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RITM INTENS 
ARĂTURILOR DE TOAMNĂ!

® In ultimul timp, gospodăriile agricole de stat au intensifi
cat munca pentru executarea arăturilor adinei destinate insă- 
mînțărilor de primăvară. In total, au fost arate aproape 375 000 
de hectare, ceea ce reprezintă peste 60 la sută din suprafața 
planificată. Gospodăriile aparținînd trusturilor Suceava, Turnu- 
Severin, Alexandria și Sînnicolau Mare au arat suprafețe cu
prinse între 82—91 la sută din plan.

Este necesar ca și gospodăriile de stat din trusturile Slobo
zia, Crișana și Galați, care au obținut pînă acum realizări sub 
posibilități, să-și organizeze mai bine forțele de lucru pentru 
a termina in scurt timp arăturile adinei pe toate suprafețele 
planificate.

• Unitățile agricole socialiste din regiunea Ploiești au efec
tuat pînă acum arături adinei de toamnă pe mai mult de 154 000 
hectare, reprezentînd 72 la sută din suprafețele prevăzute pen
tru însămînțările din primăvară. In gospodăriile de stat se ară 
în prezent ultimele suprafețe. Odată cu arăturile de toamnă 
colectiviștii și lucrătorii din gospodăriile de stat au transportat 
la cîmp și introdus sub brazdă mari cantități de gunoi de grajd.

Pentru grăbirea acestei lucrări mecanizatorii din S.M.T. au 
organizat două schimburi la un număr însemnat de tractoare, 
iar gospodăriile agricole colective folosesc și atelajele proprii.

(Agerpres)
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TINERILOR
DE PE ȘANTIERE

O TEMEINICĂ
PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ

Forme eficiente — corespunzătoare
necesităților producțieim urmărit cu in

teres discuția pur
tată în ziar despre 
necesitatea asigu
rării unei temeini
ce pregătiri profe
sionale a tuturor

tinerilor constructori. Schim
bul de păreri ne-a dat și nouă 
posibilitatea să tragem unele 
concluzii în legătură cu acti
vitatea desfășurată în acest 
scop pe șantierele noastre.

Mai mulți conducători de 
trusturi și întreprinderi care 
și-au spus pînă acum părerea 
au făcut remarca că în con
strucții e bine ca acțiunile de 
ridicare a calificării să fie ast
fel organizate îneît să nu cu
prindă și lunile de vîrf. Ad- 
mitînd o asemenea părere am 
crea implicit condiții pentru o 
anumită „pauză" în pregătirea 
profesională a constructorilor. 
Dimpotrivă, 
tocmai în 
dă 
mai mari. în lunile de 
constructorii sînt chemați 
asigure un ritm mai rapid de 
muncă. Asta înseamnă că ei 
trebuie să acumuleze „la zi"

eu consider că 
această perioa- 

se cer depuse eforturi 
vîrf 

să

cunoștințe despre tehnologia 
lucrărilor pe care le execută, 
să-și însușească unii de la~ al
ții experiența cea mai bună.

în ceea ce ne privește, noi 
am procedat ca atare. Pe în
tregul parcurs al anului — în 
funcție de nevoile pe care le 
ridică o lucrare sau alta — am 
organizat diverse forme de ri
dicare a calificării. Una din 
formele care au dat la noi re
zultate bune a constituit-o ci
clul de conferințe pe meserii. 
Acestea au drept scop de a in
forma și ține la curent pe con
structori cu tot ce e nou în 
meseria respectivă, de a Pre
zenta și generaliza metodei® 
înaintate și experiența altor 
șantiere. De organizarea aces
tora se ocupă cabinetul tehnic 
în colaborare cu comisia ingi
nerilor și tehnicienilor de pe 
lîngă comitetul sindicatului 
din trust. Pe lîngă conferințe, 
noi am folosit și proiecții cine

matografice. Responsabilul ca
binetului tehnic a solicitat 
centrului de documentare 
tehnică al C.S.C.A.S. un număr 
de 15 filme tehnice. Prezen
tarea conferințelor urmate de 
proiecții a fost primită cu in
teres de către constructori. 
Este edificator faptul că multe 
dintre metodele transmise de 
conferințele cu proiecții (de e- 
xemplu : „Sisteme de cofrare 
economice", „Procedee rapide 
de zidire". „Procesele moderne 
pentru executarea rapidă a ten
cuielilor") își găsesc acum o 
largă aplicare și pe șantierele 
noastre. Și e firesc să fie. așa. 
Filmul documentar are o mare 
putere de convingere. El pre
zintă procedeele înaintate de 
lucru „pe viu". Urmărind un 
asemenea film, constructorului 
nu-i rămîne altceva decît să 
pună în aplicare cele văzute 
pe peliculă. Iată de ce consi
der că ar fi bine ca cen-

trul de documentare tehni
că al C.S.C.A.S. să se îngri
jească de realizarea a cît mai 
multe filme tehnice-documen- 
tare pe care să le trimită șan
tierelor. In legătură cu aceasta 
aș mai face o remarcă. Filmele 
tehnice documentare să gene
ralizeze mult mai operativ 
procedeele moderne de lucru, 
materialele noi în construcții. 
Pe șantiere au ajuns uneori și 
filme care vorbeau despre 
anumite metode și procedee 
de mult depășite.

