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Italiei, numeroși ac
tori italieni, oameni de artă si 
ziariști.

Au fost de față, de aseme
nea, delegația de cineaști ro- 
mîni condusă de Mihnea Ghe-

orghiu, care se află în Italia în 
cadrul programului de schim
buri cultural-științifice și teh
nice între cele două țări, pre
cum și ministrul R. P. Romînp 
la Roma, Mihai Marin.

După încheierea festivității, 
dr. Fioretti a oferit în numele 
societății „Unitari,a Film” un 
dineu în cinstea delegației de 
cineaști romîni.

In cursul zilei de joi, delega
ția de cineaști romîni a vizitat 
studiourile italiene de filme 
„Cinecitta”.

BRUXELLES 24 — de la 
trimisul special al Agerpres 
— Mircea Ionescu : La 24 oc
tombrie, delegația grupului 
parlamentar romîn pentru 
relații de prietenie Romînia- 
Belgia din Marea Adunare 
Națională a plecat în provin
ciile Namur și Luxemburg 
din sud-estul Belgiei. Depu
tății romîni s-au oprit în lo
calitatea Gembloux, unde au 
vizitat stațiunea de cercetări 
agricole. Președintele centru
lui de cercetări agricole din

Cocteil oferit de ambasadorul
R. S. Cehoslovace la București

Ambasadorul R. S. Ceho
slovace în R. P. Romînă, Jaro
slav Sykora, a oferit un cocteil 
cu prilejul celei de-a 5-a ani
versări a semnării acordului 
cultural între R. P. Romînă și 
R. S. Cehoslovacă.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii ministerului 
afacerilor externe, ai ministe
rului învățămîntului, Acade
miei R. P. Romîne, Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și

romin 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, conducători ai u- 
nor uniuni de creație, artiști ai 
poporului și alți oameni de 
cultură și artă.

A fost prezentat filmul „Ru- 
salca", realizare cinematogra
fică după opera cu același 
nume de compozitorul Anto
nin Dvorak.

Artă și Institutului

Plecarea colectivului

Belgia

de

Ministerul Agriculturii dl 
Belgiei, E. Piraux, a declarat 
că un schimb de specialiști 
din agricultura Belgiei și 
R. P. Romîne ar fi de un fo
los reciproc ținînd seama
progresul înregistrat de R. P. 
Romînă în acest domeniu.

In după-amiaza aceleiași 
zile, delegația romînă a făcut 
o vizită la primăria orașului 
Dinant.

Parcurgînd munții Ardent, 
pe pitoreasca vale a fluviului 
Meuse, delegația romînă a 
ajuns în localitatea St. Hubert 
din provincia Luxemburg.

Un grup de țări afro-asiatice au cerut 
convocarea Consiliului de Securitate

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— Reprezentanții a 27 de țări 
din Africa și Asia au cerut la 
24 octombrie convocarea Con
siliului de Securitate pentru a 
dezbate problema politicii de 
apartheid dusă de guvernul 
rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane. în scrisoarea adresată în 
acest sens președintelui Con
siliului de Securitate se cere 
convocarea „în cel mai scurt 
termen" a Consiliului de Secu
ritate pentru a examina „mă
surile suplimentare care tre
buie luate în vederea determi
nării guvernului sud-african 
să respecte rezoluțiile prece
dente" și să-și îndeplinească 
obligațiile de membru al 
OJJ.U.

Dintre cele 27 de țări care

au semnat scrisoarea, 23 sînt 
țări africane.

Data convocării Consiliului 
de Securitate nu a fost încă 
stabilită. Potrivit agenției 
United Press International, 
Consiliul se va întruni proba
bil la începutul săptămînii 
viitoare.

Evoluția conflictului
*■

R. P. POLONĂ : Aspect dintr-o secție a Fabricii de aparate de forat și utilaje industriale din 
Glinic Mariampolski.

algcriano-marocan
RABAT 24 (Agerpres). — In 

punctul Hassi Beida de la 
frontiera dintre Algeria și Ma
roc au avut loc joi lupte între 
forțe armate ale celor două 
țări. Atât comunicatele maro
cane, cît și cele algeriene men
ționează că luptele au fost în- 
dîrjite și că s-au înregistrat 
victime.

