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Succese ale minerilorIn galeriile minelor din bazinul carbonifer al Văii Jiului s-au făcut anul acesta armături metalice pe o lungime de peste 38 500 metri — cu 7,5 la sută mai mult decît prevedea planul. Armarea metalică și mixtă s-a aplicat, de asemenea, la 70 de abataje frontale și cameră. Aceasta a contribuit simțitor la sporirea producției de cărbune, ceea ce poate fi ilustrat prin faptul că. la exploatarea minieră Lupeni,,din abataje frontale cu susținereFoto: O. PLECAN

selor executate.
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modernă s-au extras de la începutul anului 638 000 tone de cărbune cocsificabil. Totodată, extinderea procedeului de susținere cu metal a galeriilor și abatajelor a adus după sine o importantă reducere a consumului de lemn.Referindu-se la aceste probleme, inginerul Gheorghe Ca- loianu, directorul tehnic al Combinatului carbonifer Valea Jiului, a relatat corespondentului Agerpres pentru regiunea HunedPara că anul acesta s-a realizat un consum de lemn de mină — pe mia de tone cărbune extras — cu 7,83 m c mai mic decît în anul 1959. Față de consumul specific din acel an, pe întreg bazinul carbonifer al Văii Jiului s-a economisit, de la începutul anului acesta, o cantitate de lemn de mină pentru care ar fi trebuit să se taie peste 140 ha de pădure.
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Lucrări 
de înfrumusețare 

a orașelorIn orașele și centrele muncitorești din Banat s-au făcut și în acest an numeroase lucrări de înfrumusețare, întreținere a imobilelor, îmbunătățire a distribuirii apei potabile și pentru o mai bună folosire a mijloacelor de transport în comun. La Caransebeș, de pildă. a fost dată in folosință o nouă uzină de apă, iar la A- rad, Lugoj. Reșița și în alte localități rețeaua de distribuire a apei potabile s-a mărit cu încă 18 km. In principalele orașe bănățene s-au asfaltat peste 100 000 m p străzi, șosele și drumuri.La Timișoara, Arad, Lugoj, Reșița au fost create unități de reparare și întreținere a imobilelor. Volumul de lucrări planificat pe regiune a fost depășit pînă acum cu peste 18 la sută. In vederea îmbunătățirii transportului în comun, au fost puse în circulație noi autovehicule și s-au făcut lucrări de întreținere pe diferite trasee. , (Agerpres)

Și în perioada iernii,
producții constante

de carne și lapte!
graficul

anual
reșterea animalelor este o ocupație frumoasă. Ea 
cere celui ce o practică multă pricepere și ' 
multă răspundere. Căci, pe lîngă factorii de 
asigurarea unei puternice baze furajere și 
adăposturi corespunzătoare — în creșterea 
lor și sporirea producției acestora un rol 
de important îl arc îngrijitorul.

După acest considerent s-a călăuzit și comitetul organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C. Pogoncști, raionul Bîrlad, atunci cînd a 
recomandat consiliului de conducere, pentru a fi încadrați ca în
grijitori de animale, pe tinerii cei ma harnici și mai pricepuți.

Comitetul U.T.M. a recomandat consiliului de conducere al 
G.A.C. în diferite perioade, în urma discuțiilor purtate în cadrul 
unor adunări generale, 17 utemișli. Selecționarea și recomandarea 
celor 17 tineri pentru meseria de crescător dc animale, a consti
tuit doar începutul. Tinerii erau harnici, inimoși, hotărîți să ob
țină rezultate bune în muncă. Dar această hotărîre poate deveni 
faptă numai în condițiile cunoașterii temeinice a meseriei, ale 
îmbogățirii continue a cunoștințelor profesionale. Sarcina de a se 
ocupa permanent de calificarea lor i-a revenit organizației U.T.M. 
din sectorul zootehnic, organzațic creată în momentul în care a 
existat aici numărul necesar dc utemiști. Toți tinerii îngrijitori 
do animale s-au înscris la cercul zootehnic, pe care l-au frecventat 
cil regnlaritate. Atcnți deopotrivă la toate lecțiile și scminariilc. ci 
au insistat însă, în studiu, asupra unui important capitol : eăile 
creșterii producției de lapte pe cap de vacă furajată. Faptul nu 
este întîmplător și nu este vorba aici de o alegere oarecare. Pe 
baza unor analize, organizația de partid și conducerea gospodă
riei ajunseseră la concluzia că producțiile realizate nu corespun
deau posibilităților, nu erau pe măsura capacității animalelor. Re- 
comandîndu-i să lucreze aici, organizația de bază U.T.M. și-a pro
pus să-i îndrume și să-i ajute pe tineri să contribuie din plin la 
rezolvarea acestei probleme. Această preocupare s-a manifestat în 
primul rînd prin înscrierea tuturor la învățămîntul agrozoo
tehnic pe care toți l-au promovat.

GHEORGHE IORDACHE 
secretarul comitetului U.T.M.

din G.A.C. Pogonești, raionul Bîrlad
(Continuare în pag. a H-a)

(de la corespondentul
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In campania de împăduriri 
din regiunea Cluj se obțin în 
acest an succese importante. 
Pînă în prezent, au fost plantali 
puiefi silvici pe o suprafafă de 
peste 4 900 de hectare. Paralel 
cu acțiunea de împădurire s-au 
îngrijit 14 000 ha plantate cu 
puieti anii trecuți. Tinerii din 
regiune, mobilizați de organize- 
tiile U.T.M. au pregătit prin 
muncă patriotică, pentru plan
tare mai bine de 600 hectare și 
au început sădirea puieților. To
todată, au îngrijit plantațiile ti
nere pe o suprafață de 1 705 
hectare.

In această perioadă se desfă
șoară intens șj pregătirile pen
tru plantările din primăvară. 
In cele 77 de pepiniere silvice 
din regiune au fost selecționați 
30 000 000 puiefi. Tot în aceste 
zile continuă recoltarea semin
ței de arbori forestieri, din ca
re s-au cules peste 23 000 kg.

pentru
Anul acesta, în ora

șele regiunii Bucureș
ti au foBt înfăptuite 
importante lucrări de 
extindere a rețelelor 
pentru alimentarea 
cu apă și de canaliza
re. Recent, a fost ter
minată extinderea cu 
1,5 km a rețelei pen
tru 
apă a orașului Feteș
ti.

alimentarca cu

Asemenea lucrări 
8-au mai executat în 
Alexandria, unde re
țeaua a fost extinsă 
cu încă 10 km și a 
fost mărită totodată

alimentația cu apa
capacitatea stației de 
alimentare. în pre
zent, la Urziceni se 
lucrează la construi
rea unui castel de 
apă și la racordarea 
unor noi conducte.

Numai în acest an, 
din fondurile de in
vestiții g]c (țfatului 
popular regional au 
fost alocate pentru a- 
ceste lucrări aproape 
6 milioane lei, reali- 
zîndu-se pînă în pre
zent circa 20 de km 
de conducte noi. Față 
de anul 1958, rețeaua

distribuire ■ ipei 
orașele din regiu- 

a crescut 
90 km.

cn aproa- 
Dacă în 

în 4 ora- 
instalații 
alimenta-

de 
în 
ne 
pe
1944 numai 
șe existau 
centrale de 
re cu apă, în prezent, 
numărul acestora a 
crescut la 10.

S-au realizat, de 
asemenea, importante 
lucrări de canalizare 
la Fetești, Oltenița. 
Lehliu, Videle, Dră* 
gănești-VIașca și Buf-

(Agerpres)

Condiții bune
pentru iernat

pasiune, 
bază — 

a unor 
animale- 
deosebit

ospodăria noastră și-a dezvoltat în ultimul timp un puternic sector zootehnic. Efectivele de animale proprietate obșteascănumără 667 taurine (din care vaci și juninci 228 de capete), 562 porcine, 1403 oi. și aproape 12 000 păsări. Veniturile bănești realizate din valorificarea producției animală vor fi la sfîrșitu.1 anului. de circa 1 200 000 lei. Propria experiență ne-a arătat că realizarea unor producții ridicate de lapte și carne pe cap de animal depinde în mare măsură de condițiile în care iernează e- fectivele. De aceea am luat din timp măsuri pentru ridicarea construcțiilor zootehnice, repararea și amenajarea adăposturilor existente, asigurarea unei cantități sporite de furaje.Iarna trecută, o parte din tineretul taurin pentru reproducție și îngrășat a fost adăpostit în grajduri disparate, mai puțin corespunzătoare din punct de vedere zoo-igienic, fără luminozitate și ventilație necesare. Din această cauză nici hrana nu s-a putut administra în condiții bune, iar ca urmare creșterea planificată în greutate vie nu a fost realizată. Pentru a înlătura aceste deficiențe, în vara aceasta am construit un nou grajd pentru tineretul taurin cu o capacitate de 150 de capete. A- cum încărcătura de animale pe suprafața utilă de grajduri este normală.La construcțiile existente, (5 grajduri pentru taurine, un complex de porci în flux continuu, o hală de păsări și o puierniță) am confecționat coșuri de. ventilație care asigură eliminarea gazelor, în special bioxidul de carbon și amoniacul. Această amenajare este foarte importantă. Inexistența sa în iarna trecută a făcut ca în toate adăposturile să persiste un exces de umiditate ce a provocat la tineretul taurin și porcin cazuri frecvente de bronho-pneumonie.în hala de păsări și la complexul de porci, munca va fi în parte mecanizată. Pînă nu de mult, menținerea temperaturii optime în hala pentru creșterea puilor era asigurată prin sistemul cotloanelor (sobe oarbe). Acest sistem de încălzire, e adevărat mai ușor de construit pe plan local, prezintă multe dezavantaje. Se consu-
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ma o cantitate mare de lemne de foc, sursă deficitară pentru gospodăria noastră; necesita un volum mare de muncă pentru alimentarea cu lemne, îngrijitorul era sustras de la supravegherea puilor. Apoi se defecta adesea și nu asigura un mediu optim pentru dezvoltarea puilor. La sfîrșitul verii am renunțat la acest sistem folosind ca sursă de încălzire lămpi infraroșii. Noul sistem elimină total neajunsurile arătate mai sus, și stimulează creșterea în greutate a puilor, la aceeași cantitate de furaje administrate. Primul lot de pui îngrijit în aceste condiții a crescut uniform, iar la 25 de zile greutatea în medie era de 306 gr. La celelalte loturi de pui care nu au beneficiat de noile condiții de încălzire, la aceeași vîrstă, greutatea medie nu a depășit 185—200 grame. Avantajul economic este evident. Puii ajung mai repede la greutatea comercială. Se obțin economii importante de furaje și, accelerîndu-se viteza de rotație a mijloacelor circulante, crește rentabilitatea sectorului. Zilele acestea vom introduce lămpi infraroșii și în boxele pentru purceii de la zero la 2 luni. Vom putea astfel să grupăm mai bine fătă- rile pe întreaga durată a a- nului, indiferent de anotimp, și, avînd posibilitatea să administrăm acum rații echilibrate pentru tot lotul, vom stimula creșterea în greutate vie.Iarna va găsi și sistemul de alimentare cu apă îmbunătățit. Prin forarea unui puț în a- propierea sectorului și procurarea unei electropampe asigurăm un debit de 15 metri cubi pe oră, cantitate ce depășește simțitor nevoile actuale de apă ale sectorului, Cu aceasta se rezolvă încă una din sarcinile ce ni le-am propus pentru modernizarea sectorului zootehnic. Am creat, așadar, pentru animale condiții bune de iernat. Singure, condițiile de cazare, nu asigură creșterea producției animalelor. Ele sînt o condiție în- tr-adevăr esențială, dar nu exclusivă. De aceea noi am acordat aceeași atenție depozitării pentru iarnă a unor cantități mari de furaje și am luat mă-
VASILE OPREA 

inginer zootehnic la G.A.C. 
Gostavăț, regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a II-a)
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publicăm, in numărul de astăzi al ziarului nostru, 
o pagină specială in care îșî spun părerea teh
nologi din marile uzine constructoare de mașini 

din orașul Brașov.

La anchetă răspund :
® ing. CONSTANȚA BLEOCA șl Ing. MARIA COS- 

TEA de la Uzinele de autocamioane
o ing. VICTOR NIȚA — Uzinele de tractoare
9 ing. MIRCEA FURNICA — Uzina „Rulmentul"
• ing. CONSTANTIN MIJA — Atelierele de repa

rat automotoare și locomotive Diesel.

I
I 
I
I 
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(Agerpres)

Excelenței sale
Domnului MOHAMMED AHMED BEN BELLA 

Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

AlgerCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Algeriene Democratice și Populare, vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al poporului romîn și al meu personal, Dumneavoastră, guvernului și poporului algerian cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire și progres.Poporul romîn urmărește cu multă simpatie eforturile pline de abnegație ale poporului algerian, îndreptate spre consolidarea independenței naționale și se bucură sincer de realizările remarcabile obținute în scurta perioadă de la eliberarea patriei sale.Urîndu-vă noi succese în opera Dumneavoastră nobilă de dezvoltare economică, socială și culturală a Algeriei, îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea dintre țările noastre se vor întări continuu, spre binele celor două popoare și triumful cauzei păcii în lumea întreagă.
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

PREFAȚĂ LA SĂRBĂTOAREA
■ rad, In sala Tea

trului de stat, în- 
tr-o după-amiază de 
toamnă: emoție

sobră și în același 
timp entuziastă, 
subliniată îndelung 

de aplauze. Peste cinci sute de 
tineri muncitori și elevi care 
vor păși pragul vîrstei de 18 
ani, sînt invitați să participe la 
prima manifestare cultural-ar- 
tistică organizată la începutul 
acestei perioade de pregătire a 
majoratului. Primul secretat al 
comitetului orășenesc U.T.M. 
vorbește despre succesele pe 
care tinerii din Arad le-au obți
nu! în munca ce o desfășoară 
în fabrici și întreprinderi, pe 
ogoarele gospodăriilor colecti
ve cuprinse în raza orașului, în 
școlile medii și profesionale. 
Mufti din cei despre activitatea 
cărora se vorbea, erau prezen/i 
în sală. Ascultau cu aten/ie. 
Despre drepturile șl îndatoririle 
pe care ei le au de acum îna
inte. despre răspunderile sporite 
pe care le poartă, odată cu îm 
plinirea vîrstei de 18 ani le-a 
vorbit tovarășul Nicodin l)a- 
maschin, deputat în Marea 
Adunare Națională. Apoi corul

șl orchestra de muzică popu
lară a Filarmonicii de Stat din 
Arad, corul elevilor școlii de 
meserii, soliști vocali și instru
mentiști au evoluat pe scenă. 
Elevii școlii sportive au pre
zentat cîteva momente core
grafice iar formația de dansuri 
a Uzinei „30 Decembrie’ a evo

lizarea lui și aportul celor mai 
activi artiști amatori din for
mațiile întreprinderilor. Astfel, 
brigada artistică de agitație de 
la întreprinderea „Tricoul ro
șu’ a fost îndrumată să pregă
tească un program special, de
dicat acestui eveniment, un co
lectiv de cadre didactice tinere

de invitați, — trăiesc momente 
de îneîntare și emoție.

...Viorica Precupaș, Georgeta 
Voștinaru, Irina Csomer și Va
leria Rof: patru prietene ne
despărțite, muncitoare la Între
prinderea „Tricoul roșu", evi
dențiate în munca din secție, 
în activitatea artistică de ama

Ia sută. Dimensiunile muncii lor 
surprind însă și alte date, sem
nificative : toate au abonament 
permanent la teatru, merg îm
preună Ia film, la concerte, ci
tesc multă poezie, cîntă și re
cită, sînt sportive și activează 
în echipele întreprinderii, la 
handbal și volei; de curînd, în 
aceeași zi, toate patru au trecut 
prin fața comisiei concursului 
„Iubiți cartea" și au primit in
signa de „Prieten al cărții". 
Și-au format biblioteci persona
le și își împrumută, pe rînd, 
cărțile; solicită comitetului

La 18 ani, se recită de pe 
scena teatrului, „Lumina se dez
văluie mai gravă / Și-un pic 
romantic — te visezi matroz / Pe-a șesenalului superbă navă / 
Vîslind în largul tării luminos".

...La teatru, pe scenă, forma
ția de dansuri a Uzinei „30 De
cembrie" și recitatorii încheie 
prima parte a manifestării cul- 
tural-artistice. Partea a 11-a a 
spectacolului urmează să se 
desfășoare în sala de festivi- 
tați a Școlii medii nr. 1. Primii 
care iau cuvîntul sînt membrii 
brigăzii artistice de agitație de

luat într-un frumos program de 
jocuri populare bănă/ene. S-au 
recitat poezii despre patrie și 
partid, despre via/a tinerei ge
nerații.

Toate acestea, într-o după 
amiază de toamnă, în sala Tea
trului de stat din Arad.

Programul manifestării a pri
lejuit momente revelatoare. In 
colaborare cu actorii teatrului 
de stat, comitelui orășenesc 
U.T.M. a întocmit din timp re
pertoriul, filmul desfășurării 
spectacolului, solicilînd la rea

să pregătească un concurs 
„Cine știe, cîștigă", intitulat 
„La 18 ani’ ș.a. La seara dis
tractivă care a urmat spectaco
lului de Ia teatru, au fost invi
tați să-și dea concursul actori 
ai teatrului de operă și balet 
din Timișoara și formația de 
muzică ușoară a Casei de cul
tură a studenților. Toate aceste 
preocupări s-au concretizat în 
cele din urmă în realizarea li
nei acjiunl frumoase. In sala 
teatrului, cei peste cinci sule

tori și în activitatea de organi
zație. Intr-un tablou, preocupă
rile lor comune, năzuințele lor 
ar concura Ia realizarea unui 
portret sub care s-ar putea 
scrie doar alît: Ia 18 ani. Și 
tabloul ar fi vibrant, la dimen
siunile muncii lor de fiecare zi, 
De pildă, iată-le în această zi 
în întreprindere, înainte de a 
veni Ia spectacolul care și lor 
le-a fost dedicat. Toate au lu
crat cu o depășire de plan de 
aproape 20 la sută; toate au 
realizat indicii calității de sută

U.T.M. pe întreprindere să li se 
încredințeze organizarea unor 
simpozioane, în special seri li
terare ; sînt colege de școală 
în clasa a VIII-a și au formal 
între ele o grupă de învățătu
ră. Viorica Precupaș e mai tare 
la matematică, Valeria Rof la 
literatură. Învață împreună și 
se ajută între ele.

Intr-un tablou, toate acestea 
ar concura la realizarea unui 
portret sub care s-ar putea 
scrie : la 18 ani...

la întreprinderea „Tricoul ro
șu", brigadă al cărei program 
spuneam că este dedicat tine
rilor de 18 ani, celor din sală. 
Programul brigăzii relatează în 
cîntec succese ale tinerelor 
muncitoare de la „Tricoul ro
șu". Vă amintii! despre cele 
patru prietene. Viorica Precu
paș, Georgeta Voștinaru, Irina 
Csomer și Valeria Roț: brigada 
vorbește despre ele, Ie prezintă 
celor din sală, invita/ilor. De Ia

Întreprinderea „Tricoul roșu" 
cîntecele brigăzii de agitafie 
trec apoi, să prezinte cîteva as
pecte ale muncii din secțiile 
labricii de strunguri. Ni se re
latează despre tinerii lăcătuși 
Stefan Papp, Petru Iankovicz și 
Pavel Duma, tovarăși de mun
că, evidentiati în întrecerea 
socialistă. Lucrează în fabrică 
de un an, adică de Ia vîrsta de 
17 ani, cînd au absolvit școala 
profesională. In viata lor, acest 
an a însemnat începutul unui 
drum pasionant, deschis unor 
izbînzi de muncă din ce în ce 
mai mari. Despre drumul acesta 
al lor, vorbește azi, în fata 
spectatorilor, brigada de agita
ție de la Intrepirnderea „Tri
coul roșu". Despre acest drum 
al lor — și dacă nu același, 
cel puțin asemănător — în a- 
ceeași măsură și al altora.

După acest program al bri
găzii artistice de agitație, seara 
culturală continuă cu un con
curs „Cine știe, cîștigă" — in
titulat „La 18 ani". întrebările 
preliminarii ale concursului au 
cerut participanților să prezinte 
evenimentele politice și sociale 
ale anului 1945, an, în care 
s-au născut cei care vor fi sărbătoriți Ia sfîrșitul lui 1963. în-

A. I. ZĂINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

( Construcții noi pe șoseauaj ( II Giurgiului din Capitală I II Foto.- N. STELORIAN I
Executăm ogoare 

de toamnăOdată cu terminarea campaniei de însămînțări la G.A.C. Unirea din comuna Băltița, raionul Ploiești, s-a trecut cu toate forțele la executarea ogoare, lor de toamnă pe toate suprafețele destinate insămînțărilor de primăvară. Astfel s-au efectuat pînă acum arături adinei pe mai mult de 240 ha din cele 350 planificate. Fruntași atît în ceea ce privește volumul lucrărilor cît și calitatea acestora sînt tractoriștii Muscălescu Nicolae și Cristea Ștefan.S-a prevăzut ca arăturile a- dînci de toamnă să fie terminate pînă la data de 20 noiembrie, dar rezultatele obținute pînă acum dau certitudinea că ele vor fi terminate cu mult mai devreme.
P. VERON’EL 

tehnician agronom



a Casa de cultură 
studenților din 

Capitală, în ziua de 
l octombrie a bă
tut gongul de inau.

1 gurare a activități
lor pe anul uni

versitar 1963—1964. După o
existență de cîțiva ani, casa de 
cultură a studenților, și-a creat 
o tradiție bogată și un bun re
nume în rîndu! studenților.

La acest început de an, prima 
preocupare a fost Împrospăta
rea formațiilor artistice cu 
studenți din anii mai mici, se
lecționați în urma unui concurs. 
Echipa de teatru a fost astfel 
înnoită în proporție de 80 la 
sută. Pe lingă echipa de dan
suri din ansamblul folcloric, s-a 
alcătuit o formație-școală care 
pregătește de pe acum decoruri 
pentru a împrospăta formația 
existentă.

Semnele de înnoire s-au ma
nifestat nu numai în compo
nenta formațiilor, ci și în îmbo
gățirea numărului de echipe 
existent ]a casa de cultură.

La dorința tineretului studen. 
țese din Capitală de a se in
strui. de a pătrunde și a înțe
lege mai bine muzica, a luat fi
ință, din toamna aceasta, „uni
versitatea muzicală". Paralel 
cu urmărirea prelegerilor, stu
denții au posibilitatea să au
dieze fragmente de muzică sim
fonică, de cameră ca și con- 
certe-lecții, înregistrări ale con
certelor susținute de formații 
orchestrale celebre din întreaga 
lume. Există, de asemenea, 
preocupări pentru deschiderea 
„universității de arte plastice".

Echipa artistică, indiferent de 
profilul ei, trebuie să acorde 
repertoriului cea mai mare a- 
tenție, pentru că orice program 
are rolul de a educa ’ bunul 
gust pentru ceea ce a valoros 
și instructiv. La ansamblul de 
estradă, de pildă, în alegerea 
repertoriului s-a stabilit un pro. 
gram care să intereseze, să fie 
specific vieții studențești. In 
cupletele satirice, în textele și 
melodiile de muzică ușoară, în 
programul pentru soliști instru
mentali și al orchestrei primea
ză elementele concrete pe care 
viața cotidiană a studenților le 
oferă; creațiile cele mai bune 
din muzica ușoară romînească

și străină ocupă și ele un loc 
important în repertoriu] forma
ției. Spectacolul inedit, intitulat 
„Comedia muzicală fără frec
vență" își propune să surprin
dă actualul din viața studenți
lor, să fie o pledoarie pentru o 
atitudine plină de răspundere 
față de învățătură, pentru o 
comportare demnă.

Pentru prima dală formația 
de estradă a casei încearcă un 
gen nou pregătind un specta
col de miniaturi și varietăți în 
regia Iui Virgil Sacerdoțeanu. 
Programul va însuma : muzică 
populară, scene din opere și 
operete, numere de circ, gim
nastică artistică, muzică ușoară. 
Bineînțeles că, în afară de

u

membrii permanenți ai estradei, 
spectacolul se bizuie pe un ac
tiv de studenți de Ia I.C.F., In
stitutul de teatru și conserva
tor. Și despre repertoriul for
mației de teatru s-a discutat cu 
seriozitate. De altfel mișcarea 
teatrală din jurul casei de cul
tură se apropie de un adevărat 
teatru studențesc. Odată cu re
organizarea de anul acesta, s-a 
reglementat și programul re
prezentațiilor formației de tea
tru. S-a stabilit un program fix 
de spectacole (săptămînal, sîm- 
bătă și duminică), care se 
bucură de o popularizare la ni
velul întregului centru univer
sitar. In alegerea repertoriului, 
colectivul de regizori al forma
ției s-a orientat spre o tema
tică actuală. In această stagi
une teatrală s-au pus în repeti
ție trei piese din dramaturgia 
românească și sovietică : „Șeful 
sectorului suflete" de Al. Mi- 
rodan, în regia lui Gicu Antofi, 
„Viață nouă" după Poemul pe-

Seri cultural - distractive

se

proa/pe în fiecare 
joi seara, tinerii 
din Cîmpulung 
Moldovenesc știau 
că în sălile primi
toare ale Casei de 
cultură vor putea 
vor putea întilni.dansa,

Ascultau uneori o conferință, 
mai mult sau mai puțin inte
resantă; odată, se pare, au în
cercat chiar să îyvețe și un 
cîntec tineresc dar... cam atît. 
De astă dată însă, în seara de
dicată lor, tinerii din Cimpu- 
lung Moldovenesc au găsit alt
ceva la Casa de cultură: o ma
nifestare culturală complexă, 
în care distracția a fost îmbi
nată cu acțiuni avînd caracter 
educativ ce i-a interesat și i-a 
determinat pe tineri 
cum ne 
muncitor 
Bandaru 
animatorii’să aștepte cu nerăbdare joia 
următoare".

Manifestarea culturală, ca 
atare nu iese din ceea ce nu
mim noi „obișnuit". Cei peste 
100 de tineri, muncitori din în
treprinderile orașului, coope
ratori, elevi etc. au audiat o 
interesantă expunere cu tema 
„Figuri de comuniști din lite
ratura noastră, contemporană". 
Ei au cercetat cu atenție, în 
pauze, între dansuri, ștandul 
de cărți cu titlurile și autorii 
prezentați. Au participat apoi 
la un concurs ghicitoare pe 
teme literare, dotat cu mici 
premii. Unii dintre cei pre
zenți în sală, cum ar fi, de 
pildă, Onofrei Țebreanu ,sau 
Virginia Prundeanu s-au do
vedit pasionați cititori ai lite
raturii contemporane, dînd 
răspunsuri bune la întrebări. 
După ce s-a mai dansat, tinerii 
au participat la jocuri distrac-

așa 
mărturisea tînărul 
ceferist Valerian 
(de altfel unul din 
serii culturale) —

tive și la „Dansul eroilor căr
ții". S-au căutat „eroii"... Au 
întrebat unul despre altul, cei 
care ...„nu se cunoșteau" ; le-au 
chestionat pe 
la biblioteca 
toate în sală, 
furiș" vreo 
stand.

O asemenea seară cultural- 
distractivă le-a plăcut tineri
lor. Acțiunea de „mobilizare" 
a tinerilor la Casa de cultură 
va deveni, desigur, simplă: ti
nerii vor veni cu interes, parti- 
cipind ei înșiși la stabilirea și 
pregătirea programului mani
festărilor culturale dedicate 
lor. Și, firește, sugestiile vor fi 
multe ca și realizările. Casa 
de cultură poate veni in întîm- 
pinarea cerințelor și dorințelor 
tinerilor prin permanentizarea 
activităților cu conținut bogat 
și variat. In cadrul serilor cul
turale se pot organiza întîlnifi 
cu fruntași din întreprinderile 
și instituțiile raionului, întîl- 
niri pe profesii, întilniri cu oa
menii de știință și cultură, cu 
eroi ai muncii socialiste, sim
pozioane literare, procese lite
rare, concursuri-ghicitoare le
gate de viața și munca tinere
tului, seri de învățare a cînte- 
cului și poeziei, expuneri etc. 
— toate acestea îmbinate cu 
dans, cu activități distractive.

Casa raională de cultură din 
Cîmpulung Moldovenesc poate 
organiza asemenea seri cultu- 
ral-distractive model și la că
minele sătești, pentru a extinde experiența bună. De altfel, 
în primul rind, — cu sprijinul 
tinerilor din organizațiile 
U.T.M. din oraș — va trebui 
ca asemenea manifestări model să fie extinse, să devină obișnuite la Casa de cultură.

J •»»

bibliotecarele de 
raională, aflate 
au răsfoit „pe 

carte aflată la

dagogic de Makarenko, în regia 
lui Tadeu Arsenie, „Steaua tară 
nume" de Mihail Sebastian, în 
regia lui Virgil Sacerdoțeanu. 
S-a început și pregătirea unui 
spectacol memorial Shakespe
are, cu prilejul aniversării a 
400 de ani de Ia nașterea ma
relui dramaturg, în regia și see. 
nog rafia Iui Tadeu Arsenie.

Ansambluț folcloric, creat a- 
nul trecut la casa de cultură 
ca formație reprezentativă a 
centrului universitar, se com
pune din echipa de dansuri, 
orchestra de muzică populară, 
soliști vocali și instrumentiști. 
In repertoriul formației de dan
suri s-a simțit nevoia înnoirii. 
Programul de suite, oltenească,

ardelenească, moldovenească, 
dansul „Călușul’’, care se află 
în repetiție au atins un anumit 
grad de omogenitate în execu
ție, de perfecționare. Studenții 
din această formație ar dori să 
se deplaseze și la sate, la hore, 
în căminele culturale, pentru a 
cunoaște mai bine autenticita
tea jocurilor pe care Ie pregă
tesc. La această dorință s-ar 
putea răspunde stabilind ca 
dintre cele 12 deplasări pe care 
conducerea casei de cultură 
le-a proiectat pe Valea Praho
vei și pe litoral, cîteva sa fie 
făcute în alte 
ca formația de 
îmbogățească 
jocuri noi, specifice diferitelor 
localități.

Formația corală a casei de 
cultură a fost în anul acesta 
neglijată. Repertoriul formației 
n-a fost stabilit și, deocamdată, 
nu se știe precis dacă mai exi
stă sau nu un cor al casei, A- 
ceastă lipsă este motivată de 
conducerea casei de cultură 
prin... lipsa popularității forma
ției în rindul studenților. A- 
cesta să fie adevărul ? Credem, 
mai curînd, că'este vorba de o 
neglijență a conducerii casei 
de cultură. Cîntecul de masă a 
fost cultivat întotdeauna cu în
flăcărare și entuziasm. O tor- 
mație corală care are un pro
gram de cîntece dintre cele mai 
frumoase și este bine îndru
mată, se bucură de aceeași re
putație în fața publicului stu
dențesc ca și cea mai bună for. 
mație de estradă.

Am vrea să mai facem o re-

regiuni, pentru 
dansuri să-și 

programul cu

marcă. Formația de estradă ar 
trebui să-și asigure un colec
tiv de creație, un post de co
respondenți, care să alimenteze 
permanent cupletele satirice cu 
fapte concrete, identități pre
cise, pentru a Înlătura definitiv 
din programele sale elementul 
general, care nu se referă la 
nici un fapt autentic. De ase
menea, s-ar cere imperios for
mației de teatru să-și includă 
în repertoriul său și o piesă in
spirată din viața studenților.

La casa de cultură există și 
un cenaclu de creație — „Mi
hail Eminescu" — la care parti
cipă numeroși tineri taler,tați. 
Ei ar putea contribui la progra
mele formațiilor artistice prin 
crearea unor lucrări originale 
din viața studenților. Acest lu
cru a fost In mai multe rînduri 
sesizat de studenți. Conducerea 
casei de cultură ar trebui să fie 
mai receptivă la aceste sesizări.

Casa de cultură a studenților 
este considerată și un centru 
de îndrumare metodică a forma
țiilor culturale din institute. 
Semnalăm ca un fapt pozitiv 
că există permanent 0 strînsă 
legătură între casa de cultură 
și institute. Sfera de colaborare 
se referă Ia sprijinul dat de 
casa de cultură pentru reorga
nizarea brigăzilor artistice și a 
altor formații artistice. Pe mă
sură ce activitatea culturală ia 
amploare în institute, casa de 
cultură vine în ajutorul lor cu 
indicații privind repertoriul, in. 
lerpretarea, rezolvări regizorale 
și montarea spectacolelor. Cen
trul metodic ai casei a propus 
fiecărui institut un repertoriu 
pentru echipele de teatru, din 
care amintim : „In căutarea 
extraordinarului", „Nota zero la 
purtare’’, recital de versuri con
temporane „Tăunul". In luna 
mai se va desfășura o decadă 
a teatrului studențesc, la care 
vor participa ioate formațiile 
centrului universitar. Din acest 
tablou de reorganizare nu lip
sesc îndrumările precise pentru 
munca fiecărui artist amator.

Acum. în toate formele de ac
tivități ale casei de cultură — 
la estradă, ia teatru, în ansam
blul folcloric, în cercul chita- 
riștilor, la cineclub — se mun
cește cu dragoste, cu pasiune, 
se repetă cu seriozitate și in- 
deosebi... fără întîrzieri. E con
cludent faptul că prima repeti
ție a formațiilor, fixată la 1 
octombrie, a avut loc cu 96 la 
sută din studenții prezenți, că 
într-un interval scurf, pe scena 
casei de cultură s-au prezentat 
șapte spectacole, că predomină 
un ritm continuu, de repetiții și 
vizionări.

După cum se vede, programul 
din acest an al casei de cul
tură a studenților anunță o ac
tivitate bogată, continuă, cu
prinzătoare.

Mihail Șolohov t 
PE DONUL LINIȘTIT"

La cercul de muzică a! Casei pionierilor din Brașov, pionierii învață cele mai frumoase cîn
tece pionierești

Foto : N. STELOR1AN

LUCIA LOGHIN

AVANS ÎN GRAFICUL
(Urmare din pap. I)

Procesul calificării nu s a oprit 
însă odată cu încheierea cursu
rilor ci a continuat pe tot par
cursul anului. în acest scop au 
fost folosite forme diferite. Ingi
nerul gospodăriei, Gh. Dumitres
cu, a fost solicitat, în repetate 
rînduri, să țină expuneri pe di
ferite teme curente, legate de 
hrănirea vacilor în funcție de 
furajele existente în gospodărie 
într-o perioadă sau alta a anului. 
Organizația U.T.M. a acordat, de 
asemenea, o atenție mai mare ci
tirii literaturii de specialitate. 
Una din formele folosite, în scopul 
stimulării gustului tinerilor pen 
trn citit, a fost și organizarea 
unui concurs „Cine știe meserie, 
cîțtigă”, la care s-a dat bibliogra
fie obligatorie. Apoi, cînd la 
G.A.S. Tutova s-a organizat, pe 
plan raional, un curs de șapte 
zile pe teme zootehnice, la pro
punerea organizației U.T.M. din 
sectorul zootehnic, au fost tri
miși și utemiștii Mihai Dămian, 
Ionel Stanciu, N. Stoian. Alți ti- 
tineri au participat la un schimb 
de experiență care a avut loc la 
Casa agronomului din Iași. Înda
tă ce s-au întors, din inițiativa 
organizației U.T.M. a fost orga-

nizată cîte o seară de întrebări 
și răspunsuri cu care prilej ti
nerii au vorbit despre cele învă
țate la cursul de 7 zile din 
G.A.S. Tutova și la schimhul de 
experiență de la Casa agronomu
lui din Iași.

Preocuparea comitetului U.T.M 
pentru calificarea tinerilor cres
cători de animale, străduința a- 
cestora pentru a-și însuși temei
nice cunoștințe zootehnice, fap
tul că ei au devenit îngrijitori 
permanenți și cunosc bine anima
lele pe care le au în primire au 
început să dea rezultate practice 
valoroase. Cînd Constantin D. 
Constantin și-a luat în primire, 
acum trei ani, lotul său de vaci, 
producția de lapte a acestora era 
scăzută pentru că atît îngrijirea 
cît și furajarea erau făcute 
întâmplare. De pildă, vacile
erau furajate rațional și mai cu 
seamă la ore fixe. Dimineața, 
concentratele li se dădeau nu în
tre ora 5,30—6, ei pe ]a 8. Apă, 
în loc să li se dea la ora 11, li 
se dădea la 13. Mulsul se făeoa 
uneori la 5 dimineața și trei după 
amiază, alteori la 7 dimiueața și 
opt seara. Acest sistem defectuos 
producea perturbații. Efectul : 
producție scăzută de lapte. Cînd 
și-a luat lotu] său de vaci în pri-

la 
nu

Condiții bune
pentru iernat

(Urmare din pag iilor cusuri pentru folosirea chibzuință.Suprafețele de pe produc furaje fibroase sînt mitate. Am înîțl’ât in schimb acțiuni pentru depozitarea u- nor cantități mai mari de furaje suculente șl în special siloz. Avem asigurate aproximativ 2 500 de tone de siloz. La însilozat am folosit coceni verzi din cultura dublă amestecați cu coceni uscați, frunză de sfeclă și colete. Vom mai dispune, de asemenea, de 80— 85 vagoane de tăieței de sfeclă contractați cu Fabrica de zahăr Podari, beneficiara sfeclei de zahăr cultivată în gospodăria noastră.în furajarea tineretului porcin supus îngrășării vom folosi în mod judicios cele 80 de vagoane dovleci realizați in cultură intercalată și pepeni verzi. In felul acesta, fără a le înlocui total vom realiza economii de concentrate de 5—6 vagoane care vor fi folosite la hrănirea vacilor de lapte și a pasărilor.Pentru înlăturarea oricărei

care seli-
posibilități de risipă și îmbunătățirea conținutului în substanțe nutritive proteice, în apropierea adăposturilor am construit pregătitul forajului. Camera fiind dotată cu o tocătoare e- lectrică pentru rădăcinoase și bostănoase și o moară cu ciocănele, creează posibilități foarte bune pentru folosirea cu o mai mare eficacitate a rezervelor de bostănoase și a coletelor de sfeclă. Aici vom prepara saramuri pentru corectarea gustului cocenilor ; furajele grosiere repartizate animalelor puse la îngrășat vor fi tratate cu uree și melasă; se vor prepara diferite amestecuri (tăie- ței de sfeclă cu pleavă și coceni etc.) vom alcătui mai flies pentru pasări amestecuri diferite în funcție de specii, categorie de virată, și stare fiziologică. Realizînd o furajare cu rații complete din punct de vedere nutritiv se înlătură pierderile provocate de carențe alimentare și se asigură menținerea ridicată a producției la nivelul celei înregistrate în perioada de întreținere a animalelor la pășune.

o cameră pentru

ANUAL

Editura pentru literatură u- niversală a adus în librării într-o nouă ediție bibliofilă, o carte dragă: „Pe Donul liniștit” Nou prilej de întilnire cu una din cele mai importante opere ale literaturii sovietice, cu arta Iul Șolohov, unul din cei mai mari prozatori ai epocii noastre.Prezentind cu o rară forță și autenticitate artistică destinul istoric al căzăcimii din regiunea Donului, Mihail Șolohov oglindește de fapt, Rusia în anii Marii Revoluții Socialiste. De altfel, însuși autorul afirma că ar fi fericit ca cititorii să vadă în paginile romanului său nu atît stricta descriere a vieții cazacilor de pe Don cît îndeosebi „acele schimbări colosale ale moravurilor, ale vieții și psihologiei oamenilor, schimbări care au avut loc în urma războiului și a revoluției". Scriitorul surprinde genial mișcarea maselor, Încleștările de clasă, înfruntarea teribilă a lumii comuniste care se naște, cu lumea veche care dispare. Tragedia lui Grigore Me- lehov, a acestui om puternic și de o mare bogăție sufletească este proiectată pe un amplu fundal social.Sînt cărți care odată citite rămîn aproape de Inima ta o j viată întreagă. Ori de cîte ori le-ai citi te întîmpină cu aceeași prospețime și cu aceeași tulburătoare lume de oameni și idei. O asemenea carte este „Pe Donul liniștit".
a-

John Steinbeck i 
„FRUCTELE MÎNIEI”

mire. Constantin D. Constantin 
din primele zile el H respectat 
cu strictețe programul de grajd. 
Totodată, s-a preocupat de fura
jarea rațională, în funcție de 
greutatea corporală și de pro
ducția animalelor. Iată „noul" 
adus de el în îngrijirea animale
lor, ți producția a crescut me
reu.