Luînd cuvîntul în cadrul u- 
nei conferințe de presă, regele 
Marocului, Hassan al II-lea, a 
declarat că este gata să se în
tâlnească cu președintele Ben 
Bella, fără nici o condiție 
prealabilă, pentru a reglemen
ta pe cale pașnică conflictul 
algeriano-marocan. Regele a a- 
firmat că este „gata să folo
sească toate mijloacele pașnice 
pentru a determina o încetare 
a luptelor fratricide". El a 
confirmat primirea unui me
saj din partea președintelui 
Nasser care conține propune
rea de a se convoca o confe
rință la nivel înalt cu partici
parea reprezentanților Maro
cului, Algeriei, Tunisiei, Libiei 
și Republicii Arabe Unite, fără 
însă să precizeze poziția gu
vernului marocan față de a- 
ceastă propunere.

La 24 octombrie a sosit în 
Maroc misiunea de conciliere 
a Ligii Arabe.
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(Agerpres)

Teatrului Mare de Dramă
„Maxim Gorki“

Colectivul Teatrului Mare de 
Dramă „Maxim Gorki” din Le
ningrad, condu. de regizorul 
G. A. Tovstonogov, artist al po
porului al U.R.S.S., a părăsit tara 
noastră plecînd spre patrie.
La plecare, în gara Nicolina, ar

tiștii sovietici au fost conduși de 
reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, ai 
Sfatului popular regional, ai Co
mitetului regional de cultură și 
artă, și ai instituțiilor de artă din 
localitate.

A fost, de asemenea, de fată 
I. K. Jegalin, ambasadorul Uniu
nii Sovietice în R.P. Romînă.

în cadrul turneului întreprins 
timp de trei săptămîni, colectivul 
teatrului Ieningrădean a prezen
tat Ia Cluj, Brașov, București și 
Iași spectacole cu piesele „Bar
barii” de Gorki și „Oceanul” de 
AI. Stein, recitale cuprinzînd

din Leningrad
fi-fragmente din lucrările care 

gurează în repertoriul său per
manent. înalta ținută artistică a 
spectacolelor Teatrului „Maxim 
Gorki” a cucerit publicul romî- 
nesc care și-a manifestat admira
ția prin vii și îndelungi aplauze. 
Ia sfârșitul recitalului de la Iași, 
cu care artiștii sovietici și-au în
cheiat turneul, regizorul G. A. 
Tovstonogov a mulțumit publicu
lui pentru primirea călduroasă 
făcută pretutindeni colectivului 
teatrului.

In timpul șederii în țara noa
stră, pe lîngă spectacolele și reci
talurile prezentate, oaspeții so
vietici au vizitat instituții de artă 
și cultură, au avut întîlniri ru 
oameni de teatru, întrevederi cil 
reprezentanți ai vieții artistice și 
culturale din R.P. Romînă.

BUENOS AIRES — Referin- 
du-se la cercuri guvernamentale 
argentiniene bine informate, a- 
genția France Presse anunță că 
Ia 4 noiembrie Congresul națio
nal din Argentina urmează să 
fie convocat în sesiune extra
ordinară. Potrivit informațiilor 
din surse parlamentare, agenția 
menționează că, în cursul aces
tei sesiuni a Congresului, gu
vernul va prezenta spre apro
bare un proiect de lege care să 
anuleze contractele încheiate în 
1958 cu unele firme petroliera 
străine de către guvernul fostu
lui președinte al Argentinei, 
Arturo Frondizi.