Producții scăzute de lapte
veau ți vacile din lotuț luat în 
primire de utemistul Ion Stan
ciu. punînd în practică cele în
vățate de-a lungul întregului 
proces de ridicare a calificării 
profesionale — despre care am 
amintit — el a reușit să obțină 
rezultate mereu mai bune.

Datorită faptului că vacile pri
mesc acum hrană Ia ore fixe, pe 
bază de rații științific întocmite; 
că în grajd se păstrează curățe
nie ; că mulsul se face după re
gulile zootehnice — fiecare vacă 
din cele două loturi dau în pre
zent producții anuale de -’ante 
mai mari cu peste 1 000 de litri 
decît acum trei ani, cînd au fost 
luate în îngrijire de cei doi 
tineri. Rezultate asemănătoare 
au obținut toți ceilalți utemiști 
îngrijitori de animale.

Iată, deci, prin ce fapte își jus
tifică tinerii amintiți necesitatea 
prezenței lor în sectorul zooteh
nic. Iată, pe scurt, cum a înțeles 
organizația U.T.M. de aici să-și 
îndeplinească sarcina de a con
tribui Ia rezolvarea uneia din 
problemele importante care stă
teau în fața gospodăriei. Firește, 
nu s-a ajuns la o limită ; pro
ducțiile obținute nu reflectă încă 
potențialul real al animalelor. 
Trebuie reținut însă faptul că 
ele sînt în creștere, că la această 
creștere tinerii îngrijitori au a- 
dus o importantă contribuție și 
că, așa cum prevăd angajamen
tele lor, sporurile vor fi mereu 
mai mari. Continuînd cu mai 
multă perseverență acțiunile 
hune organizate pînă acum, ini
țiind altele noi, manifcstînd mai 
multă preocupare și față de lăr
girea orizontului cultural al ti
nerilor îngrijitori, față de viața 
lor de
U.T.M. de aici îi va 
aceștia să obțină 
bune în producție, să obțină în 
perioada de iarnă producții con
stante de carne și lapte.

este un îți taie inima", micilor

fiecare zi, organizația 
ajuta pe 

rezultate mai

în curînd se va împlini un sfert de secol de la apariția romanului cel mai reprezentativ al scriitorului american John Steinbeck, „Fructele mî- niei". Despre această carte încă de la apariție s-a spus că „a zguduit America ; roman homeric care suflarea și îți frînge Intr-adevăr, tragediafermieri ruinați, exodul lor de-a lungul Șoselei 66 spre livezile din ținuturile californie- ne, sînt descrise cu un realism sobru, zguduitor. în familia Joadl, scriitorul personifică milioanele de dezmoșteniți ai soartei. oameni robuști și talentat!, care se sfărîmă însă în angrenajul odios al lumii capitaliste. Tragismul peregrinărilor acestei nefericite familii in căutare de lucru denunță o crimă oribilă săvîrșită de otrîn- duirea capitalistă asupra unor oameni care n-au altă vină decît aceea că vor să muncească. Document acuzator al unui sistem social care generează asemenea tragedii, romanul „Fructele mîniei" este și o invitație la solidaritate. Oamenilor nu poate să le fie indiferentă soarta semenilor lor.însuși titlul cărții împrumută cuvintele unui vers dintr-un celebru cîntec antisclavagist. Oamenii trebuie să-și vorbească unul altuia, să se unească și atunci suferința nu va mai putea Infringe pe nimeni. „In sufletele oamenilor — scrie John Steinbeck — fructele mîniei se coc în așteptarea culesului ce va să vie".E mesajul optimist al acestei cărți.
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In laboratorul de medicină

nucleară al Institutului On.

cologic din Capitală. '

ai cercului de pictură de ia Casa 
în plină activitate creatoare.

Doi dintre cei 100 membri 
de cultură din Reșița

ȘERBAN RADULESCU

De la fulger la o nouă știință - aeroionica

sintetic va găsi ocel de-al

1,

noul produslargă folosire în electrotehnică, construcția de mașini și instrumente.
un către mein ultimii
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-ați imaginat vreo
dată că aerul, ma
sele de aer, din 
jurul nostru pre
zintă o „sursă de 
hrană" cu o va
loare cu totul deo- 

pentru viețuitoare ?sebltă
Cu un mic supliment de nu

treț „aerian" mai bine zis de 
de Ioni de... oxigen, păsările 
dau mai multe ouă, oile dau 
lină mai bună, iar vacile lapte 
mai gras.

Nu numai atît- Aeroionii au 
găsit o bază de aplicare cu re
zultate de-a dreptul surprin
zătoare în diverse comparti
mente ale medicinei umane.

Un grup de oameni de știin
ță au început de acum cerce
tările în domeniul unei noi 
discipline care studiază aceste 
fenomene — aeroionica.

Cum s-a ajuns la aceste 
concluzii ?Observații izolate asupra fenomenelor electrice din atmosferă s-au făcut mai de mult. Numeroși experimentatori au făcut la început legătura dintre scinteia electrică și fulgerul din nori, 6au trăznet și atmosfera pămîntului.S-a constatat, apoi, că aerul cel mai curat este la munte sau în apropierea mării, dar mult timp nu s-a cunoscut explicația. în urmă s-a descoperit în aceste locuri prezența ozonului. Acest gaz cu un rol foarte important pentru viața de pe pămînt reprezintă de

fapt o stare specială a oxigenului, care ia naștere cînd oxigenul este supus acțiunii electricității sau acțiunii anumitor radiații.Proprietățile electrice ale aerului au fost studiate cu interes deosebit de dici și biologi abia ani.Astăzi se știe că„cincilea ocean" aerul — conține nenumărate particule e- lectrizate denumite ioni, care i-au naștere sub influența ra-

ferite particule solide aflate în suspensie în aer (praf, fum, picături de ceață etc.). Aero- ionii mari (grei) sînt de 1 000— 2 000 de ori mai grei decît ionii ușori și prin conținutul lor constituie o caracteristică a insalubrității aerului.' iîn urma numeroaselor experiențe pe animale și cercetări clinice s-a stabilit cu certitudine că aeroionii exercită o acțiune fiziologică diferită. în timp ce ionii grei din atmosferă sînt dăunători vieții și 6ă-

Invers, cobai și iepuri plasați într-un mediu complet lipsit de ioni negativi s-au îmbolnăvit și în scurt timp au murit.Dar omul ? Îmbogățirea aerului respirat de oameni cu aeroioni ușori (ioni negativi de oxigen) contribuie la mărirea rezistenței organismului față de boli și oboseală, monstrat că inhalarea negativi ameliorează generală, favorizează crește capacitatea de scade tensiunea arterială, ră-
S-a de- de ioni starea atenția, muncă,

• Influenta aeroionilor asupra vieții. • Tratamente prin „climă
artificială*'. • Biologii în explorarea celui de-al „cincilea ocean“

diațiilor prezente în permanență în atmosferă (emisiunile radioactive, razele cosmice, descărcările electrice pe timp de furtună etc.).Odată formați, acești ioni „primari" (ioni pozitivi și negativi de azot, bioxid masa multor jur. Ei ioni mici — pozitivi sau negativi, după natura sarcinii electrice pe care o poartă — sau 
aeroioni.în afară de ionii ușori, în atmosferă se găsesc și ioni grei, care se formează prin „fixarea" ionilor ușori pe di-

oxigen sau de carbon) își măresc prin „captarea" mai molecule neutre din primesc denumirea de

nătății organismelor, aeroionii ușori, în special ionii de oxigen negativi din aer stimulează și normalizează buna funcționare a organismelor.S-a demonstrat că păsările care pe lingă hrana obișnuită, primesc și un supliment de „nutreț aerian" bogat în ioni de oxigen negativi se dezvoltă mai repede și dau mai multe ouă. Cu același „tratament" vacile dau lapte mai mult și mai gras, porcii se îngrașă mai rapid. Crescute în atmosferă ionizată, oile au dat o calitate de lînă mai bună, iar caii și alte animale s-au dezvoltat mai rapid și mai armonios.

rește pulsul și respirația (care devine mai amplă), crește numărul globulelor roșii și ■ centrația hemoglobinei, influența ionilor grei se servă fenomene contrarii: pare senzația de oboseală, rerile de cap, scade atenția, pulsul și respirația devin mai frecvente, iar tensiunea arterială crește.După o prealabilă verificare experimentală s-a trecut la folosirea aeroionizării negative in practica medicală. Aproape nu există capitol al patologiei în care tratamentul cu aeroioni negativi aplicat cu ajutorul u- nor „mașini speciale de aer

con-Sub s ob- : a- , du-

curat", să nu-și fi dovedit e- fectele salutare.Pînă în prezent aerbionipa- rea negativă a fost utilizată cu succes în astmul bronșic, hipertensiune arterială, catarurile căilor respiratorii superioare, astenia nervoasă, tușea convulsivă, plăgi și ulcerații greu vindecabile.Aeroionizarea constituie, de asemenea, o metodă profilactică de prim ordin. Aparatele de aeroionizare artificială au o acțiune minunată de purificare a aerului de praf și de microorganisme dăunătoare. Ele pot crea în mine, fabrici, instituții, creșe, spitale, un climat asemănător cu cel al stațiunilor de munte. Același a- parat datorită simplității, permite bolnavilor să aspire la domiciliu aer saturat cu ioni negativi.Cercetări făcute de curînd au demonstrat că în sălile aglomerate crește numărul de ioni pozitivi — paralel cu o impresionantă scădere a ionilor de oxigen negativi — ceea ce a determinat studierea posibilității aeroionizării localurilor, sălilor de clasă, de spectacole etc.Toate acestea și multe alte probleme similare fac obiectul aeroionicii — noua știință care studiază influența aerului ionizat asupra vieții.
Dr. I. IRIMESCU
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Electromagnet 
ridicător iolosit
în automatizareUn colectiv alcătuit din specialiști de la Institutul de electronică generală și teoretică și de la alte patru institute ale Școlii superioare pentru electronică din Ilmenau (R. D. Germană) a realizat primele electromagnete de ridicare, foarte necesare pentru lucrările de mecanizare și automatizare în industrie.Acești electromagneți ridicători, sînt folosiți și pentru reglarea ventil elor pneumatice și la automatizarea mașinilor- unelte. Prin folosirea lor, productivitatea muncii poate fi considerabil sporită și ele asigură un număr mare de conectări. în curînd va începe producția în serie a primului tip de electromagneți ridicători la întreprinderea P.G.H. „Mechanik" din Zella-Mehlis (R. D. Germană). Celelalte tipuri vor fi construite la întreprinderea „Elektroschaltge- răte" din Oppach.

șliinliîice
Nou radiotelescop

Material
de înaltă rezistența 

sticloplasticOamenii de știință din Armenia au propus pentru industrie, un material sticloplastic superior tuturor celor existente pînă în prezent din punct de vedere al durabilității și termorezistenței.Noul material rezistă la un impuls electric de o tensiune mult mai mare decît cea la care rezistă alte materiale di- electrice sintetice și nu este inferior decît porțelanului.După părerea specialiștilor,

Belgia și Olanda intenționează sa construiască în comun cel mai mare radiotelescop din lume.Dispozitivul, care se va sprijini pe o serie de piloni cu o înălțime de 20 și 40 m, va include o antenă cu două brațe, fiecare braț avînd o lung.me de 5 km, 100 de oglinzi parabolice cu diametrul de 30 de m și una ue 70 de m.Specialiștii precizează că antena va permite colectare;.- r’e date științifice și de date t nolog.ee Gratie sensbilit i extraordinare a acestui inel: ment, gradul de percepere a zgomotului stelelor va fi e'bivalent cu cel făcut de un motor de bicicletă aflat la o distanță de 1 km.Studiile sînt deja foarte a- vansate. Realizarea noului -a- diotelescop se va cifra la a- proximativ 400 000 000 de franci belgieni.

nolog.ee


reau să mă refer 
la posibilitățile de 
folosire mai judi
cioasă a metalului 
într-unul din sec
toarele importante

din uzina noastră, 
In condițiile tehnice 

dispunem, îmbunălăți-
— forja, 
de care 
rea tehnologiei de forjare asi
gură reducerea consumului de 
laminate, creșterea indicelui de 
utilizare a metalului. Astfel, nu
mai prin trecerea inelelor de 
rulmenți de la forjarea liberă 
la cea în matrițe, precum și 
prin reducerea adausurilor de 
prelucrare, între anii 1960—1963 
consumul de metal s-a redus de 
la 5 tone la 2,56 tone de lami
nate pe tona de produse.

In cadrul procesului tehnolo
gic de fabricare a inelelor 
rulmenți, pierderi de metal 
produc, după cum se știe, 

forjarea semifabricatelor 
la prelucrarea lor. La forje, 
mod inevitabil, rămîn cape- 
„deșeuri recuperabile''. Stu

diind însă această problemă, 
tehnologii noștri au ajuns la 
concluzia că ele pot fi refolosi-

la 
Șl 
în 
te,

de se 
atît 
cit

te la confecționarea de inele 
pentru rulmenți de dimensiuni 
mai mici, Pe baza perfecționă
rii tehnologiei de fabricație, a- 
nul acesta au fost recuperate 
astfel însemnate cantități de 
capete de bară, resturi rămase 
la forjare sau matrițare. In ra
port, de pildă, cu cantitatea 
de 34,4 tone laminate de otel, 
planificată a se economisi pe 
această cale, au fost recupera
te efectiv 36,179 tone din care 
s-au executat circa 36 tone ine
le diferite de rulmenți. De ase
menea, modificarea tehnologiei 
la confecționarea coliviilor se
paratoare din tablă, care se e- 
xecută prin matritare, a făcut 
posibil să se înregistreze econo
mii suplimentare de peste 11,8 
tone.

O altă cale pe care am folo
sit-o pentru reducerea consu
mului de metal se referă ia uti
lizarea unor benzi mai late la 
confecționarea coliviilor sepa
ratoare. Organizînd mai bine 
procesul tehnologic de fabrica
ție s-a reușit să se ștanțeze al
ternativ, deplasat pe două rin- 
duri, cite două colivii (una mal

mică și alta mai mare) pentru 
dimensiuni diferite de rulmenți. 
Prin acest procedeu normele de 
consum la 7 repere au lost re
duse în medie de la 0,0853 kg 
Ia 0,0783 kilograme pe bucată. 
Totalul economiilor obținute pe 
9 luni din acest an, prin perfec
ționarea procesului tehnologic 
de forjare, însumează circa 67 
tone.

Faptul că anul acesta norma
rea consumului de metal s-a 
făcut în uzina noastră pe baze 
mai științifice ne-a oferit posi
bilitatea să depistăm cu preci
zie sectoarele de muncă și o- 
perațiile tehnologice la care 
consumul de metal se menține 
încă ridicat. Am constatat, de 
pildă, că pierderile cele mai 
importante (circa 12 tone) s-au 
produs în secțiile prelucrătoare 
prin depășirea procentului ad
mis de rebut. Cum cele mai 
multe din acestea s-au datorat 
slabei caliiicări a unor munci
tori, este de Ia sine înțeles că 
atît conducerea uzinei cit și 
comitetul sindicatului și orga
nizațiile U.T.M. vor trebui ră 
se ocupe cu mai multă grijă

de perfectionarea cunoștințelor 
profesionale a muncitorilor

Este, de piidă, necesar în
deosebi ca ia programele ana
litice ale cursurilor de ridicare 
a calificării, ce vor începe cu- 
rînd, să se introducă lecții le
gate de cerințele procesului de 
producție, de cunoașterea 
exploatarea utilajului cu care 
sîntem acum dotali. In această 
privință se poate face mai mult 
decît pînă acum. Am primit, 
spre exemplu, Ia rectificare, uti
laje noi. moderne (mașini de vi- 
bronetizare pentru superfinisa- 
rea căii de rulare a rulmenților, 
mașini electronice de rectificat 
cu control automat al inelelor 
etc). De asemeneu, forja a fost 
înzestrată cu o presă modernă 
dotată cu instalații de încălzi
re prin ctirenți de 
vență.

Colectivul uzinei 
în vedere, în afara 
tale, și alte surse care, folosi
te în procesul de producție, in
fluențează pozitiv consumul de 
metal. Printre acestea trebuie 
menționate încercările pline de 
succes care s-au făcut pentru

și

înalta frec-

noastre are 
căilor ară-

inlocuirea coliviilor ștanfate 
din tablă la unele tipuri de 
rulmenți — prin colivii presate 
din masă plastică. Economiile 
prevăzute a se obține pe aceas
tă cale sînt în jur de 10—12 
tone.

Tot în scopul reducerii con
sumului de metal, conducerea 
uzinei a luat, de asemenea, mă
suri care vizează în spe
cial extinderea aplicării de pro
cedee noi, moderne. Astfel, 
vom lărgi gama de operații ce 
se vor executa cu ajutorul cu- 
renților de înaltă frecventă atît 
la forjare cit și la tratamentul 
termic. Totodată, vom utiliza 
în mod curent aparatura spe
cializată pentru controlul ondu- 
lafiilor și rugozității în scopul 
diminuării rebuturilor. Aplicînd 
continuu o tehnologie îmbună
tățită, bazată pe 
vom face ca din 
tale de metal sa 
multe produse de 
rioară.

tehnica nouă, 
aceeași car.ti- 
obținem mai 
calitate supe-

FURNICAIng. MIRCEA
Tehnolog-șei 

Uzina „Rulmentul"

Aplicarea metodelor avansate
în forje

Reducerea pierderilor
la turnare
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L Să utilizezi rational fiecare bucățică .iu-i de loc ușor. Tinerii Hududoi Stefan și Ghered Ludovic din secția prese 

la Uzinele „Steagul roșu” se dovedesc însă buni gospodari. Foto : N. STELORIAN

urnătoria este cel mai mare consumator de metal din u- zina noastră. Așa stînd lucrurile se înțelcqe că aici se află și cele maimulte posibilități pentru economisirea acestuia. Reducerea procentului de rebuturi constituie, în cazul nostru, sursa cea mai importantă în această privință.Noi am obținut de-a lungul a- nilor rezultate bune în creșterea indicelui de utilizare a metalului Accentul pus pe îmbunătățirea tehnologiei de turnare a atras după sine ușurarea greutății pieselor, reducerea consumului de metal. Am operat în două direcții ; micșorarea a- dausurilor de prelucrare și reducerea pierderilor prin mase- lotaj excesiv și rețele de alimentare. Un exemplu. La turnarea carterului punții din spate și a cutiei de viteze — piese la care s-a aplicat o tehnologie nouă de turnare — am obținut economii de metal de circa 4 kq pe bucată. Față de volumul mare de astfel de repere turnate. realizăm anual economii de metal echivalente cu peste 150 000 lei.Un mijloc prin care se poate ajunge la reducerea consumului de metal pe tona de piese turna, te. se referă apoi la înlăturarea completă a bavurilor ce apar în urma umpleri; cu metal lichid în planul de separație a miezurilor, formelor etc. Am u- tilizat și această cale construind dispozitive de amplasare a miezurilor în forme, în special la piesele mari, reducînd astfel simțitor cantitatea de metal irosită de pe urma bavurilor.Realizările noastre sînt însă umbrite de procentul de rebu-

cali- Dră- să Iu

turi ce se menține încă ridicat. Desigur, la aceasta contribuie mulți factori. Am constatat însă că aproximativ 47 la sută din totalul rebuturilor provin din defecte de manoperă.A.ceastă situație trebuie să ne dea serios de qîndit. Cauzele ei se găsesc, pe de o parte, în slaba calificare a unor muncitori dar și în felul în care este respectat procesul tehnologic în secția noastră de turnătorie. Pentru că nu rare sînt cazurile cînd tineri care deși au a ficare satisfăcătoare (Ion gan, Marton Coloman, ca dau numai două exemple)crează însă neglijent, neatent.In legătură cu prima problemă, cea referitoare la nivelul profesional, trebuie arătat că în secție există cursuri de ridicare a calificării, sînt recrutați și lectori, sînt întocmite lecții. Aceasta nu este însă totul. Ne dăm seama că noi, conducerea administrativă va trebui să introducem în tematică mai multe lecții legate de nevoile concrete ale fiecărui loc de muncă, să insistăm mai temeinic pe explicarea defectelor de turnare, a cauzelor lor. Este apoi necesar să împletim ținerea prelegerilor respective cu mai multe demonstrații practice din care tinerii să vadă în ce mod pot fi reduse rebuturile, pe ce căi pot acționa pentru micșorarea bavurilor, a rețelelor de turnare. Acesta e un lucru care depinde deci de noi, de conducerea administrativă a secției.Nu este însă mai puțin adevărat că și organizația U.T.M. ne poate ajuta mult.Să luăm, spre exemplu,pectul frecvenței tinerilor la cursurile de ridicare a calificării. Pînă acum lucrurile mers cam așa : la neau unii tineri.
as-
au o lecție vc- iar la urină-

I ctivitatea colecti- 
/EțJ vului de muncă din 
fșB sectorul prese al Uzinelor „Steagul / ' roșu" se desfășoară* ■ “I 'după un procestehnologic bine fundamentat tehnic. Mașini complexe, dintre cele mai moderne. execută cu precizie fiecare element presat din tabla destinat să intre în componența autocamionului. Dar și în a- ceste condiții există multe posibilități de economisire a metalului.In perioada care a trecut de la începutul anului colectivul secției noastre a redus consu-

Fdesirea
planurilor 

de 
croire

mul de metal prevăzut în normele tehnice cu unu la sută, ceea ce înseamnă ca la fiecare autocamion s-au consumat cu 11 kq mai puține materiale.Introducerea debitării complexe a laminatelor, metodă în urma căreia croim mai multe repere dintr-o foaie de tablă, a constituit principala cale folosită în această direcție. Acum, toate reperele care se presează în sector se execută după planuri de debitare și croire, ceea ce asigură o utilizare rațională a metalului.In condițiile cînd consumul de metal este normat gram cu gram, metalul poate fi economisit în primul rînd respectînd cu strictețe disciplina tehnologică, normele cu privire la calitatea produselor.Cum Se prezintă situația din acest punct do vedere î

toarea alții în așa fel tncît puțini erau cei care frecventau cu regularitate. In asemenea condiții, este ușor de înțeles, că însușirea cunoștințelor predate nu se poate face temeinic. Mobilizarea tinerilor la aceste cursuri a fost neglijată pînă a cum de organizația U.T.M. și tocmai în acest sens e nevoie să primim un sprijin mai mare. Ar fi, credem, potrivit să se stea, de fiecare dată, de vorbă la comitetul U.T.M. cu acei tineri care lipsesc de la cursuri, să fie puși chiar în discuția adunării generale.Trebuie atrasă atenția și asupra uneî alte chestiuni. In secție la noi sînt unii tineri turnători care nu prea citesc literatura de specialitate. Organizația U.T.M. ar trebui să desfășoare în această privință o acțiune mai eficace solicitînd tinerilor ingineri, maiștri să prezinte scurte recenzii, invitînd pe tinerii cu o înaltă calificare să relateze ci înșiși ce au învățat și cum au aplicat în producție cunoștințele căpătate din cărțile tehnice citite etc.O altă problemă pe care vreau s-o ridic aici se referă la calitatea unor materiale și materii prime pe care le primim de la furnizori. Nu de puține ori primim de la Reșița sau Că- lan fonte brute de turnătorie care conțin incluziuni, a căror compoziție chimică nu este respectată. Neajunsuri mai avem și cu unele nisipuri de formare (mă refer îndeosebi la nisipul de Văleni) care au o granula- ție și un procent de argilă prea mare.
Ing. VICTOR NIȚĂ 

tehnolog
— secția turnătorie-fontă 

Uzinele de tractoare

Extinderea utilizării
înlocuitorilor

tilizarea maselor 
plastice în con
strucția de autoca
mioane prezintă o 
importanță deose
bită. Mă refer îna
inte de toate la a- 

cele avantaje importante asu
pra cărora masele plastice își 
spun cuvîntul: greutate re
dusă, preț de cost mic și, 
în ultimă instanță, o economie 
însemnată de metal ieros și ne- 
feros. Cum se prezintă lucrurile 
la noi în uzină, din acest punct 
de vedere?

Trebuie arătat, de la bun în
ceput, că Uzina „Steagul roșu”, 
cu concursul întreprinderilor

trebuie să acorde o mal mare 
atenție calității materialelor li
vrate precum și asimilării de 
noi materiale corespunzătoare 
pentru construcția de autoca
mioane. Trebuie adăugat, de 
asemenea, că nu se difuzează 
suficient în întreprinderile be
neficiare norme care să cuprin
dă caracteristicile materialelor 
plastice.

Este necesar apoi ca, la rîn- 
dul său, producătorul de piese 
din materiale plastice să acorde 
o mai mare importantă tehnolo
giei pieselor respective. Cre
dem că ar fl bine dacă aseme-

POA TE FI ȘI MAI BINE GOSPODĂRIT
Cei mal multi muncitori respectă cu strictețe planurile de operații, vin cu propuneri în scopul îmbunătățirii procesului tehnologic. Tînărul Vasile Găl- benită, spre exemplu, obser- vînd că la ștanțarea lonjeroa- nelor rezultau unele deșeuri, a propus o soluție eficace : confecționarea din deșeurile respective a unor repere mai mici pentru urechea suportului cabinei. Propunerea a fost pusă în practică în luna auaust După calculele făcute, prin aplicarea propunerii acestui tînăr se realizează anual o economie de peste 50 000 lei.As vrea să spun însă că nu peste tot în sector se ține seama de procesul tehnologic stabilit La atelierul de debitare, de pildă, nu sînt respectate întotdeauna albumele de croire. In îndreptarea acestei situații

problemă ține astfel de activitatea concretă a muncitorilor noștri, dintre care mulți sînt tineri Și aici ne poate ajuta organizația U.T.M. Este necesar ca organizația U.T.M., cu ajutorul maiștrilor, Inginerilor, să explice tinerilor, în mod deosebit celor de la atelierul de prese mici, pe baza unor fapte concrete, a unor comparații, ce importanță are buna îngrijire a utilajului, folosirea lui corectă.In sectorul prese sînt desigur și alte rezerve care privesc reducerea și mai accentuată a consumului de metal. Mă refer, de pildă, la faptul că operația de trasare și tundere a conturului la diverse repere (capota motorului, aripile laterale și intermediare, panourile exterioare și interioare ale ușilor) se face acum manual. Introducerea

În principalele uzine con

structoare de mașini din 
Brașov, prin reducerea în 
1963 a consumului de me
tal cu 2,5 la sută s-ar 

realiza o economie 
echivalentă cu: <
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specializate, a reușit să extindă 
întrebuințarea maselor plastice, 
de Ia numai 3 repere — în ur
mă cu doi ani — la 14 repere. 
Uzina a realizat în anul trecut 
o economie de circa 33 tone 
metal, iar în cele trei trimestre 
ale lui 1963 circa 60 de tone.

Colectivul nostru manifestă o 
preocupare continuă pentru 
lărgirea gamei de repere con
fecționate din înlocuitori. Am 
vrea să ridicăm însă cu acest 
prilej unele probleme de rezol
varea cărora depinde într-o bu
nă măsură extinderea folosirii 
înlocuitorilor.

în primul rînd, trebuie ară
tat că se resimte lipsa de cola
borare între furnizorul de 
asemenea materiale, producăto
rul de piese din mase plastice

5
L

și constructorul de autoca
mioane.

După părerea noastră, furni
zorii de materie primă din [ară

nea întreprinderi ar avea pro
priul lor birou de proiectare a 
utilajului chiar dacă el este 
executat de altă întreprindere. 
In aceeași ordine de idei, este 
necesar ca și proiectarea utila
jului pentru piesele tehnice să 
se facă de către specialiști pre
gătiți în acest domeniu. Acesta 
este un lucru foarte important 
deoarece asemenea specialiști 
pot aprecia rolul funcțional 
piesei respective, precum 
neajunsurile provocate de 
execuție mai puțin corectă.

In sfîrșit, nouă, constructori
lor de autocamioane ne revin, 
de asemenea, sarcini importan
te. Trebuie, înainte de toate, să 
privim cu mai multă încredere 
utilizarea maselor plastice, ma
rile avantaje oferite de ele în 
construcția autocamioanelor. 
Am făcut deja unii pași impor
tanți care vor trebui desigur 
continuați cu mai multă hotă- 
rîre. S-a studiat astfel extinde-

al
Și 
o

rea utilizării maselor plastice, 
la încă 30 de repere metalice 
dintre care 19 sînt deja în faza 
de pregătire a fabricației. In
troducerea acestora în construcția autocamionului ne va 
aduce o economie antecalcu- 
lată de încă 23 tone metal.

Am vrea să propunem, toto
dată, să se organizeze în ca
drul M.I.P.C, o bază experimen
tală care să pună Ia dispoziția 
beneficiarilor modele. Ar mal 
fi nevoie, după părerea noastră, 
ca organizarea și coordonarea 
activității privind utilizarea ma-

PRIN <■
❖
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un ajutor important poate primi conducerea sectorului din partea organizației U.T.M. Ce pot face tinerii ? Ei pot și trebuia să acorde maximum de a- tenție așezării cît mai raționale a șabloanelor, conform albumelor de croire De modul cum se respectă această fază a procesului tehnologic, depinde folosirea cît mai economicoasă a suprafeței tablelor.După cum se știe însă, în gospodărirea metalului te poate ajuta mult Și utilajul, felul în care-1 îngrijești și mai ales modul concret de exploatare a acestuia. Dacă nu se acordă, de exemplu, suficientă atenție respectării ghidajelor de tampona- re a reperelor rămîn deșeuri care duc la pierderi de metal peste limitele admise. Această

matrițelor' de ștanțat conturul la asemenea repere ar duce la o economie de cel puțin 1—2 kg de metal pe autocamion. Este însă nevoie să primim un sprijin mai mare din partea conducerii uzinei pentru urgentarea proiectelor și punerea în funcțiune, într-un timp cît mai scurt, a matrițelor respective.Trebuie arătat, totodată, că în acțiunea de reducere a consumului de metal are o mare importanță calitatea materiilor prime pe care le utilizăm. Rezultatele obținute de noi pînă acum ar fi fost și mai bune dacă tablele de format mare trimise de Combinatul Siderurgic Reșița ar fi întrunit întotdeauna condițiile de calitate prescrise în norme. Sînt însă dese cazurile cînd table (de format lGOOx 6000 sau 2000x6000 ni se trimit cu toleranțe de laminare prea largi și, ce este mai rău, neuniforme pe întreaga suprafață.Colectivul nostru este hotărît să folosească pe mai departe căile existente pentru economisirea metalului, să caute cu perseverență în continuare și alte mijloace prin care să gospodărim cît maj bine materia primă.
Ing. CONSTANȚA BLEOCA

tehnolog — sectorul prese
Uzinele „Steagul roșu’

selor plastice în construcția de 
autocamioane să se facă prin 
planul tehnic al întreprinderi
lor producătoare de asemenea 
piese. Această chestiune poate 
și trebuie să fie rezolvată de 
M.I.P.Ch. de care aparțin între
prinderile respective. Acum, 
deoarece execuția reperelor din 
mase plastice nu este prevăzută 
în planul amintit, nu putem — 
în ceea ce ne privește — să ex
tindem, în măsura în care ar 
trebui, acțiunea de înlocuire a multor piese din metal cu ma
sele plastice.

Primind sprijin și în această 
direcție, colectivul uzinei noas
tre este hotărît să obțină rezul
tate din ce în ce mai bune, să 
întrebuințeze gospodărește fie
care gram de metal.

Ing. MARIA COSTEA 
serviciul constructor șef 

Uzinele „Steagul Roșu"
1
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RECONDIȚIONA REA PIESELOR
econdiționarea pieselor, folosite deja odată, constituie pentru atelierele de reparații a materialului rulant o cale deosebit deimportantă de economisire a metalului.La noi a existat o vreme cînd se înregistrau sistematic depășiri iată de normele de consum mai ales la grupe de materiale cum ar fi: profile grele, profile ușoare, table subțiri. Cînd s-a pus însă cu toată seriozitatea problema gospodăririi cu chibzuință a metalului, colectivul nostru a arătat că este în stare să rezolve și această sarcină. Rezultatele obținute sînt convingătoare. Față de anul 1959, consumul total de metal ce se întrebuințează acum pentru re

parația unui automotor a scăzut. de exemplu, cu peste 500 de kg. Din economiile de metal obținute în 1963, față de consumul realizat în urmă cu 4 ani, se pot executa circa 9 reparații generale de automotoare.Avem însă posibilități și mai mari de reducere a consumului de metal. Acțiunea de recondi- ționare a pieselor la noi în întreprindere poate și trebuie să fie încă mult extinsă.In serviciile noastre tehnice este nevoie să capete o mai mare intensitate cercetările privind înlocuirea materialelor deficitare (bronzuri și oțel în spe. cial) cu aliaje avînd tot calități superioare dar care se obțin la un preț de cost mai redus. Cuzineții distanțieri de la locomotivele Diesel de manevră

(piese ce se execută acum din Bronz 14) pot fi, de exemplu, înlocuiți foarte bine cu un alt material sau cu rulmenți. A- ceasta ar duce la economisirea unor însemnate cantități de cositor. .Considerăm, de asemenea, că organizația U.T.M. trebuie să ceară cu mai multă insistență sprijinul inginerilor și tehnicienilor din întreprindere pentru a ține, în continuare în fața tinerilor, expuneri cu privire la reutilizarea tablelor, țevilor și bucelelor demontate de pe vehicule, aceasta fiind o sursă de unde se poate economisi mult metal. In munca politică pe care o pot desfășura organizațiile U.T.M. este de a- semenea, necesar să fie antrenați inqineri și tehnicieni care să explice tinerilor cum și în

ce condiții se pot recondiționa piesele uzate.In multe din cazuri recondi- ționarea pieselor vechi depinde de spiritul gospodăresc al tinerilor, de conștiinciozitatea cu care privesc ei această problemă N-ar fi, de pildă, rău dacă s-ar pune în discuția adunărilor generale U.T.M. asemenea probleme, și dacă s-ar indica cu asemenea prilejuri posibilitățile concrete de economisire a metalului la fiecare loc de muncă. Aș sugera, numai două din aceste locuri. Sînt, de pildă, multe șuruburi demontate de la automotoare, șuruburi care în prezent se aruncă la re

topit. Trecute însă la cotele Inferioare și refiletate, asemenea șuruburi pot fi utilizate în alte părți. Ar fi bine apoi ca tinerii din sectorul reparații material rulant al întreprinderii noastre să depoziteze într-un loc anume capetele de bară și cablurile în vederea utilizării lor la repere mai mici, în loc să fie aruncate pur și simplu la fier vechi.
Ing. MIJA CONSTANTIN

Șeful grupei de normare 
din serviciul tehnolog-șef 

Atelierele de reparat 
locomotive Diesel-electrice 

și automotoare

Pagină organizată de 
V. DINULESCU șl I. BOBEA
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La antrenament, in sala de gimnastică a școlii sportive „Viitorul" din Capitală.

Foto : AGERPRES
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„Europenele" de volei
Și-acum,

n momentul în ca
re fluierul arbitru
lui anunța că vo
leibaliștii polonezi 
au cîștigat primul 
set în fața celor 
sovietici, crainicul

concursului ar fi putut să ros
tească în liniște : „Dragi spec
tatori, începînd din această cli
pă, echipa Republicii Populare 
Romîne este virtuală campioa
nă a Europei 1"

Intr-adevăr, un calcul sumar 
ne arată că, indiferent de re
zultatele ulterioare, primul loc 
în clasamentul turneului final 
îămîne, irevocabil, în posesia 
gazdelor. Chiar dacă formația 
U.R.S.S. ar cîștiga ultimele două 
meciuri cu 3—0, Jar noi am 
pierde (rog pe Nicolau, Drăgan, 
Fieraru și ceilalți să scuze ab
surditatea ipotezei...), cu un 
scor identic la bulgari, superio
ritatea setaverajului ne-ar a- 
sigura totuși primatul continen
tal. Nici vorbă, înflăcărații su-

pe mîine!!
porter! ai culorilor noastre con
sideră exclusă o asemenea e- 
ventualjtate. Punctul lor de ve
dere este împărtășit, sînt sigur, 
de toți componența echipei care 
ne-au reprezentat cu cinste de-_a 
lungul întregii competiții, 
vor lupta și mîine seară 
cum ne-au deprins și cum 
intre noi fie vorba — le 
foarte bine: cu suflet, cu calm, 
cu inteligență. Formidabila 
rie de șase victorii cere o 
cununare pe măsură; 
asta, să nu uităm că 
luat o revanșă mult așteptată 
asupra adversarilor care ne-au 
Întrecut la „Mondialele” de la 
Moscova. Așa că, ce mal în 
colo încoace...

In această perspectivă, evo
luția de ieri a formației nl s-a 
părut satisfăcătoare. Poate că 
unii ar fi înclinați să reproșeze

PE SCURT ® PE SCURT ® PE SCURT
:F '■na, care se va disputa la 1 noiembrie. Celelalte 7 întîl- niri s-au încheiat cu următoarele rezultate :Locomotiv Leipzig—Steagul Roșu Sofia 5—1; Slavia Praga—D.T.K. Falkenberg (Suedia) 5—4; Olimpia Ljubliana- Silver Start Geneva 5—0; Meteor Budapesta—Red Boys Di- feringen (Luxemburg) 5—0 ; Sparta Varșovia — Standard Liege 5—1( P.M.S. Stuttgart— Amvs Amsterdam 5—3; C.S.M. Cluj—A.C.S. Fontenay 5—0. In turul următor echipa C.S.M. Cluj va întîlni pe P.M.C. Stuttgart. Meciul urmează să aibă loc în cursul lunii noiembrie.In ceea ce privește „Cupa campionilor europeni" (feminin) echipa Voința București

La Suceava au luat sfîrșit 
întrecerile din cadrul semifi
nalei campionatului masculin 
individual de șah.

Pe primul loc s-au clasat 
maestrul B. Soos cu 12 puncte, 
urmat de M. Șuteu și V. Vais- 
man 11 puncte, Oh. Mititelu — 
10 puncte, C. Rotaru 9 puncte Și jumătate.• Joi seara a sosit în Capitală reprezentativa de fotbal a Danemarcei care va întîlni duminică pe stadionul „23 August” echipa R. P. Romîne, în meci retur pentru preliminariile turneului olimpic Pe aeroportul Băneasa, sportivii oaspeți au fost întîmpinați de reprezentanți ai Federației romîne de fotbal.