(Agerpres)

WASHINGTON — Președintele 
S.U.A., John Kennedy, l-a primit, 
pentru a doua oară, la 23 octom
brie, la Casa Albă, pe președintele 
Bollviel, Victor 
care Întreprinde 
!n S.U.A. Intr-un 
dat publicității 
acestei Întrevederi, cei doi preșe
dinți au apreciat Tratatul de Ia 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
cele trei medii ca „un prim pas 
în direefia reducerii primejdiei de 
război". Ei au relevat că propune
rea președinților Bollviel, Braziliei, 
Chile, Ecuadorului șl Mexicului 
privind transformarea Americii 
Latine într-o zonă denuclearizată 
reprezintă „o mărturie concretă a 
interesului proiund manifestat de 
aceste țări fală de problemele dez. 
armării". Totodată, Ia Washington 
s-a anunțat că președintele Boliviei 
l-a Invitat pe președintele S.U.A. 
să iacă o vizită în Bolivia.

Paz Estenssoro, 
o vizită oficială 

comunicat comun, 
după Încheierea

IKFORHATII
Joi dimineața s-a înapoiat 

de la Moscova delegația 
R.P. Romîne, condusă de to
varășul Alexandru Bîrlădea- 
nu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care a participat 
la cea de-a 9-a ședință a Co
mitetului Executiv al Consili
ului de Ajutor Ecomanic Re
ciproc.

Sub auspiciile Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, joi la amiază a avut loc, 
în sala Dalles, vernisajul ex
poziției pictorului Derkovits 
Gyula din R. P. Ungară.

Au participat Dumitru Po
pescu. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, reprezentanți ai 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din 
ministerul Afacerilor Externe, 
artiști plastici și alți oameni 
de artă și cultură.

Au fost de fată 1 
ambasadorul R. P. 
București, si alți 1 
Corpului diplomatic.

Kuti Jeno, 
Ungare la 
membri ai

Joi după-amiază, ambasado
rul R. P. Polone în R. P. Ro
mînă, Wieslaw Sobierajski, a 
oferit un cocteil cu prilejul vi
zitei în țara noastră a prim- 
vicepreședintelui Uniunii Scri
itorilor din R. P. Polonă, J. 
Putrament.

Foto: C.A.F.-VARȘOVIA

Mesajul lui U Thant
NEW YORK 24 (Agerpres).— 

Intr-un mesaj dat publicității 
cu prilejui „Zilei Națiunilor 
Unite", U Thant, secretarul ge
neral al O.N.U., arată, între al - 
tele : „Cu toate că atmosfera 
internațională n-a fost elibe
rată definitiv de amenințarea 
războiului, astăzi lumea tră
iește în pace. Tratatul privind 
interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, a deschis 
calea 6pre noi progrese și sper 
că vor fi progrese mult mai 
semnificative 
dezarmare".

Referindu-se

spre pace și

la națiunile

care se mal află sub dominație 
colonială, U Thant a declarat 
că aspirația oamenilor spre li
bertate nu este niciodată mai 
puternică ca în țări care nu au 
dobîndit independența. In ca- 
druil Națiunilor Unite conti
nuă dezbateri asupra celei mai 
bune modalități de a înfăptui 
această puternică și îndreptă
țită aspirație.

„In ceea ce privește libertă
țile fundamentale, lumea este 
pe zi ce trece mai conștientă 
de faptul că aceste libertăți 
sînt într-adevăr dreptul fiecă
rei ființe umane și că ele tre
buie să fie garantate și prote
jate în mod absolut", conchide 
secretarul general al O.N.U.

Dezbaterile din Camera
Comunelor

LONDRA 24 (Agerpres). — 
La 24 octombrie a avut loc la 
Londra o ședință a Camerei 
Comunelor consacrată închide
rii sesiunii parlamentare brita
nice pe anul 1962—1963. La în
ceputul ședinței a fost citit me
sajul tradițional al tronului 
care face un bilanț al principa
lelor evenimente politice care 
au avut loc în cursul acestei 
sesiuni.

In acest mesaj se subliniază 
faptul că Tratatul de Ia Mosco
va constituie un pas încuraja
tor, care
alte acorduri 
Ia reducerea 
ționale’.

Apoi au
terile asupra propunerii gu-

Situația din Congo

Au luat parte Mihai Beniuc, 
președintele Uniunii scriitori
lor din R. P. Romînă, repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
I.R.R.C.S., oameni de artă și 
cultură.