• Motocicliști fruntași din 
R.P. Bulgaria, precum și repre
zentanți ai cluburilor Dinamo 
București și Dunavia Buda- H pesta au participat la tradițio- | 
naiul concurs internațional de H 
motocros, desfășurat în orașul 
Ruse. Concurența romîni s-au 
comportat bine, obținînd două 
victorii. Ștefan lancovici s-a 
clasat Pe primul loc la cat. 175 
cmc, urmat de bulgarul Peev 
și românul Iosif Stipa. 
Dănescu ai 
la cat. 250 cmc înaintea ma-
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ghiarului Andras Haranvoelgi. 
Dănescu a realizat și cel mai

Ibun timp (socotit la toate cla
sele) pe distanța de 18 km, 
cerind cupa oferită de

!„Dunavska Pravda".
La 350 cmc a învins 

rul Ștefan Gheorghiev,

S125 cmc maghiarul Andras 
Petro.
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rIe In optimile de finală ale g „Cupei campionilor europeni’’ | ! (masculin) la tenis de masă a “ mai rămas de disputat un sin-1 gur meci : Vasutas Epitok ■ | Budapesta—Bundesbahn Vie-1

va întîlni în turul doi pe Spartak Praga. S-au mai calificat T.T.K. Kiel care a învins cu 5-2 pe Boulogne Billancourt și Meteor Budapesta, învingătoare cu 5—2 în partida cu Slavia Sofia. A mai rămas de disputat în sferturile de finală jocul P.S. Viena și Einheit Dresda.
a Numai 4 partide s-au ter

minat în cea de-a doua rundă 
a turneului internațional de 
șah de la Moscova. Marele 
maestru Smîslav, cu piesele 
negre, l-a învins pe Lieberson, 
Simaghin a cîștigat la Kuppers 
și Pietzschi la Balczerowski. 
S-a terminat remiză partida 
Antoșin—Tal. In clasament 
conduce Smîslov cu 2 puncte.(Agerpres)

băieților insuficienta concentra
re în anumite momente, mai 
ales în setul trei, cînd au per
mis francezilor să revină de Ia 
5—10 la 9—12 și 11—14; dar, 
ori de cite ori au „apăsat pe ac
celerator", liderii s-au distanțatB 
cu ușurință, realizînd serii im
presionante: nouă puncte con
secutive în primul set, cinci în 

. al doilea și opt în ultimul, A- 
poi, trebuie să mai ținem sea- 
rid și de eforturile depuse a- 
proape zi de zi în dispute cu 
caracter decisiv, de uriașa risi
pă de energie, de tensiunea q 
nervoasă în clipele de cumpă-H 
nă. Toate acestea își spun ine-8 
vitabil cuvîntul; o echipă 
ea chiar 
pioni ai 
tuită din 
canisme.
— cîștigală, de altfel fără pro
bleme (3—0, la 4, 5, 11) echipa 
noastră și-a îngăduit cîteva mo
mente de destindere. Știm că 
mîine. în ultima scenă a mare
lui spectacol desfășurat timp 
de aproape două săptămîni la 61 
Floreasca — favoriții publicului n 
vor demonstra încă odată ad-B 
mirabilele calități care le-au* 
dat putința să aducă voleiului sa 
romînesc cei mal strălucit suc- 8 
ces din istoria sa.*. IIn turneul feminin de la Con- h stanța echiptfR.P. Romîne a ob-1 ținut o nouă victorie : 3—0 (15—7 ,• 15—12; 15—11) cu re-1 prezentativa Iugoslaviei. Astăzi ■ reprezentativa R.P. Romîne sus- B ține un meci decisiv cu forma- a ția R.P. Ungare. In caz de vie- e> torie echipa noastră și-a asigu-1 rat calificarea pentru turneul ~ olimpic de la Tokio.

iLa București s-au desfășurat _ lucrările ședinței Consiliului | de administrație al Federației" internaționale de volei. Cu a- S cest prilej, au fost admise ca | noi membre federațiile din Al- ■ geria, Anglia, Dahomey și I Mauritania. Pînă în prezent" sînt afiliate oficial la Federa- 9 ția internațională de volei 78 H de federații naționale. KViitoarele campionate mon- | diale de volei vor avea loc în _ 1966 și vor fi organizate de fe- E derațiile din R. S. Ceho- ■ slovacă (masculin) șl R. D. | Germană (feminin). întrecerile | masculine se vor desfășura în ■ cursul lunii iulie iar cele femi- I nine în septembrie. Totodată a “ fost stabilit programul de des-§ fășurare a întîlnirilor de volei B din cadrul Jocurilor Olimpice 0 de la Tokio. Turneele vor avea § loc între 11 și 23 octombrie 1964 cu două zile de pauză — S la 16 și 20 octombrie. ®In încheierea lucrărilor șe-1 dinței membrii consiliului de i administrație al federației in- a ternaționale au hotărît să-și | intensifice eforturile pentru ~ readmiterea voleiului în pro- ! gramul J. O. din 1968. «

fieg 
și aceea a noilor cam-S 
Europei — este alea- ■ 
oameni șl nu din me-a 
In partida cu FranțaS 
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Elevi ai clasei a X-a B de la școala medie nr. 4 din lași Ia orele 
de practică la Fabrica de antibiotice

Foto : N. STELORIAN

Luna prieteniei 
romi n o-so v ietice

Ședința Consiliului de ad 
ministrație al F.I.V.

In întîtnpinarea zilei de 7 Noiembrie și în cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice, au avut loc în aceste zile o serie de manifestări culturale. Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului rom.în pentru relațiile culturale cu străinătatea, a împărtășit impresiile sale dintr-o călătorie în Uniunea Sovietică. „Cibernetica și progresul științei și tehnicii sovietice”, a fost titlul unui simpozion la care au luat cuvîntul acad. Grigore Moisil și alți oameni de știință și tehnică.La o seară literar-muzical- coregrafică intitulată „Mihail Eminescu — A. S. Pușkin”

și-au dat concursul artiști de frunte ai teatrelor noastre dramatice, printre care artistul poporului George Vraca, soliști ai Teatrului de Operă și Balet, cîntăreți de muzică populară.La Iași, prof. univ. Ilie Gră- ■ madă, directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din localitate, a ținut conferința intitulată „De la realismul critic rus la realismul socialist”. In cadrul unei alte manifestări cu tema „Itinerar liric în U.R.S.S.”, s-au citit fragmente din lucrările unor poeți sovietici. (Agerpres)
■ ■Simpozion consacrat aniversării 

nașterii prof. dr. Gh. Marinescu
In cadrul marilor aniversări recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, la Cluj a avut loc, sub auspiciile filialelor din Cluj ale Academiei R. P. Ro- mîne și Uniunii Societăților de Științe Medicale din R. P. Romînă și Institutului de medicină și ' , - .simpozion cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea prof. dr. Gh. Marinescu.

farmacle-Cluj, un

viața și activitateaDespre marelui savant, despre contribuția adusă de el la progresul medicinei, au vorbit profesorii universitari doctori Dezideriu Duma. Augustin Mureșanu, Ion Baciu, Aurel Nana, Octavian Fodor și conf. univ. dr. Hugo Strouss. (Agerpres)

Primirea delegației de activiști
ai P. C. din Austria de către
tovarășul Nicolae CeaușescuIn ziua de 31 octombrie tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., a primit delegația de activiști ai P.C. din Austria, condusă de tovarășul Theodor Mailer, membru al C.C. al P.C. din Austria, care timp de două săptămîni a țara noastră pentru a experiența muncii deVizitat studia partid.

La primire au participat to varășii Pștre Lupu, Ilie Ver- deț, membri ai C.C. al P.M.R., Constantin Lăzărescu, membru supleant al C.C. ai P.M.R., Constantin Nicolae, șef de secție și Ilie Rădulescu, șef adjunct de secție la C.C. al P.M.R,Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI
ENERGETIC AL R. P. R.

Iosif Stipa. Mihai M 
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• In afara meciului de fotbal R.P. Albania—Danemarca, miercuri s-au < două întâlniri în cadrul pei Europei” inter-țări. Belfast, Spania a întrecut 1—0 (0—0) echipa Irlandei nord prin golul marcat Gento în minutul 65.O mare surpriză s-a înregistrat la Rotterdam. Selecțio- ■ nata Luxemburgului a învins] ou 2—1 (1—1) echipa Olandei! și a eliminat-o din competiție, a Meciul tur, disputat tot în S Olanda, a fost egal (1—1). In! sferturile de finală Luxembur- g gul v,a întîlni echipa Dane-1 mancei, oalificată în dauna se- ■ 
l R.P. Albania.

a—Danemarca, ■ disputat alte ] n cadrul „Cu-eLa ™ cu a del de |
i

Zilele acestea s-a realizat pentru prima oară legătura în paralel între sistemul energetic al R. P. Romîne și sistemul e- nergetic al R. S. Cehoslovace prin linia electrică aeriană în iungime de circa 400 km, care leagă între ele stațiile electrice de interconexiune și transformare Luduș (R.P.R.) și Le- meșany (R.S.C.).Linia de transport a energiei • electrice, realizată pentru ca să funcționeze în etapă finală la tensiunea de 400 000 V, are pe teritoriul țării noastre o lungime de 206,5 km.Linia a fost construită ca urmare a convenției încheiate între guvernele R. P. Romîne și R. S Cehoslovace în anul 1959 și va servi în viitor pentru livrarea unei cantități de energie electrică din R. P. Romînă în R. S. Cehoslovacă. De asemenea, ea va permite funcționarea interconectată a sistemului nostru energetic cu sistemele energetice, deja inter-

conectate ale R. S. Cehoslovace, R D. Germane, R. P. Polone, R. P. Ungare și U.R.S.S, Ucraina de vest. Funcționarea interconectată a sistemelor energetice permite atît folosirea rezervei de putere pentru întraju- torarea dintre sistemele energetice în cazurile cînd au temporar lipsă de putere, precum și pentru realizarea schimburilor de putere și energie electrică între țări ca urmare a convențiilor încheiate între ele.Folosind pentru prima oară la noi în tară tensiunea de 400 000 V pentru transportul e- nergiei electrice, porțiunea din linia Luduș-Lemeșany de pe teritoriul țării noastre a fost proiectată de specialiștii Institutului de Studii și Proiectări E- nergetice și realizată într-un timp scurt de colectivele de li' niori ale Trustului de Construcții și Montaje Energetice din cadrul Ministerului Minelor șl Energiei Electrice. (Agerpres)
Intre 14-16 noiembrie

Conferința națională 
de farmacieIntre 14 și 16 noiembrie va avea loc la București Conferința națională de farmacie.Prof. univ. P. Ionescu Stoian secretarul general el comitetului de organizare a conferinței, a informat pe un redactor al Agenției romîne de presă, „Agerpres”, despre desfă-

INFORMAȚII
■ ■• Joi seara a părăsit definitiv țara noastră Ivan Kinov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Bulgaria la București.La plecare, în Gara de Nord, Ivan Kinov a fost salutat de Gh. Luca, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față membrii Amba.sadei R.P. Bulgaria, șefii unor misiuni diplomatice acre-

dilați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.

Foto i V. ORZA,Pe Valea Vaserului

Pentru ce pledează filmul

• Joi au început în Capitală lucrările colocviului „Fizica, chimia și tehnologia feritelor", organizat de Comisia de semiconductor! a Academiei R. P. Romîne.Participă un mare număr de specialiști din institutele Academiei, departamentele din în- vățamîntul superior și întreprinderi.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Eugen Bădărău, directorul Institutului de fizică al Academiei R. P. Romîne.In referate și comunicări prezintă rezultatele obținute cercetătorii din țara noastrăstudiul proprietăților feritelor și al tehnologiei lor în legătură cu numeroasele aplicații ale a- cestora în radiotehnică, telecomunicații și automatică.Lucrările colocviului continuă.

însoțiți de Walter Kanarovski, director adjunct al acestei O- pere. Balerinii germani vor da recitale și spectacole de în orașele Arad, Brașov, rești. Cluj, Craiova, Iași, Neamț și Timișoara.
balet Bucu- Piatra

se de în

® Delegația de cineaști sovietici, sosită în țara noastră cu prilejul Festivalului filmului sovietic, s-a întîlnit joi la a- miază cu redactori ai presei bucureștene.Răstpunzînd la întrebările ziariștilor, oaspeții au vorbit despre felul în care a fost realizat filmul „Tragedia optimistă”, despre activitatea și proiectele lor de viitor.

Capitală a sosit orches- cameră „Clarion" din condusă de dirijorul și• In tra de S.U.A., muzicologul Newell Jenkins.Formația americană, alcătuită din 22 de persoane, va da timp de o săptămînă concerte la Brașov, Sibiu și Cluj. Ea își va încheia turneul cu un concert la București, în sala Palatului R. P. Romîne.• Joi după amiază, a sosit în Capitală un grup de balerini de la Opera de Stat din Berlin,

• La excursiile organizate a- nul acesta de O.N.T.-Carpați au participat aproape 35 000 de oameni ai muncii din Dobrogea. Capitala țării, orașele Galați, Iași, Bacău, Bicaz, precum și locuri pitorești ca Valea Prahovei, Valea Oltului, Delta Dunării și alte obiective turistice au fost vizitate de colective largi de oameni ai muncii de la Trustul de construcții hidrotehnice, întreprinderea piscicolă Jurilofca și din multe alte întreprinderi, instituții unități agricole socialiste din regiune. Un mare număr oameni ai muncii din parte a țării și-au petrecut cediul de odihnă sau și-au grijit sănătatea în diferite țiunj balneo-climaterice țară.

Șide această con- în- sta- din
(Agerpres)

Sîmbâtă și duminică, la Ștran
dul Tineretului din Capitală, se 
va desfășura întîlnirea internațio
nală de natație dintre selecțio
natele Orașelor București și Ber
lin. Delegația sportivilor oaspeți 
are în frunte pe fosta recordma
nă mondială la 200 m bras, Ursu
la Keepers. Uta Noack, o mare 

i în proba de fluture și 
Willi Nessler. Din echipa bucureș- 
teană fac parte Alexandru Po
pescu, Emil Voicu, Zoe Reznicen- 
co, Măriuca Rotaru etc. Se vor 
disputa întreceri la toate probele 
olimpice. Programul 
începe la ora 16,30.

de sîmbâtă
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(masculin) la tenis de masă a mai rămas de disputat un singur meci : Vasutas Epit6k

„,La vîrsta dragostei^
egizorul și scenaristul Francisc Munteanu se prezintă publicului spectator cu un nou film : — „La vîrsta dragostei”.El urmează filmelor „Soldați fără uniformă" și „Cerul n-are gratii" care anunțau un cineast preocupat de a găsi expresii cinematografice proprii, de a întreprinde investigații a- tente în universul spiritual al eroilor săi, de a angaja, prin narațiuni sobre, dezbateri a- supra unor probleme de etică socială, continuînd de fapt, cu mijlaaoele filmului, căutările prozatorului.Noul său film își propune tratarea unei teme deosebit de

actuale. Prezența pe ecran a eroilor aparținînd unei vîrste care presupune o complexitate de preocupări, de gînduri, năzuințe și sentimente — vîrsta romantică a începutului maturității și al dragostei — este de natură a suscita un viu interes. Este vîrsta cînd încep să se contureze, mai limpede, idealurile, să se precizeze atitudinea față de muncă, de viață, oînd apar într-o lumină puternică sentimentele, au loc confruntări de idei, pline de patos, tinerii își făuresc cele mai îndrăznețe visuri și cred cu sinceritatea vîrstel în împlinirea lor, își clădesc cu pasiune și emoția dăruirii temelia realizărilor viitoare.A înfățișa într-un film ase-

menea eroi, a le descoperi trăsăturile specifice, universul intim — iata o nobilă și temerară întreprindere. Și este de datoria creatorului care își propune o astfel de călătorie în orizontul unei vîrste să o prezinte în ceea ce are ea mai semnificativ, mai frumos, cu mijloace de înaltă ținută artistică.Cu asemenea cerințe firești întîmpini filmul „La vîrsta dragostei”. De la un astfel de film, spectatorul este îndreptățit să aștepte o pledoarie convingătoare, pasionată pentru sentimente înalte, curate, pentru răspundere în dragoste.Cinematografic lucrarea în discuție are unele calități artistice evidente : Astfel, imagi-

nea este realizată cu talent și ingeniozitate ; numeroase cadre însă au o valoare operato- ristică în sine, nu se integrează în logica și evoluția faptelor.Prezența actoricească a lui Barbu Baranga în rolul protagonistului este în unele secvențe pozitivă dar de multe ori jocul interpretului este exterior, actorul apelînd la facilitatea unor mișcări nonșalante, de vîntură lume.în rolul tinerei Ana, Ana Szeles e o prezentă agreabilă, pe alocuri cu momente de gingășie și chiar de lirism dar actrița se vede obligată să afecteze o superficialitate supărătoare și nu cum și-au închi-

puit, poate, autorii farmecul dezinvolturii vîrstel.Relevantă este realizarea artistului emerit Ștefan Ciubo- tărașu (tatăl Anei), cuceritor ca întotdeauna prin autenticitatea desăvîrșită a jocului său, după cum se face remarcat printr-un savuros umor Dem Rădulescu (Gută).Nu ne propunem însă în rîn- durile de față să analizăm pe larg izbînzile sau neizbînzile intenpreților, operatorului, compozitorului etc. Pornind de la faptul că tema filmului este atît de importantă, că o discuție cinematografică în jurul unui asemenea subiect era așteptată cu interes, în cele ce urmează vom urmări îndeosebi măsura în care filmul răspunde sarcinii propuse de creatori. Să vedem, deci, pentru ce atitudine în dragoste, pentru ce relații între tineri, pledează filmul ? Ce mesaj transmite el spectatorului ?In rezumat, subiectul filmului este următorul: un tînăr. Mihai, care a suferit o condamnare penală, cunoaște în- tîmplător o fată, Ana, studentă la filologie. Tînărul, exmatriculat din facultate, este angajat pe șantierul unde lu- orează ca maistru tatăl Anei.

Mihai este prezentat de la început ca un tînăr priceput, liniștit, cumsecade. Tatăl Anei îl prețuiește, pînă în momentul cînd află că s-a îndrăgostit de fiica sa. Atunci, renunțînd la toate principiile care, după, cum reiese din film pînă în a- cesit moment, și le însușise îl persecută pe Mihai, o păl- muiește pe Ana, ca să aibă, apoi, „serioase mustrări de conștiință." Fără să se intereseze îndeaproape de relațiile dintre cei doi tineri, fără a face efortul de a înțelege în ce constau ele, (deși comportarea fiicei sale din ultima vreme îi prilejuise destule motive de îngrijorare) tatăl Anei este, în cele din urmă, fericit că fiica sa este „fericită", tinerii — după cum reiese din film — continuă să se întîlnească fără a se observa în atitudinea lor, măcar sugerată, un început de maturizare, de meditație serioasă asupra relațiilor dintre ei. Finalul filmului aduce o rezolvare (mai bine zis,1 nerezolvare) în care totul este ca la început, la care au dus niște nemulțumiri din partea părinților, trecătoare, puțină teamă din partea tinerilor (așa, ca să fie). Deși situația

șurarea acestei manifestări ști. ințifice.La lucrările Conferinței vor participa peste 1 000 de dele- gați-aoademicieni. cadre didactice universitare, specialiști din institutele de cercetări științifice și din fabricile de medicamente, farmaciști din întreaga tară. Și-au anunțat participarea și numeroși oaspeți de peste hotare.Conferința nabonală de farmacie va constitui un prilej de trecere în revistă a principalelor realizări înfăptuite în țara noastră, în anii puterii populare, în domeniul cercetării științifice de specialitate, a dezvoltării industriei de medicamente și a organizării farmaceutice. Totodată, ea va prilejui un util schimb de păreri între specialiștii romîni și cei străini în probleme de o deosebită actualitate în domeniul medicamentelor.Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul a cinci secții de specialitate: Sinteze de medicamente ; Tehnologie și organizare farmaceutică; Controlul fizico-chimic al medicamentelor; Plante medicinale și medicamente de origină vegetală; Farmacodinamie — control biologic și chimic al medicamentelor — toxicologice. In cadrul conferinței vor fi prezentate peste 200 lucrări de specialitate. Rezumate ale a- cestor lucrări au apărut într-o broșură care a fost editată în limbile romînă, rusă, franceză și germană.Ședințele plenare ale conferinței se vor desfășura în aula Universității bucureștene, iar ședințele secțiilor în amfiteatrele Institutului de medicină și farmacie.In ajunul deschiderii conferinței. la cină din chisă o mentului
Facultatea de medi- București va fi des- expoziție a medica- romînesc.(Agerpres)

celor doi tineri nu se clarifică 
etic părinții se dovedesc înțelegători, sentimentali și canci- lianți, iar la sfîrșit ascultăm replica: „Știam cu că așa are să se întimple”. Adică, într-o asemenea situație nu se poate interveni. Tinerii să facă ce 
vor ei și cum vor chiar dacă ceea ce fac nu corespunde unor norme etice cunoscute bine de părinți dar pentru a căror respectare nu știu cum să „intervină pedagogic" și nici nu vor.Nu vom insista asupra faptului că a fost ales ca protagonist al filmului un tînăr care, săvîrșește o infracțiune, că un asemenea „caz aparte” nu contribuie cu nimic la îmbogățirea în conținut a filmului, că nu este ales cu scopul de a sublinia explicit o anumită idee ci. mai mult din dorința de a epata. Ceea ce surprinde în comportarea și concepția tî- nărului erou este lipsa lui de responsabilitate față de dragoste, ușurința cu care privește acest sentiment. Intîlnește întîmplător o fată. Despre ea știe (si o afirmă pe tot parcursul evoluției sentimentelor) foarte puține lucruri. Nemulțumește nu spontanei-
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Pregătiri pentru (leschitierea noului an
de invățămint agrmootehniedintre proble- importante stat in a-are acnția organizației Je partid și a consiliului de conclu- gospodăriei colectivecere al„7 Noiembiie"-Cordăreni, raionul Dorohoi, a fost înscrierea unui cit mai mare număr de colectiviști tineri și vîrst.nici la învățămintul agrozootehnic de 3 ani.Ținîndu-se cont de specificul ramurilor de producție ce se dezvoltă în comuna noastră, in anul școlar 1963—1964 vor funcționa în anul I două cercuri „Cultura plantelor de cîmp" și în anul II vor funcționa două cercuri „Cultura plantelor de cîmp’’ și două cercuri „Creșterea animalelor", care vor fi frecventate de 253 de colectiviști, adică cu 100 mai mulți decît anul trecut.Dorința colectiviștilor de a învăța își are explicația în faptul că anul trecut s-a constatat că tocmai colectiviștii care au participat la învățămintul agrozootehnic, au obținut rezultatele cele mai bune. In alară de munca in brigadă, aceștia au lucrat, sub îndrumarea inginerului agronom Ionescu S. Dan, pe loturile demonstrative cu griu, porumb, floarea-soarelui sau sfeclă de zahăr. Producțiile mari de pe aceste loturi au demonstrat însemnătatea folosirii minței de soi, a aplicării vreme și bine a lucrărilor întreținere, intr-un cuvînt, arătat cit de important este agrotehnica să fie bine cunoscută și aplicată.După cum se știe, un rol deosebit de important în instruirea colectiviștilor cursanți îl vor a- vea lectorii, Atît din punct de vedere tehnic, cît și pedagogic, el trebuie să asigure ca fiecare lecție să-și atingă scopul, iar discuțiile ce se vor purta in timpul demonstrațiilor practice să ajute la înțelegerea și însușirea cit mai temeinică a cuno-

știntelor predate. In acest sens, lectorii, sprijiniți de consiliul de conducere al G.A.C. și cu a- lutorul colectiviștilor, au asigurat o bogată colecție de semințe și mostre din toate plantele ce se cultivă la noi, s-au procurat diafilme, mulaje ce înfățișează diferite rase de animale domestice și soiuri de legume, planșe ilustrate, hărți, scheme etc.

giunea Cluj, pe lîngă cele 133 de cercuri cuprinzind 5 609 de cursanți care au promovat în anul II, vor mai funcționa în acest an încă 72 de cercuri cu 3 500 de cursanți în anul I. Conducerile unităților agricole socialiste au început din timp înscrierea cursanților. Dintre aceștia fac parte numeroși tineri.Ca lectori au fost numiți in-

unde vor participa peste 50 de colectiviști.Cursurile se vor ține de două ori pe săptăminfi și vor consta dintr-o oră dc sen-nar, urinată de predarea noilor cunoștințe și exemplificarea lor practică.Pregătirile în vederea deschiderii noului an de învățămint agrozootehnic au lost Încheiate și la gospodăriile agricole colective din comunele Euza, Gă-
Ne scriu corespondenții

voluntari de la sate

participat terenului, la prăși- etc., in-
specialiștilor ei au efectiv la îngrășaiea la plivitul cerealelor, tul diferitelor culturi sușindu-și astfel temeinic noilereguli și metode agrotehnice. De pe suprafața de 10 hectare cultivate cu griu, destinată ca lot ții de tie de pe

se-la de au ca

Pentru ca lecțiile să fie cit mai bogate și să se desfășoare la un nivel pedagogic corespunzător, lectorii au făcut un schimb de experiență și cu profesorii de la școala de 8 ani care predau obiectele „Agricultura" și „Științele naturii".Comitetul U.T.M. pe gospodărie a sprijinit îndeaproape consiliul de conducere și pe lectori în atragerea la învață- mîntul de 3 ani a unui cit mai mare număr de colectiviști tineri, astfel că majoritatea cursanților au pină la 30 de ani.In cadrul căminului cultural se vor organiza vizionări în colectiv a unor filme documentare agricole.De asemenea, se va desfășura o intensă activitate de răspîn- dire a cunoștințelor agrozootehnice prin cele trei cicluri de conferințe la care vor participa toți țăranii colectiviști ce n-au fost cuprinși în învățămintul agrozootehnic.
TEODOR UNGUREANU

profesor
★In gospodăriile agricole colective din raionul Gherla, re-

gineri și tehnicieni agronomi, zootehnicieni, medici veterinari, profesori care predau în școli „Agricultura" și „Științele na- ' turii".Cele 1 °00 de manuale pentru cercurile „Cultura plantelor de cîmp", 540 pentru cercurile „Creșterea animalelor", 170 pentru cercurile „Legumicultura", 80 „Pomicultura" și 66 „Viticultura" au și ajuns Ia gospodăriile agricole colective.De asemenea, au fost procurate ?i distribuite încă 8 aparate de proiecție cu diafilmele necesare, după specificul fiecărui cerc în parte.La gospodăria agricolă colectivă din Așchileul Mic, inginerul Emil Andrei s-a îngrijit de îmbogățirea colecției de se-, mințe de plante din diferite soiuri, de alcătuirea unor ierbare, colecții de dăunători, mostre dc plante, mulaje și alte materiale didactice necesare pentru exemplificarea lecțiilor predate. Pe lingă materialul colectat din cîmp, au mai fost confecționate diferite planșe și grafice.Avînd în vedere că în acest an numărul animalelor proprietate obștească a crescut simțitor, a fost organizat și un cerc anul I de creșterea animalelor,

dfilin, Jim'oor, Vultureni și altele.
LEON SOREANU 

corespondent voluntar

★Rezultatele obținute de către colectiviștii de la G.A.C. „Unirea" din comuna Băltită, raionul Ploiești, ca urmare a frecventării cursurilor tuluj agrozootehnic de s-au făcut simțite, în rînd, în producțiile sporite obținute la griu, floarea-soarelui și la alte culturi.Colectiviștilor le sînt de un real folos cunoștințele însușite în la viu", la cimp. Sub îndrumarea

învățăm fn- masă, primul
cursullecțiile anului trecut organizate „pe

experimental pentru cursan- cercului „Cultura plantelor cîmp", s-a obținut o produc- la hectar mai mare cu 800 kg față de media obținută întreaga gospodărie.Invățînd din experiența anului trecut, s-a stabilit ca în a- cest an să fie extinsă organizarea iecțiiior „pe viu", la toate cursurile care vor funcționa.Peste 70 de colectiviști 6Înt înscriși în anul II și 40 în a- nul I. Majoritatea dintre ei sînt tineri. înscrierile s-au terminat. Au fost încheiate și celelalte lucrări pregătitoare : a fost a- menajată sala de cursuri, s-a reparat soba, a fost reparată instalația electrică, iar în rafturi au fost aranjate în ordine borcanele conținind mostre de semințe de griu, porumb, orz, ovăz, floarea-soarelui, îngrășă- ,minte chimice (fosfatice și azo- toase), au fost procurate diferite planșe etc.Primele lecții practice la care vor lua narte toți cursanții s-a stabilit să fie : amenajarea platformei de gunoi de grajd, confecționarea parazăpezilor și selecționarea seminței de porumb pentru anul viitor.
VERONEL PORUMBOIU 

tehnician — agronom

CAFTEA LA
Baia Mare. Monumentul mi-1 
norului din Piața Victoriei »Foto : V. ORZA J

Cercul fotografilor 
amatoriDe curînd, la școaLa medie din Anina, și-a început activitatea un cerc al fotografilor a- m a tori. Dotat cu un aparat de mărit și materiale necesare, noul cerc are mulți prieteni. Pînă acum cei mai pasionați fotografi amatori s-au dovedit a fi elevii Pavel Chirilă, Suvă- ințu Dorin, Faur Cornel. Responsabilul cercului este elevul Liko Willian. Colectivul cercului de fotografi amatori și-a propus ca în acest an să realizeze un număr de fotografii cu aspecte din activitatea pe care o desfășoară elevii în școală, cît și în afara școlii cu care să alcătuiască un album.La sfîrșitul anului școlar albumul va fi dăruit conducerii școlii.
GH. I. CĂPITAN 

profesor

Teatrul „Țăndărică 
în turneu

In satele regiunii 
Suceava s-au între
prins in acest an 
numeroase acțiuni 
in scopul difuzării 
cărții in rîndul co
lectiviștilor. Au fost 
studiate cerințele 
colectiviștilor in a- 
ceastă direcție și ca 
urmare, cele 38 de 
librării sătești și 520 
„raioane de carte" 
din cadrul magazi
nelor sătești mixte 
au fost bine apro
vizionate cu cele 
mai interesante 
cărți. Acolo unde 
nu există librării 
sau magazine, 
U.R.C.C. Suceava a 
trimis autolibrăria 
care a adus colecti
viștilor din satele 
îndepărtate cărțile 
cerute. Astfel, de la 
începutul anului, 
autolibrăria s-a de
plasat în 120 de sate

și a difuzat cărți in 
valoare de peste 
75 000 lei. Acțiuni 
interesante s-au în
treprins pe linia 
lopularizării cărții. 
Secția „Cartea prin 
poștă" de pe lingă 
I.C.I. Suceava a tri
mis pînă acum la 
G. A. C., G. A. S. 
S.M.T. etc. scrisori 
cu recomandări de 
cărți ce pot fi cum
părate. în urma a- 
cestor recomandări 
I.C.I. Suceava a ex
pediat cărți in va
loare de peste 50 000 
lei. în ajutorul di
fuzării cărții au ve
nit și organizațiile 
U.T.M. care, prin 
cei peste 800 difu- 
zori voluntari au 
difuzat cărți in va
loare de aproape 
500 000 lei.

Ca urmare a a- 
cestor acțiuni in-

trepnnse de la în
ceputul anului s-au 
difuzat în satele re
giunii Suceava cărți 
în valoare de a- 
proape 2 000 000 lei, 
cu aproape 300 000 
lei mai mult față de 
aceeași perioadă a 
anului trecut. In sa
tele regiunii au fost 
difuzate cu plata în 
rate un număr de 
4258 biblioteci per
sonale. In prezent 
Comitetul regional 
U.T.M. Suceava în 
colaborare cu 
U.R.C.C. și C.L.D.C. 
au inițiat noi ac
țiuni de difuzare a 
cărții de agrozoo- 
tehnie, a cărților 
din concursul „Iu
biți cartea" etc.

A. căruntu

Zilele trecute colectivul tea
trului „Țăndărică’’ din Bucu
rești a prezentat pentru fiii co
lectiviștilor din comuna Bolin- 
tin Vale raionul Titu spectaco
lul „Ala, bala, portocala".

Spectacolul a fost văzut de 
peste 300 copii și tineri din co
mună.

IONEL PROTOPOPESCU 
corespondent voluntar

Fertilizarea soluluiDupă ce au terminat însă- mînțarea griului de toamnă, mecanizatorii și colectiviștii de pe întinsul raionului Făurei, continuă munca pe ogoare. Obiective principale : fertilizarea solului și terminarea arăturilor adînci de toamnă. Pînă acum s-au aplicat îngrășăminte naturale pe mai bine de 5 200 de hectare, adică mai mult decît prevedea planul din această toamnă. Aceasta se dato- rește faptului că gospodăriile colective din raion aplică îngrășămintele în doze moderate pentru a acoperi suprafețe cît mai mari. Așa se procedează

cu îngrășămintele chimice. S-au fertilizat aproape 2 000 de hectare cu o cantitate de 600 de tone. Acțiunea continuă. La ea participă cu însuflețire un mare număr de tineri mobilizați de organizațiile U.T.M.Paralel cu aceasta, mecanizatorii grăbesc ritmul arăturilor adînci. Datorită bunei organizări a muncii și a folosirii întregii capacități de lucru a tractoarelor, mecanizatorii au executat arături adînci pe mai bine de 32 000 de hectare.

Și

PETRU VERIGĂ
corespondent voluntar

tatea sentimentului firească. ci totala indiferență față dc adincirea lui. în realitate. în dragoste Mihai este un egoist ușuratic : nu-1 interesează universul de preocupări al Anei, îi e suficient să știe că este studentă la spaniolă Și are ochi albaștri. Dar și Ana are o atitudine asemănătoare: ii este de ajuns săștie despre el că are un metru șaptezeci... și nu-i place cafeaua cu lapte. De fapt ei își manifestă dragostea (dincolo de surîsuri gratuite și discuții banale) într-un chip destul de superficial; o dragoste fotogenică. Si aceasta este, într-un fel. explicabilă fiindcă eroii deși își declară cu „gravitate" dragostea nu se cunosc, nu știu unul despre altul decît extrem de puține lucruri, dragostea lor nu se bazează ne stima și încrederea unuia fată de celălalt, einun la temelia dragostei lor sentimente durabile, pline de răspundere. Viziunea lor asupra acestui sentiment atît de gingaș și generos este neper- mis de îngustă.Vizionarea filmului „La vîrsta dragostei”, care în intenție se anunța un film al tinereții, evidențiază faptul că o pro-

nu

blematică în realitate complexă, generoasă pentru creatori este limitată la o dragoste banală, cu îmbrățișări și surîsuri corect executate, fără sentimente autentice, emoționante, la niște filozofări lipsite de substanță, emise de personaje cu un nivel afectiv și intelectual îngrijorător de cobo- rît. Sentimentul pe care ți-1 dă filmul este că acesta îndeamnă la lipsă de responsabilitate, la atitudine ușuratică, superficială față de dragoste, în general față de relațiile dintre tineri.De asemenea, atitudinea pe care o au părinții celor doi tineri într-o problemă de mare importanță — așa cum reiese din desfășurarea filmului, a- pare într-o lumină nu numai nefirească dar reprobabilă. Filmul. a?a cum a fost realizat. pledează pentru lipsa dc responsabilitate a părinților. pentru „înțelegerea” co piilor și acceptarea totală a unor relații de dragoste ușuratice, a unei morale incompatibilă cu principiile eticii noastre: pentru ca părinții să nu intervină prompt și cate-

goric în „viața particulară” a copiilor, fiindcă s-ar putea să greșească sau fiindcă „știu copiii ce trebuie făcut”. Rolul părinților se reduce în film la o anume complicitate amuzată din partea tatălui și un aer de falsă îngrijorare ă mamei. Tatăl fetei nici măcar nu se întreabă cum de e posibil ca prietenul fiicei sale — căruia îi este maistru — să nu-și fi exprimat niciodată dorința de a-1 cunoaște. Influența educativă a familiei. în asemenea momente importante ale vieții copiilor este, astfel anulată. Filmul dă o imagine eronată asuDra unei probleme deosebit de importante — atitudinea tinerilor în relațiile de dragoste — prezentînd-o dreDt model de etică pentru cei de o virstă cu protagoniștii (iar prin generalizarea sferei de referințe nu numai pentru ei). Totodată în film sînt acceptate. din partea creatorilor, ca pozitive, atitudinea nepăsătoa- re. dezinteresul direct față de modul în care tinerii își concep prietenia și dragostea.Se știe că o bună parte dintre căsătoriile nereușite se da- toresc tocmai superficialității, ușurinței cu care tinerii pri-

Combinatul chimic Victoria. In
stalația de lormoi care a intrat 

recent în funcțiune.

Foto : AGERPRES

Pe ntru viitorii muncitoriLa grupul școlar p e t r o 1-c h I m i e al Combinatului chimic din orașul Craiova, numai in anul I învață peste 836 de elevi și 56 de maiștri. Anul acesta au fost date în folosință ateliere care sînt

dotate cu mașini moderne, două mari laboratoare înzestrate cu utilaje perfecționate necesare operațiilor de obținere a îngrășămintelor chimice precum și cămine cu peste 790 de locuri.

Toate acestea asigură cele mai optime condiții de studiu și viață pentru elevii grupului nostru școlar.
F. GHEORGHE 

elev

Noi unități comerciale în satele regiunii BacăuDe curînd, în 10 
comune din regi
unea Bacău, printre 
care Urechești, din 
raionul Adjud, Dra- 
gumerești, din raio
nul Bacău, Săbăoani, 
din raionul Roman și

altele au fost date 
în folosință noi ma
gazine universale, In 
alte 9 sate din regi
une se lucrează a- 
cum la finisarea clă
dirilor unde vor ii 
instalate alte unități

comerciale. Tot în a- 
ce.st an peste 25 uni
tăți comerciale din 
regiune au fost mo
dernizate.

A. ION
electrician

de

La 31 octombrie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Austria în Republica Populară Romînă, dr. Paul Wetzler, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej.In cuvintul său, ambasadorul austriac și-a exprimat bucuria atît pentru onoarea pe care o are de a remite scrisorile de acreditare, în calitate de ambasador, cît și pentru faptul că ridicarea misiunilor diplomatice de la București și Viena la rang de ambasade subliniază, printre alți factori, voința sinceră a celor două țări de a dezvolta, mai mult ca în trecut, relațiile lor și de a stringe legăturile în toate domeniile.Dr. Paul Wetzler a subliniat că în cursul ultimelor 15 luni problemele financiare rămase în suspensie între cele două țări au fost rezolvate în mod fericit. în vederea creșterii schimburilor in sectorul agricol, a fost încheiat un acord veterinar. Amintind că recent doi miniștri austrieci, printre alte personalități, au vizitat Romînia, unde au găsit generoasa ospitalitate proprie poporului romîn, el și-a exprimat bucuria în legătură cu vizita apropiată în Austria a ministrului afacerilor externe romîn.„Această strîngere a legăturilor între două popoare — a remarcat ambasadorul — corespunde bine cu înțelepciunea și chibzuință pe care o arătați în conducerea destinelor frumoasei dv. țări.Contactele, atît oficiale cît și particulare, pe care le-am putut avea cu compatrioții dv., de cînd am onoarea să reprezint țara mea în patria dv., îmi confirmă mereu convingerea că nu există chestiuni care să nu poată fi rezolvate în- tr-un spirit de bună credință și bun simț, prin bunăvoință și prin înțelegerea lucrurilor simple, omenești".în încheiere, ambasadorul austriac a transmis tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cele mai sincere urări pentru fericirea sa personală și pentru prosperitatea tot mai mare a poporului romîn și a asigurat că își va folosi toate forțele, ca și în trecut, pentru a contribui la dezvoltarea legăturilor romîno-austriece.Răspunzînd ambasadorului austriac, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, și-a exprimat satisfacția în legătură cu acest moment important în relațiile romîno-austriece și a declarat că împărtășește pe deplin aprecierea ambasadorului că ridicarea misiunilor diplomatice la rang de ambasade subliniază — printre alți factori — voința sinceră a celor două țări de a dezvolta, mai mult ca în trecut, relațiile lor și de a strînge legăturile în toate domeniile.