Joi seara, orchestra de stu
dio a Radioteleviziunll a dat 
un concert simfonic extraor
dinar dirijat de Ole Schmidt 
(Danemarca), avînd ca solist 
pe violonistul Ștefan Ruha.

Programul a cuprins lucră
rile : „Feber“, muzică de ba
let (primă audiție) de Ole 
Schmidt, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Brahms 
și Simfonia a V-a de Șostako- 
vici.

Concertul, care a fost radio
difuzat, s-a bucurat de un fru
mos succes.

Joi a avut loc 
semnarea înțelegerii de co
laborare pe anul 
Uniunea Scriitorilor 
Romînă și Uniunea 
lor Polonezi.

înțelegerea a fost 
de acad. Mihal Beniuc, 
ședințele Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă și de Jerzy 
Putrament, prim-vicepreședin- 
te al Uniunii Scriitorilor Polo
nezi.

1964 între 
din R. P. 
Scriitori-

semnată 
pre-

(Agerpres)

MOSCOVA—N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a adresat 
lui Fidel Castro, primul mi
nistru al Cubei, o scrisoare în 
care, relevind eforturile depu
se de poporul cuban pentru 
refacerea economiei sale na
ționale, se arată că pentru în
lăturarea cît mai rapidă a pa
gubelor pricinuite de uraganul 
„Flora" în provinciile din ră
săritul țării, C.C. al P.C.U.S. și 

: au hotărît să 
acorde un ajutor gratuit po
porului cuban. în afara medi
camentelor și alimentelor tri
mise <ie urgență anterior, 
Uniunea Sovietică va trimite 
în Cuba utilaj pentru con
strucții, mecanisme șl mate
riale precum și alimente și 
mărfuri de larg consum.

MOSCOVA. — agenția 
TASS a dat publicității o dez
mințire a știrilor apărute în 
ziarul englez „Financial Ti
mes' șl revista vest-germană 
„Der Spiegel' cu privire la o 
„ședință secretă a C.A.E.R.* la 
care s-ar fi discutat o cerere 
a Cubei de a 1 se acorda aju
tor economic. Dezmințirea a- 
genției TASS consideră aceste 
știri false și calomnioase.

oc-
cea

I

SOFIA — Intre 22 și 23 
tombrie a avut loc la Sofia 
de-a patra sesiune a Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria. Sesiu
nea a adoptat o serie de legi 
printre care legea cu privire la 
contractele între întreprinderile 
socialiste, legea cu privire la 
unele modificări privind impo
zitele locale, precum și alte 
legi.

PE SCUPT

„va trebui urmat de 
care să contribuie 
tensiunii interna-

Început dezba-

vernulul britanic de a se amina 
deschiderea sesiunii parlamen
tare pe anii 1963—1964, pînă la 
12 noiembrie.

Inceplnd dezbaterile asupra 
acestei probleme, liderul labu
rist, Harold Wilson, a criticat 
hotărîrea guvernului conserva
tor de a amina cu două săptă- 
mini începutul sesiunii parla
mentare. El a declarat că țara 
este în fața unor probleme 
serioase care necesită o rezol
vare urgentă.

Luînd cuvîntul In numele 
guvernului, Selwyn Lloyd, lide
rul Camerei Comunelor, a 
declarat că este de preferat o 
amînare a începerii 
parlamentare decît 
ajunge la situația în 
mul ministru să nu 

la dezbateri.

LEOPOLDVILLE 24 (Ager
pres). — La Leopoldville a 
avut loc o conferință de presă 
a ministrului de război Jerome 
Anany, care, după introduce
rea stării excepționale, a fost 
investit cu mari puteri.

In cadrul acestei conferințe 
de presă el a anunțat interzi
cerea activității în Congo a 
partidelor patriotice Mișcarea 
națională congoleză (partid în
temeiat de P. Lumumba), Par
tidul solidarității africane, din 
care face parte și Antoine Gi- 
zenga, a Partidului convenției 
populare și'a Uniunii africane 
democrate. Totodată a fost in
terzisă și activitatea organiza
țiilor de tineret aparținind a- 
cestor partide.