El a remarcat că această voință comună s-a manifestat cu prilejul întîlnirii dintre conducătorii celor două state șl de care, personal, își amintește cu plăcere.Acea întîlnire a fost urmată de vizitele unor membri ai guvernului romîn și austriac, de schimburile, în continuă creștere, de ingineri, specialiști, oameni de cultură, ziariști, turiști.Președintele Consiliului de Stat a arătat că guvernul romîn acordă o deosebită importanță acestor contacte, pentru că ele contribuie la o mai bună cunoaștere și înțelegere, la găsirea unor noi căi pentru dezvoltarea relațiilor noastre.Este grăitor în această privință că față de 1955, volumul schimburilor comerciale romîno-austriece a crescut în 1962 de peste trei ori și există toate premizele ca în anul în curs să atingă un volum de a- proape patru ori mai mare decît cel din 1955.Relevînd că rezultatele obținute sînt încurajatoare șl îndreptățesc satisfacția noastră, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a subliniat că aceste rezultate creează condiții pentru noi progrese în colaborarea romino-austrlacă.Inginerii, tehnicienii șl muncitorii romîni au avut, nu o dată, prilejul să prețulascft nivelul utilajului și mașinilor austriece, expresie a tehnicii industriei austriece.în continuare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a declarat că posibilitățile de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări sînt departe de a fi epuizate și că prin eforturi comune se va reuși să se valorifice aceste posibilități în folosul popoarelor noastre, contribuind în același timp la o mai bună înțelegere internațională.Exprimînd sentimentele de stimă și prietenie pe care poporul romîn le nutrește față de harnicul și talentatul popor austriac și mulțumind în încheiere pentru bunele urări, președintele Consiliului de Stat a rugat pe ambasador să transmită poporului austriac urări de pace și prosperitate, iar președintelui Republicii Austria, cele mai bune urări de sănătate și fericire. Totodată, l-a asigurat pe ambasadorul Austriei că în activitatea sa se va bucura în continuare de sprijinul Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Romine.între președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și ambasadorul dr. Paul Wetzler a avut loc a- poi o convorbire care a decurs într-o atmosferă cordială.La solemnitate și la convorbire au asistat Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Ambasadorul austriac a fost însoțit de dr. Franz Irbinger și Heinrich Winter, meiflbri ai ambasadei.

adinei, mi- jocu'

vesc dragostea, modulul îngust de a înțelege, de a concepe adevăratele semnificații ale a- cestui atît de comnlex — și tocmai de aceea frumos — sentiment. Tinerii care nu se cunosc îndeajuns, care pun în locul unor sentimente improvizarea, graba, marea sentimentelor,de-a dragostea ajung tot atît de repede cum și-au declarat „iubire veșnică” să se despartă, să-și întineze astfel sentimente frumoase, să înceapă a-și recompune apoi viața din cioburile unui cristal sfărîmat prin lipsa de seriozitate și profunzime, prin atitudine iresponsabilă.Se aștepta de la un asemenea film care-și propunea să dezbată și să dea soluții într-o atît de importantă problemă de viață o pledoarie pentru responsabilitatea tinerilor și părinților față de modul de a privi dragostea, o pledoarie pentru profunzimea și seriozitatea deplină a acestui sentiment, un îndemn — prin puterea generoasă a e- xemplului pozitiv — la puri-

tatea sentimentelor, o pledoarie cu largi rezonanțe în conștiința spectatorilor, realizată iri numele moralei și eticii noastre socialiste.Un film despre dragoste este, așa cum am mai spus, așteptat cu interes. El poaite să răspundă acestui interes numai prin- tro dezbatere artistică convingătoare a problemelor etice Pe care le ridică atitudinea față de sentimentul dragostei.Prin mesajul său eronat, prin promovarea ideii de iresponsabilitate în dragoste, filmul „La vîrsta dragostei" nu izbutește să răspundă interesului viu și firesc al tinerei generații și nu numai al ei. Tinerii doresc să vizioneze filme inspirate de viața lor înaripată de nobile sentimente, dar filme în care să-și regăsească propriile preocupări șl sentimente, care să militeze pentru o înaltă răspundere în dragoste, o dragoste profundă izvorîtă dintr-o cunoaștere reciprocă, năzuind spre stimă și încredere, spre temeinicie.

Maistrul Ion Dobre de la la
minorul de 800 mm Combi
natul siderurgic Hunedoara 
se preocupă în permanență 
de ridicarea calificării tine
rilor din secție. Cei mai a- 
propiați îi sini totuși tinerii

Șlefan
Albu 
chiar cînd este vorba de a- 
leqerea unei cărți tehnice 

din biblioteca secției.
Foto: O. PLECAM

Sbuchea și Avram 
care ii cer sprijinul

MIHAI COSTEA

Festivalul filmului sovietic: Republica (bd. Magheru 2); 
Tragedia optimistă : rulează la cinematograful Patria (bd. Magheru 12—14); Electra: Capitol (bd. 6 Martie 16), Grivița (Calea Griviței — lîngă Podul Ba- sarab). Melodia (șos. Ștefan cel Mare — colț cu str. Lizea- nu); La vîrsta dragostei: București (bd. 6 Martie 6); Ancheta: Carpați (bd. Magheru 29), Excelsior (bd. 1 Mai 322), 
Dinastia neagră : Victoria (bd. 6 Martie 7), Feroviar (cal. Gri- viței 80) ; Valsul nemuritor : Tineretului (cal. Victoriei 48), Flacăra (calea Dudești 22), Volga (șos. I. Pintilie 61) ; Cu
cerirea Everestului: Lumina (bd. 6 Martie 12), Dacia (cal Griviței 137); Flamura (Șos. Giurgiului 155); Taxiul morții: Central (bd. 6 Martie 2) Giu- lești (șos, Giulești 56), Miorița (cal. Moșilor 127); Povestea 
pantofiorului de aur: Timpuri noi (bd. 6 Martie 16), Vitan (calea Dudești Nr. 97); 
Turneul veseliei: Union (str. 13 Decembrie 5—7), Pro-

pentru copiicinematografulgram special dimineața laDoina (str. Doamnei 9); Fru
moasa Lurette — după-amiază Ia cinematograful Doina (str. Doamnei 9); Război și ambele serii: înfrățirea popoare (bd. Bucureștii Noi) 
La răspîntie; Libertății11 iunie 7); Tăunul: Cultural (Piața Ilie Pintilie 2); Cel mai 
mare spectacol: Buzești (str. Buzești 9—11) Strict secret — cinemascop : Crîngași (șos. Crîngași 42), Drumul serii (str. Drumul serii 30); Apartamen
tul: cinemascop : Bucegi 1 Mai 57), Ipocriții: rea (bd. 1 Mai 143) Lira 13 Septembrie 196) ; Trei 
două — cinemascop : (calea Văcărești 21), (bd. Dimitrov 118), Modern (Piața G. Coșbuc 1); Elena din 
Troia — cinemascop: P oular (str. Mătăsari 31) Progresul (șos. 'Giurgiului 2); Vară și 
fum — cinemascop: Arta (calea Călărași 153) ; Floreasca (str. I. S. Bach 2).

pace:între(str.

(bd. Uni- (cal. 
plus Tomis Aurora

(Agerpres)
---------•----------

Prefață 
la sărbătoarea
majoratului

(Urmare din pag. I) 
trebările se referă apoi la lite
ratură, știință și tehnică aplica
tă. Tinerii sînt întrebați: La 
vîrsta de 18 ani, care erau preo
cupările și izbînzile unor înain
tași ai științei și culturii noas
tre ? Răspunsurile sînt prompte 
și degajate. Cei care se întrec 
în acest concurs, sînt cîțiva ti
neri de 18 ani, muncitori și 
elevi.

La orizontul virstel lor 
— catarge...

Pe Ștefan Papp, l-am cunos
cut din cele ce ne-a relatat bri
gada artistică de agitație. In 
programul brigăzii se amintea 
că a intrat în producție la vira
ta de 17 ani cînd absolvise 
școala profesională. Pentru 
munca sa în secția fabricii 
strunguri să aibă rezultate 
mai temeinice, pentru ca 
Ștefan Papp, să-și poată ridica 
necontenit calificarea, bătrinul 
maistru Pavel Șooș, membru de 
partid, respectat și cinstit de 
toți cei din jur, l-a luat lingă 
el și i-a insuflat încredere în 
propriile sale puteri. Aceasta, 
fiindcă încă de la început, lui 
Ștefan Papp i s-a încredințat 
sarcina de a lucra la o mașină 
mai complicată, de înaltă teh
nicitate. El mai șovăia lingă 
mașină, parcă avea teamă ori 
sfială să se apropie prea mult 
de ea, să-i exploateze toată pu
terea, cu tot randamentul. 
Maistrul Pavel Șooș i-a dat să 
citească reviste și cărți de spe
cialitate, l-a învățat cum să 
studieze mașina, cum să o fo
losească. L-a Îndrumat apoi către cursurile de ridicare a cali
ficării, l-a pregătit chiar el la 
cîteva lecții. Ștefan Papp îi 
poartă de atunci o amintire 
frumoasă și îi urmează neabă
tut exemplul.

în seara aceea, cînd de pe 
scenă trei fete de la „Tricoul 
roșu" recitau laolaltă : „Sîntem 
de optsprezece primăveri" / Și 
fericirea-n zîmbet o purtăm / 
Muncim mai mult, mai bine de
cît ieri / Și fruntea-n viitor ne-o 
ridicăm", Ștefan Papp și tova
rășul său de muncă, Petru Ian- 
koviez își luau la revedere de 
Ia prietenii prezenți la această 
manifestare, Erau orele 22 și 
treizeci de minute și ei trebuiau 
să plece la fabrică, în schimb. 
Se grăbeau să nu întîrzie. în 
sală, continua melodia valsului 
și parcă toți se îmbarcaseră pe 
o navă și vîsleau în larg, vis- 
leau. Ei se vedeau în fiecare 
din cei prezenți alături, se pri
veau in ochii lor ca într-o o- 
glindă a soarelui.

ca 
de 
cit el.



LUCRĂRILE ADUNĂRII
NEW YORK 37 (Agerpres). — 

In cadrul ședinței de joi dimi
neață a Comitetului politic al 
Adunării Generale a O.N.U. au 
luat cuvîntul printre alții re
prezentantul Pakistanului, Am- 
jad Aii, care în discursul său 
s-a pronunțat în iavoarea adop
tării unor măsuri care să ducă 
Ia încetarea cursei înarmărilor. 
Reprezentantul Pakistanului a 
subliniat că uriașele credite mi
litare alocate pentru înarmarea

nucleară ca și pentru înarma
rea cu arme convenționale în
greunează în mare măsură pro
cesul normal de dezvoltare al 
țărilor în curs de dezvoltare. In 
cadrul ședinței a mai vorbit re
prezentantul Olandei De Beus, 
care a declarat că (ara sa spri
jină o propunere formulată de 
Irlanda prin care tarile mai 
mici să se angajeze să nu fabri
ce arme nucleare și să nu per
mită amplasarea acestor arme 
pe teritoriile lor.

Intervenția reprezentantului
R. P. Romîne în Comitetul pentru 

problemele economice și financiareNEW YORK 31. special Agerpres C. droaie transmite: în cadrul dezbaterilor asupra problemei „Mijloace de promovare a reformei agrare", care au loc în Comitetul pentru problemele economice și financiare al A- dunării Generale a O.N.U. a luat cuvîntul în după-amiaza zilei de miercuri delegatul romîn, Titus Cristureanu.în intervenția sa vorbitorul a arătat, printre altele, că sistemul retrograd al latifundiei constituie o frînă în dezvoltarea economică a țărilor în care subsistă acest sistem. O reformă agrară corespunzătoare, a

Trimisul Alexan- spus el, este necesară în aceste țări, ea urmînd să aibă în vedere în primul rînd interesele generale ale dezvoltării economice a țărilor respective. Inițiativa, formele și metodele realizării acestei reforme agrare sînt evident de strict al suveranității stat în parte.Delegatul romîn s-aapoi la experiența pe care țara noastră a dobîndit-o în procesul dezvoltării agriculturii, după înfăptuirea reformei a- grare, subliniind faptul că în prezent în Republica Populară Romînă agricultura este dotată cu o tehnică înaintată.

Pe meleaguri algeriene
N. Moraru

referit
Prezențe romanești

la
în cinstea ambasadorului R. P Romîne

resortul fiecărui

în Comitetul PoliticNEW YORK. — Miercuri seara au continuat în Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. dezbaterile asupra raportului Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Luînd cuvîntul, delegatul Uniunii Sovietice, N. T. Fedorenko, a subliniat că încheierea Tratatului de la Moscova cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă a creat o atmosferă nouă în relațiile internaționale și condiții favorabile pentru realizarea unor noi pași pe calea încetării cursei înarmărilor. Delegatul sovietic a declarat că este necesar să se dea un nou impuls tratativelor de dezarmare. Tocmai în acest sens, a spus el, a fost făcută propunerea sovietică de a se convoca în primul trimestru sau în prima jumătate a anului 1964 o reuniune a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare cu participarea conducătorilor de state și guverne. El a relevat că delegația sovietică a constatat cu satisfacție că propunerea Uniunii Sovietice a fost întîmpinată cu interes de numeroși delegați la actuala sesiune a Adunării Generale.Delegatul Uniunii Sovietice a reamintit propunerile cu privire la încheierea unui pact de neagresiune ■ între statele membre ale Tratatului' de la Varșovia și cele ale pactului N.A.T.O., crearea de zone denuclearizate și altele, a căror adoptare ar constitui o contribuție de seamă pe calea slăbirii încordării internaționale și înlăturării pericolului de război.A luat apoi cuvîntul delegata Indiei, Vijaia Lakshmi Pancare a aprobat propune- de a se convoca Comitetelorcel mai înalt. Ea a salu-
dit, rea tul iul 18 state la nive-

tat propunerea cu privire crearea de zone denuclearizate și alte propuneri constructive prezentate la O.N.U. în problema dezarmării.în cadrul dezbaterilor Comitetului Politic în problema dezarmării, au luat cuvîntul, de asemenea, și delegații Suediei, Australiei și Greciei.Delegatul Republicii Arabe Unite, Abdel Fattah Hasan, a depus, în numele a 17 țări membre ale Comitetului pentru dezarmare, un proiect de rezoluție în problema interzicerii experiențelor cu ■ arme nucleare. Printre autorii proiectului de rezoluție se află șiR. P. Romînă.în preambulul proiectului de rezoluție se aprobă semnarea Tratatului de la Moscova. Proiectul constată cu satisfacție că în preambulul Tratatului de la Moscova țările care l-au semnat au declarat că vor tinde spre realizarea unei interziceri a tuturor experiențelor cu armele nucleare, pentru totdeauna, fiind hotărîți să continue în acest scop tratativele. în continuare, proiectul de rezoluție adresează tuturor statelor chemarea de a se alătura Tratatului de la Moscova. Rezoluția cere Comitetului celor 18 state pentru dezarmare să-și continue lucrările pentru a înfăptui țelurile înscrise în preambulul Tratatului privind interzicerea parțială a experiențelor nucleare.Luînd cuvîntul după prezentarea proiectului de rezoluție, reprezentanții U.R.S.S. șiS. U.A. au expus punctele de vedere ale guvernelor lor în problema riențelor nucleare subterane, sprijinind totodată proiectul de rezoluție prezentanții membre în dezarmare.
interzicerii expe-

prezentat de re- celor 17 state Comitetul pentru

U.R.S.S. Spărgătorul 
gheață „Lenin" croindu-și 
drum printre ghețurile nor-

NEW DELHI. — nistru al Indiei, Nehru a oferit un cinstea ambasadorului R. P. Romîne la New Delhi, ing. Iancu Horațiu, cu prilejul a- propiatei sale plecări definitive din India.
Primul mi- Jawaharlal dejun în Au luait parte Indira Gandhi, membri ai corpului diplomatic, deputați în Parlamentul central, oficialități guvernamentale, funcționari superiori indieni, ziariști. Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și prietenească.

Vizita deiegației Uniunii Scriitorilor
din R. P. RomînăVARȘOVIA. — La invitația Uniunii Scriitorilor din R. P. Polonă, la Varșovia a sosit o delegație a Uniunii Scriitorilor din R.P. Romînă condusă de Demostene Botez, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

cu

w

Sesiune a unei Comisii 
permanente C.A.E.R.

BUDAPESTA. — Intre 24 și 
30 octombrie a avut loc la 
Budapesta cea de-a 15-a sesiu
ne a Comisiei 
C.A.E.R. pentru 
roase.

Au participat
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
ca, R.D. Germană, R.P. Po

lonă, R. P. Romină, R.P. Unga
ră si U.R.S.S. in calitate de ob
servatori au participat dele
gați din R. P. Chineză și R.D. 
Vietnam.

Comisia permanentă a ela
borat măsuri privind realiza
rea hotărîrilor luate la cea 
de-a 18-a sesiune a C.A.E.R. și 
a aprobat programul său de 
lucru pentru anul 1964.

Sesiunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de deplină în
țelegere reciprocă și colaborare 
frățească.

Delegația s-a întâlnit membri ai conducerii Uniunii Scriitorilor din R. P. Polonă. La întîlnire a participat și Jerzy Pu trament, membru supleant al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din R.P. Polonă.
★La Varșovia se află de asemenea, o delegație a oamenilor de teatru din R.P. Romînă condusă de artistul poporului Costache Antoniu.Delegația a avut o întîlnire cu membri ai conducerii Asociației oamenilor de teatru din R.P. Polonă.

ALGER 31 (Agerpres). Delegația guvernamentală a R.P. Romîne condusă de Victor Io- nescu, ministrul comerțului exterior, care la invitația guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare participă la festivitățile sărbătorii naționale a Algeriei, a sosit la Alger.La’ aeroport delegația a fost întîmpinată de ministrul Tew- fik El Madani, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe algerian și alte personalități oficiale.A fost prezent, de asemenea, însărcinatul cu afaceri a. i. al R.P. Romîne la Alger Iorgu Istrate.
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„Times" despre comerțul

fct-Vest

mai-canceroaseExpediție elvețiană 
în Antarctica

primă expediție elvețiană
’ i spre

— Antarctica pentru a studia o 
porțiune încă neexplorată din a- 
ceasta regiune a ghețurilor veșnice.

Oprimă expediție el veți 
plecat zilele trecute 
AnfarHlra nnntrii r cf

tumorilor 
tnuțe.

în cursul experiențelor, a pre
cizat dr. Mcguff, tumorile can
ceroase cutanee și localizate, tra
tate cu „laBerul”, s-au vindecat 
în proporție de 50 la sută. La

1

JAPONIA. Solul insulelor japoneze din jurul Okinawel este 
compus în mare parte din corali, care nu rețin apa. Anul aces
ta fiind secetos, populația acestor insule suferă din cauza lip
sei de apă de băut și pentru irigarea ogoarelor. In fotogra

fie: pămîntul uneia din insule crăpat din pricina secetei
Foto : JAPAN PRESS

Lupta împotriva 
cancerului la animaleUu grup de chirurgi din

Boston au prezentat Ia cel 
de-al 49-lea congres al 

Universității americane de chi
rurgie un raport în care au a- 
ratat ca în tratarea cancerului 
la animale au folosit „laserul” 
— aparat care concentrează ra
zele de lumină într-un fascicul 
de o energie foarte mare.

Această metodă, a arătat dr. 
Paul E. Mcguff, se afla în sta
diul experimental, fiind aplicată 
deocamdată numai în tratarea

cîteva zile după aplicarea tra
tamentului, locul tumorilor can
ceroase mai prezenta urme de 
arsuri care, însă, după două săp- 
tămîni au dispărut în între
gime.

O interesantă descoperireUniversitatea Corneli din statul New York anunță că arheologii americani au descoperit în mijlocul ruinelor unui templu antic din Sardis (Turcia) o uriașă statuie a zeiței Cibe'la care rivalizează cu cele mai frumoase sculpturi grecești. Monumen-

tul datează din vremea regelui Cresus (anii 565—547 înaintea erei noastre).
Pline din iăină de... peșteLa Lima, capitala Republicii Peru, a fost pusă în vînzare pîine avînd un procent de 35 la sută făină de pește. Acest fel de pîine, produsă la trei brutării din capitala peruviană, este foarte căutată de consumatori.

„Speranțe mal luminoase pen
tru comerțul Eșt-Vest” este 
titlul unei corespondențe din Ge
neva apărută în ziarul „Times”. 
Corespondentul se referă la lu
crările comitetului pentru comerț 
al Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, care au avut loc 
la Geneva.

Potrivit ziarului, o oficialitate 
a O.N.U., care a participat la a- 
ceste lucrări, le-a caracterizat ca 
„un important pas înainte” în 
străduințele de a dezvolta co
merțul Est-Vest, iar „atitudinea 
realistă manifestată de ambele 
părți” a ajutat la înlăturarea 
obstacolelor pe o cale „care poa
te să reprezinte în domeniul co
merțului echivalentul acordului 
pentru interzicerea experiențelor 
nucleare”.

Creșterea medie anuală a 
schimburilor comerciale între ță
rile socialiste și țările occiden
tale, care în cursul ultimilor 15 
ani s-a cifrat la circa 12 la sută,

ar putea — după părerea ziaru
lui — să ajungă Ia 20 Ia sută 
în cursul următorilor 5 ani, dacă 
„spiritul do înțelegere manifes
tat în cursul acestor lucrări ar 
fi tradus în practică”.

în timpul celor șapte zile, cît 
au durat lucrările comitetului, au 
avut loc peste 30 de convorbiri 
bilaterale între reprezentanții ță
rilor socialiste și ai celor occi
dentale.

„Times” amintește că statisti
cile publicate în 1 
siei Economice 1
Europa indică un ritm de creș
tere mai rapid în 1962 față de 
1961 al comerțului internațional 
al țărilor socialiste și își exprimă 
speranța că perspective mai lu
minoase pentru comerțul Est- 
Vest se vor contura la confe
rința mondială pentru dezvolta
rea comerțului, care va avea loc 
sub egida O.N.U. la începutul 
anului viitor.

n dimineața acelui 
sfîrșit de septem
brie, tind albastrul 
apelor Mediteranei 
se contopise parca 
cu sineliul imaculat 
al cerului, nici nu 

observasem cum, prin surprindere, 
a apărut o fîșie îngusta, cenușie, 
la orizont. Lumea se îngrămă
dise pc ambele punți ale vasu
lui, binocluri și aparate fotogra
fice cu teleobiectiv sclipiră în 
mîinile gazetarilor. Și nu era 
doar faptul că ne apropiam de 
malurile necunoscute nouă ale 
Africii, ci mai cu seamă intere
sul mare pe care-l purtam aces
tui popor care ani de zile a stat 
iu atenția lumii prin lupta 
eroică pentru libertate, pentru 
independență.

Soarele abia răsărise, dar în 
bătaia razelor lui ni se desfășura 
un tablou fermecător. Dincolo de 
larga radă, primitoare, peste in
stalațiile portului, orașul se des
fășura în voie, pe colinele repe
zite în spre munte. Aveai impre
sia că străzile sînt construite pe 
terase paralele cu malul, așezate 
așa de o mînă măiastră, de un 
ochi însetat după frumos. Și cu 
adevărat așa este ' Algerul, oraș 
ridicat din piatră albă, cufundat 
parcă în, verdele de toate nuan
țele al unei vegetații bogate. 
Peste puțină vreme aveam să ad
mirăm bulevardele, clădirile reali
zate cu mult gust, varietatea pei
sajului citadin care nu-ti obo
sește ochiul și îi deschide mereu 
ceva nou, neașteptat, 
liște de neuitat ți se 
însă atunci tind urci 
către Casbah și în
cerci să cuprinzi, 
într-o imagine unică, 
mulțimea de străzi 
care se pripesc parcă 
către apele mării, în- 
tr-un iureș nestăpînit.

E frumos Algerul, oraș locuit 
de 450 000 de oameni. însă nu 
numai centrul modern, ti mai cu 
seamă cartierele specific arabe, 
cum este Casbah care poartă am
prenta vechiului Islam. Și trep
tat deslușești nu numai magazi
nele elegante din centru, ci fi 
bazarul oriental care se pierde 
într-o imensitate de stradele în
guste în care mult mai multi 
vînd de toate de cît se află cum
părători, unde ți se oferă nu 
mărfuri de import cu prețuri pi
perate, ci cele mai diferite lu
cruri necesare omului sărac care 
abia are cum și cu ce să-și țină 
zilele. Sînț străzi și cartiere în 
Alger care vorbesc despre o via
ță grea, despre sărăcie și neca
zuri pe care le-au generat aci 
anii dominației coloniale. Am gă
sit însă aici primii indici a ceea 
ce aveam să cunoaștem treptat 
și care constituie astăzi preocupa
rea întregului popor doritor să-și 
reconstruiască țara, să-și făureas
că în condițiile libertății atât de 
greu cucerite, atât de scump plă
tite, o altă viață, un alt viitor.

Iată de ce nu ne-am îndreptat 
pașii doar către muzeul Franchet 
d’Esperey, nici spre cel de anti
chități sau de arte plastice, nu 
ne-am lăsat captivați de pano
rama bulevardului Bru și frumu
sețile parcului Hamma, cu toata 
că ele îți rămîn pentru multă 
vreme săpate în minte. Ci. primul 
drum l-am făcut spre cimitir, a- 
colo unde se află mormintele 
victimelor nenumărate ale crân
cenului război pentru eliberare, 
spre locurile care poartă încă vie 
amintirea recentelor bătălii $i 
primelor victorii.

în ciuda aspectelor moderne și 
frumuseților reale ale Algerului, 
Oranului, imaginea Algeriei de 
pînă mai ieri se conturea- 

dominantă de a- 
i creată de co- 

omia slab dezvol
tată, 80°/o profilată pe agricul
tură, cu o industrie rudimentară, 
în esența alimentară, depinzînd 
întru totul de străinătate atât în 
ceea ce privește materiile prime, 
cît și în ceea ce privește investi
țiile și personalul tehnic. Statis
tica oficială din 1954 trebuia să 
consemneze că din cele 7 300 000 
ha arabile stăpînite de 630 000 
de gospodării, 2 700 000 ha erau 
proprietatea a 22 000 de euro
peni. Și în timp ce felahul alge
rian n-avea decît un petec de pă-
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păsătoarea condiție 
lonialism. Economic
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buletinul Comi- U
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ti prive- 
desfășoară

mint, 6 300 de europeni posedau 
în medie cite 380 ha, cîștigînd 
anual minimum 9 000 000 de 
franci pentru o singură gospodă
rie. în timp ce felahul algerian 
abea de reușea să astâmpere foa
mea copiilor, venitul a 22 000 de 
europeni se ridica la 68 miliar
de de franci. Terenurile bune, 
terenurile irigate erau proprieta
tea europenilor. 95°!o din alge
rieni erau analfabeți, 2 milioane 
de copii nu urmau școala, numai 
3°/o din posturile bugetare în in- 
vățămînt erau prevăzute pentru 
cadre de limbă arabă. Mizâria. 
ignoranța, bolile sociale măcinau 
cele 10 milioane de algerieni. 
Iată de ce Lupta anticolonialistă 
îmbină strîns aspirațiile către 
independență, către libertate, 
cu năzuința spre rezolvarea acu
telor probleme de ordin social.

A doua zi după încetarea fo
cului și recunoașterea Algeriei 
drept stat independent, țara înfă
țișa un tablou înspăimântător. 
Ruine peste tot, pămint pîrjolit, 
păduri arse. Două milioane de 
țărani se întorceau din timpu
rile de regrupare pentru a-și găsi 
gospodăriile devastate ; 500 de
mii de țărani se întorceau din 
exil unde au pornit în disperare 
altă dată ; un milion de hectare 
au fost părăsite de europeni care 
le-au lăsat nelucrate. Oricine își 
poate da seama că într-o țară 
unde toți tehnicienii, inginerii, 
specialiștii, medicii, cadrele di-

NOTE DE DRUM
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dactice erau compuse aproape cu 
exclusivitate din europeni situa
ția era gravă. La orizont, 
contura foamea. Căci 
tul era 
fabricile oprite, 
lă. Erau 2 milioane de 
meri în țară fi 4 600 000 de 
oameni n-aveau surse de existen
ță. Și dacă astăzi întregul pământ 
este lucrat și recolta salvată, dacă 
1 500 000 ha părăsite au fost na
ționalizate și încredințate grupu
rilor de țărani care încearcă să 
le lucreze în comun, dacă 400 000 
do oameni au găsit da lucru pe 
șantierele de construcții, dacă 
treptat încep sa reintre în func
ție diferite unități industriale, 
toate acestea nu înseamnă că în
tregul complex al marilor pro
bleme economice și sociale care 
stă în fața acestui popor a și 
fost rezolvat.

Am părăsit Algerul pornind în 
spre Blida, către partea de șes si 
deal, lasînd în depărtări contu
rurile munților, unde cum mi se 
spunea se poate schia în vreme 
ce pe plaja Algerului se face 
baie. Ne-am oprit în mici loca
lități, în orășele și sate. Am cu
noscut algerieni simpli care își 
unesc eforturile în scopul refa
cerii economiei țării care încear
că să rezolve problemele com
plexe, cooperativizînd întreprin
deri industriale, lucrînd în comun 
pământuri, inagurînd magazine ce 
aparțin cooperativelor. Se depun 
eforturi pentru ca fiecăruia 
să i se dea dc lucru, să i se asi
gure un minimum de existență. 
In condițiile tind industria lu
crează abea cu 50°lo din capaci
tate, tind 500 de întreprinderi au 
fost lăsate în paragină de vechii 
proprietari fugiți, tind ai de-a 
face cu o puzderie de mici ate
liere folosind mijloace rudimen
tare de producție, economia se 
reface cu greu. Declarate ca „bu
nuri vacante" în 1963 sînt pre
luate întreprinderi industriale și 
comerciale, financiare, miniere și 
artizanale, exploatări agricole și 
imobile părăsite și transformate 
în bun al poporului. Se încearcă 
noi forme de organizare. Se fac 
primii pași. Lipsește experiența, 
lipsesc specialiștii, lipsesc fondu
rile. De un singur lucru nu e 
lipsă: de avânt, de încredere și 
de adîncă convingere că va fi 
mai bine. Față de greutățile exis
tente se încearcă contracararea 
sectorului privat prin înființarea 
de cooperative de aprovizionare

părăsit

se 
pămîn- 

și nelucrat, 
visteria goa- 

șo-

cu materii prime, se iau măsuri 
pentru promovarea pe piață a 
produselor întreprinderilor de 
stat, se preconizează naționaliza
rea comerțului exterior. Rămîue 
încă de rezolvat pe deplin pro
blema șomajului, trebuie făcut 
față problemei complexe a cadre
lor de specialiști, iar în agricul
tură trebuie rezolvată problema 
apei, a irigațiilor, precum și nece
sitatea reconstruirii fondului de
vastat de păduri.

Ce a înseninat colonialismul se 
poate vedea după... ochii alge
rienilor. Trahomul a făcut rava
gii. După depistările făcute s-a 
constatat că o treime din copiii 
școlarizați sînt atinși de această 
boală. Și totuși, avînd medica
mente pentru 400 de mii de bol
navi, nu s-au putut trata decît 
49 690, datorită lipsei de perso
nal medical. Se duce o aprigă 
luptă pentru îmbunătățirea con-* 
dițiilor igienice de trai, se des
fășoară o vastă campanie pentru 
combaterea bolilor sociale îmbi- 
nînd tratamentul medical cu 
profilaxia și educația.

Altă dată școala nu era pentru 
algerieni. 90°/o dintre copii sînt 
școlarizați astăzi, cu toate că nu
mărul învățătorilor și profesori
lor acoperă abia 25°/o din nece
sar. Nu sînt școli și săli de clasă, 
nu este material didactic atât cît 
trebuie. Datorită împrejurărilor 
abia 24°lo din cadrele didac
tice în funcție, știu limba arabă. 
Și totuși peste 60 000 de elevi 
algerieni urmează școlile medii, 
iar la Alger există o universitate 
unde pentru prima dată învață 

3 000 de studenți. 
Am văzut centrele 

de educație, am stat 
de vorbă cu profesori 
și elevi, am privit 
spectacolele organi
zate de ei. Și peste 
tot am întâlnit copii... 

Te privesc cu ochii mari, încreză
tori. Chiar aceia ai căror părinți 
nu se mai află printre vii. în ur
ma războiului de eliberare au ră
mas foarte mulți orfani. Se fac 
eforturi pentru a-i cuprinde pe 
toți în școli-internate. în scurtă 
vreme s-au ridicat cămine cultu
rale în sate. S-au turnat de către 
algerieni și despre algerieni pri
mele filme documentare. S-a creat 
teatrul național algerian și prime
le formații de muzică simfonică. 
A început reconstrucția satelor 
devastate. Și deslușești nu numai 
tendința de a reda oamenilor că
minul, ci și dorința de 
calzi inimile.

Dar este încă foarte 
făcut. în economie, în 
în lupta împotriva moștenirii ră
mase din trecutul colonialist. 
Elanul patriotic al bărbaților si 
femeilor din Algeria s-a putut 
vedea în avîntul cu care au dat 
tot ce au avut mai de preț pen
tru constituirea „Fondului soli
darității". La întruniri participă 
tineri și vîrstnici. bărbați și fe
mei. Și cu toate că puține femei 
ies încă pe stradă cu fața nea
coperită în realitatea obștească 
aportul lor se face deja simțit.

De fapt este un început de 
drum. Și apare aproape simboli
că imaginea faptului petrecut re
cent în capitala țării. în marele 
bloc unde altă dată se lăfăia zia
rul colonialist „La Depeche". a 
fost instalată redacția ziarului 
„Le peuple" — poporul. Văzînd 
efortul pe care îl face acest po
por eroic în luptă și harnic în 
muncă, ospitalier și prietenos cu 
oricine îi aduce cuvîntul păcii pe 
buze și sentimentul dragostei și 
respectului în minte și inimă. îi 
dorești din tot sufletul să-și 
făurească o viață mai bună, să 
izbîndească pe drumul năzuințe
lor sale.

Ne-am întâlnit cu muncitori și 
țărani, cu intelectuali, cu gaze
tari. Algerienii știu că au alături 
de ei simpatia popoarelor iubi
toare de pace de pe întregul glob 
pămîntesc. Ei știu ca alături de ei 
se află mai cu seamă popoarele 
țărilor socialiste de ajutorul 
rora se bucură. Iată de ce la 
pasul în Algeria liberă am 
tîlnit cuvinte (le bun venit și 
strîns cu căldură mîini sincere, 
cinstite.

a la îu-

mult de 
cultură,

că
tat 
în-
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STOCKHOLM. — F. Lager, de

putat din partea P. C. din Suedia 
în Camera Superioară a Riksda- 
gului suedez, a cerut să fie din 
nou examinată propunerea pre
ședintelui Finlandei, Kekkonen, 
cu privire la crearea unei zone 
denuclearizate în partea de nord 
a Europei. „Fiecare regiune a 
planetei noastre eliberată de 
arma nucleară, a declarat Lager, 
înseamnă o contribuție la rezol
varea problemei dezarmării”.

Ben Bella și regele Marocului, 
Hassan al II-lea, au părăsit 
Bamako, în dimineața zilei de 
31 octombrie și au ajuns 
capitalele Algeriei 
lui în aceeași zi.

s-a scufundat în Marea Jawa. 75 
de pasageri și membri ai echipa
jului și-au pierdut viața.

in
și Marocu-

BASED. — Două organizași so- 
cial-democrate din Basel au adre
sat un apel Parlamentului elvefian 
cerînd să nu se acorde lui Globke 
permisiunea de a se statornici în 
Elveția. Globke intenționează sil se 
mute într-o vilă pe malurile lacu
lui Geneva.

BAMAKO 31 (Agerpres). —
Șefii statelor africane, parti

cipante la conferința de la Ba
mako pentru reglementarea 
conflictului algero-marocan, au 
părăsit capitala Republicii 
Mali. Împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, a plecat miercuri 
seara. Președintele Algeriei,

COPENHAGA. — 
din Copenhaga a 
muncitorilor diit industria con
structoare dc nave din Dane
marca a adresat guvernului da
nez un mesaj în care se spune: 
„Salutăm hotărîrea guvernului dc 
a semna Tratatul do la Moscova 
cu privire Ia interzicerea par
țială a experiențelor nucleare în 
cele trei medii și considerăm a- 
cest tratat primul pas pe calea 
spre interzicerea totală a arme
lor nucleare*’.

Constructorii dc nave
au cerut guvernului și Folkctin- 
gului să studieze propunerea pre
ședintelui Finlandei, cu privire 
la crearea unei zone dennclcari- 
zate în nordul Europei.

Organizația 
Sindicatului

danezi

NEW YORK. — Un grup de 
studenți iranieni, de la dife
rite facultăți din Statele Uni
te, ait declarat la 30 octombrie 
greva foamei în incinta clădi
rii Organizației Națiunilor 
Unite în semn de protest față 
de politica guvernului iranian 
de reprimare 
opoziției, 
semenea, 
intentat 
Național, 
doi profesori de la Universita
tea din Teheran, care sînt a- 
menințați să fie condamnați la 
moarte.

Și studenții iranieni din Eu
ropa occidentală desfășoară 
acțiuni similare.

a elementelor 
Ei protestează, de a- 
împotriva procesului 
liderilor Frontului 

inclusiv împotriva a

După cum transmite agenția Uni
ted Press International, guvernul 
primului ministru Sean F. .Lemass, 
a reușit să se mențină la putere cu 
o majoritate de numai patru vo
turi. Potrivit agenției, împotriva 
moțiunii au votat 73 de deputați 
(69 din partea partidului de guver. 
nămint si patru deputați indepen
denți).

Moțiunea de neîncredere a fost 
depusă de opoziție ca urmare a 
intenției guvernului de a stabili 
noi impozite asupra circulației 
mărfurilor. Opoziția cere în moțiu
nea sa demisia guvernului și orga
nizarea imediată a unor alegeri ge
nerale.

nată la ședințele plenare ale 
Adunării Generale.
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DJAKARTA'. — Nava indonezia
na de pasageri „Lematang", care 
se îndrepta spre arhipelagul Riau,

DUBLIN. — In seara zilei dc 30 
octombrie au luat silrșit, după mai 
mult de șapte ore. dezbaterile din 
Oireachtas-ul (Parlamentul) irlan
dez asupra unei moțiuni de neîn
credere în guvern depusă de par
tidul laburist.

NEW 
plenară 
bric a 
O.N.U. s-a 
comandării Comitetului General, 
includerea pe ordinea de zi a 
celei de-a 18-a sesiuni a punctu
lui „Măsuri pentru ajutorarea 
țărilor Cuba, Haiti, Trinidad- 
Tobago, Jamaica, Republica Do
minicană care au avut de suferit 
de pe urma uraganului „Flora”.

Această problemă va fi exami-
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YjORK. — La ședința 
din ziua de 30 octoni-

Adunării Generale a 
hotărît, în urina re-

GENEVA. — Intr-un interviu 
acordat unui redactor al ziaru
lui „La Tribune de Geneve", 
Antonio Garda Trevijano Fos, 
directorul general al Institutu
lui spaniol de emigrare a de
clarat că numărul emigranților 
spanioli, în special al muncito
rilor în căutare de lucru, a 
crescut considerabil în ultima 
vreme. In prezent, a spus 
numărul emigranților 
atinge aproape 100 000 
ța, 45-50 000 în Elveția 
Germană, 20 000 în 
12 000 în Olanda și alte cîteva 
zeci de mii în Marea Britanic.

După cum se știe, în actualul 
guvern condus de Karjalainen. gu
vern format în urmă cu două săp- 
tămîni, trei portofolii ministeriale 
au rămas vacante.

Agenția France Presse relatează 
ca dacă un acord cu partidul Uniu
nea agrară va fi realizat „criza 
ministerială deschisă cu două luni 
înainte prin demisia președintelui 
de cabinet Karjalainen va putea 
fi definitiv soluționată".

el, 
spanioli 
în Fran- 
și R. F- 
Belgia,

HELSINKI. — O delegație a par
tidului Uniunea agrară din Fin
landa I-a vizitat la 30 octombrie 
pe președintele Consiliului de Mi
niștri al Finlandei, Ahti Karjalai- 
nen, informîndu-1 că partidul ac
cepta să participe la completarea 
locurilor în guvern dacă va inter
veni un acord asupra programului 
ministerial și în privința reparti
zării portofoliilor în sînul cabine
tului.

ANKARA. — După cum rela
tează agenția France Presse, la 
31 octombrie Curtea de Casație 
militară din Turcia a confirmat 
sentința Tribunalului militar spe
cial din Ankara de condamnare 
la moarte a colonelului in retra
gere Talat Aydemir, fost coman
dant al școlii de război din An
kara, acuzat de organizarea unei 
tentative de lovitură de stat, de
clanșată în zilele de 20 și 21 mai 
anul curent.

France Presse adaugă că 
Curtea de Casație militară turcă 
a mai confirmat condamnarea la 
moarte a încă trei persoane im
plicate in lovitura de stat eșuată.
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