După cum relatează agențiile 
de presă, la Leopoldville situa
ția devine tot mai încordată. 
Sînt luate noi 
rea înăbușirii 
teste populare 
organizațiilor 
condamnă măsurile ilegale ale 
guvernului. Pe străzile capita
lei congoleze patrulează deta
șamente motorizate ale poliției.

Au început să funcționeze tri
bunalele militare care, o dată 
cu introducerea stării excep
ționale, au înlocuit tribunalele 
civile. La închisorile din Leo
poldville și din împrejurimile 
orașului, unde sînt deținuți pa- 
trioți congolezi, a fost înăsprit 
regimul de detențiune.

I
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Restaurarea unei nave 
aparținind flotei 
amiralului Nelson

După cum relatează ziarul 
„Times’, amiralitatea bri
tanică a anunțat încheie

rea primei iaze a vastelor lu
crări de restaurare a navei 
„Victory", cea mai mare navă 
a Hotei lui Nelson, care a par
ticipat la luptele de la Trafal
gar.

Se precizează că lucrările din 
ultimii zece ani au costat peste 
300 000 lire sterline. Fondul 
special „Pentru salvarea navei 
„Victory’ a contribuit cu 
30 000 lire sterline pentru achi
ziționarea de material lemnos, 
de cînepă italiană și catran ne
cesare pentru călăfătuirea 
navei.

Au fost necesare achiziții 
speciale de material lemnos, 
iar piesele uriașe de stejar și 
lemn de tek au tost tăiate și 
prelucrate de meșteri cu unel
te similare celor folosite la 
construirea navei, în 1759, la 
șantierul naval din Chatham.

întregul mobilier și decorația 
interioară vor respecta cu stric 
tete modelele originale pentru 
a asigura o cit mai mare iden
titate cu cabinele navei „Vic
tory" în timpul bătăliei de Ia 
Trafalgar.

Orașul cu cele mai multe 
poduri

eși curios, nu Veneția, așe
zată pe lagune este orașul 
cu cele mai multe poduri

din lume. Prioritatea o define Am
sterdamul, important centru indus
tria! și portuar al Olandei. Arte
rele de comunicație din Amster-

sesiunii 
de a se 

care pri- 
participe

dam sini în egală măsură străzile 
șl canalele. Vechiul centru al ora
șului este înconjurat în semicerc 
din ce în ce mai larg de nu mai 
puțin de 50 de canale (Gratchen) 
care la rîndul lor sînt tăiate, ca 
de niște raze de cerc de alte ca
nale, Incit se poale ajunge pe apă 
In apropierea oricărui punct al 
orașului. Dacă Insă un barcagiu 
este Întrebat cite 
șui, el nu poate 
exact, după cum 
nici Baedekerul.

poduri are ora. 
da un răspuns 
nu-I poate da 
Numai serviciul

măsuri în vede- 
valului de pro- 
și a acțiunilor 
sindicale, care

y
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REPUBLICA DOMINICANA: 
Pe străzile capitalei, Santo 
Domingo trupele suprave

ghează circulația

Foto : U.P.I. NEW YORK

porțelanuri", a împrumutat de 
la o grădină zoologică un ele
fant pe care l-a adus în ma
gazin. In cele trei ore pe care 
le-a petrecut în magazin, ele
fantul nu a spart nimic. In 
schimb, persoanele adunate în 
magazin pentru a privi acest 
original spectacol, au spart o- 
biecte în valoare de peste 100 
de dolari...

*
Printre acești ,,decani de vîrstă", 

„seniorul" european — Tisa — în 
virstă de 3 000 de ani din cimiti
rul de la Yorkshire (Anglia) apare 
ca un adevărat „prîslea".

Specie de mamifere 
dispărută, redescoperită 
, .ai bine de 150 de ani s-a 
/!// considerat că „boul de 

• 1 mare” (Uranoscopus sca-
ber), specie de mamifere descri
sa de Steller în secolul al

de arhitectură și sistematizare al 
orașului poate preciza că la sfîrși- 
tul anului 1962 au existat nu mai 
puțin de 784 de poduri In Amster
dam, adică cu aproape 300 mai 
multe ca la Venejia. Numărul lor 
crește insă la Amsterdam cu apro
ximativ 50 de noi poduri pe an, 
deoarece orașul se extinde, iar re
giunea învecinată este și ea stră
bătută de canale In toate direcțiile 

intre/inerea acestor canale costă 
anual peste 10 milioane guldeni, 
lără a mai vorbi de salariul paz
nicilor, care la nevoie, pentru a 
putea trece un vas fluvial mai 
mare, deschid podurile mai mici

Un proverb dezmințit

Proprietarul unui maga
zin de porțelanuri din 
S.U.A., dorind să verifi

ce justețea expresiei „se mișcă 
ca elefantul într-o prăvălie de

Arbori de vîrstă 
matusalemică

C
opaci bătrîni ,,matusalemi 
arborilor4' se găsesc pe toate 
continentele. Primul copac 

în vîrstă de 6 000 de ani a fost 
descoperit de Alexander von Hum
boldt acum 150 de ani. Copacul 
— un chiparos de mlaștină — con
siderat cîndva ,,sfîni“ mai trăiește 
și acum în cimitirul Santa Maria 
del Tule dm Oaxaca (Mexico) și 
are o înălțime de 50 metri, coroa
na cu o circonferință de 130 metri, 
iar diametrul trunchiului de 11 
metri.

Un frate ,,mal tînărM al acestuia 
în vîrstă de 4 500 de ani trăiește 
pe insula Teneriffa avînd o înăl
țime de 24 de metri și o circonfe- 
rintă a trunchiului de 15 metri.

Un alt „Matusalem" al arborilor 
a cărui vîrstă este apreciată la 
numai 4 000 de ani, este un arbore 
de pîine din Senegal.

XVlII-leu, a dispărut cu desă
vârșire. Cu totul întâmplător echi
pajul unei baleniere sovietice a 
descoperit recent în apropiere de 
capul Navarin (Kamciatka) un 
grup de șase exemplare din a- 
ceastă specie. Boul de mare sea
mănă cu morsa și foca, dar este 
mult mai mare. Pielea lui este de 
culoare întunecată, capul nu prea 
mare, cu buza despicată. Aceste 
viețuitoare marine nu au gît, lun
gimea lor atinge 6—8 metri.

O peșteră lungă de peste 
18 km

ii grup de speologi cehi și 
sovietici, care în anul 1961 
au început studierea pește

rilor din regiunea Ternopol, au 
descoperit recent o peșteră care 
înaintează în adîncime pe o lun

gime de 18 km 785 m. Se crede 
că aceasta ar fi cea mai întinsă 
peșteră din lume. în curînd, aici 
va fi amenajat un muzeu subte
ran — rezervație naturală.

Descoperirea unor 
valoroase tablouri

a Muzeul de artă din oră- 
/ șelul Serpuhovo de lingă 

1 J Moscova, au fost descope
rite două lucrări ale cunoscutului 
pictor danez Ebergard Keil, ele
vul marelui Rembrand, care a 
trăit în secolul XVII.

Acest picior nu și-a semnat 
niciodată lucrările și a fost foar
te greu să se identifice ope
rele lui. De data aceasta s-a 
reușit să se descopere au
torul celor două lucrări urmă- 
rindu-se documentele, vechi și 
prin comparare cu tablourile care 
se păstrează în colecții particu
lare în Italia.

Cele mai mari galerii de artă 
din lume nu posedă exemplare 
din operele marelui pictor.

Fluturi crescuți 
in incubator

E
ntomologul vest - german 
Hubert Rear a crescut în 
incubator 60 000 de fluturi 

și le-a dat apoi drumul să zboa
re. Fiecare fluture avea pe aripă 
o minusculă placă de aluminiu, 
și o etichetă cu adresa cercetă
torului, în greutate totală de 
3 mg.

Din 60 000 de fluturi, Reur nu 
a primit înapoi decît 20. Unul a 
fost prins la o distanță de 80 km 
de locul unde i s-a dat drumul.
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