O altă formă folosită de noi 
pentru cunoașterea materiale
lor noi, a tehnologiei de prelu
crare și care a dat rezultate, a 
fost și organizarea de expoziții 
documentare. în ultimul timp 
am organizat în sala cabinetu
lui tehnic două interesante ex
poziții de acest fel : „Materiale 
noi în construcții" și „Materia
le plastice folosite în instala
ții". Aceste expoziții au fost

vizitate de mulți dintre con
structorii noștri — în special 
de cadrele tehnice. Pe viitor, 
vom organiza asemenea expo
ziții pe fiecare șantier, creînd 
prin aceasta posibilitatea ca 
toți constructorii să cunoască 
avantajele aplicării metodelor 
și folosirii materialelor noi.

Acțiunile de care am vorbit 
mai sus au fost organizate cu 
caracter permanent pe șantie
rele noastre. Ele sînt mult 
preciate de constructori și, 
aceea, vom continua să 
menținem și în viitor.

Pe șantierele noastre au
xistat unele rămîneri în urmă 
privind ritmul și calitatea lu
crărilor de finisaj. Una

a- 
de 
le

e-

din

EMIL HULUBEI 
inginer-șef

Trustul de construcții edilitare 
și hidrotehnice-Constanța

/Continuare în pag. a IV-a)
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Studenta Pascu Cristina de 
la Facultatea de chimie a 
Universității din București 
in laboratorul de analize Ii' 

zico-chimie

Foto : EMIL COJOCARU

NOI DRUMURI 

FORESTIERE
In bazinul forestier Sohodol 

din raionul Tg. Jiu au fost 
date zilele acestea în exploata
re noi drumuri forestiere.

In scopul ușurării exploată
rii lemnului din nordul Olte
niei, anul acesta au fost con
struite drumuri forestiere pe 
o distanță de 109 km. Acum, 
lungimea drumurilor auto-fo- 
restiere construite în această 
parte a tării în anii regimului 
de democrație populară este 
de peste 300 km.

---- •-----

ECONOMII DE METAL
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
Pentru colectivul de muncă 

de la Șantierul naval „1 Mai” 
din Brăila economisirea meta
lului a devenit unul din obiec
tivele principale în întrecerea 
socialistă. Una din căile de 
reducere a consumului de me
tal este și folosirea mai rațio
nală a noilor metode de croire 
a tablelor. Bunăoară, harnicii 
constructori de nave brăileni, 
folosind ia maximum resturile 
rămase de la debitare, au reu
șit ca de la începutul acestui 
an și pînă în prezent să reali
zeze o economie de metal în 
valoare de peste 108 000 lei. 
Echipele conduse de Toma 
Sandu, Alexandru Radu și Ar- 
ghiros Andrei au economi
sit cele mai mari cantități 
de metal prin aplicarea meto
delor avansate de croire. în 
aceste echipe majoritatea sînt 
tineri. Colectivul de muncă de 
la secția confecționat și con
strucții metalice s-a angajat 
ca pînă la sfîrșitul anului să 
economisească de la profile 
grele și ușoare o cantitate de 
metal valorînd 30 000 de lei.

Piesele executate de tlnărul 
Aurel Mareș de Ia sectorul 
bobina) al Uzinei „Elec- 
troprecizia“-Săcele, sînt în
totdeauna de bună calitate. 
Controlorul David Jiirgen 
are pentru el numai cuvinte 

de laudă
Foto : N. STELORIAN

Noul local al Institutului
pentru controlul de stat 

al medicamentelor și de cercetări 
farmaceutice

ln aceste zile din 
preajma deschiderii 
Conferinței naționale 
de farmacie, in Capi
tali a fost dat în folo
sință noul local al 
institutului pentru 
controlul de stat al 
medicamentelor și de 
cercetări farmaceutice.

Imobilul avind o 
suprafață totală de 

. 4 ooo mp, este con
struit cu patru nivele 
avind 120 încăperi, 
din care 100 sînt des- 

1 tinate laboratoarelor. 
1 Aceste laboratoare sînt 
I înzestrate cu utilaje 
' moderne, care permit 
{ m; înalt nivel de cer

cetare.

In secțiile de spe
cialitate — de cerce
tare și control fizico- 
chimie, farmacologic 
și microbiologic, pre
cum și în secția teh
nică și de organizare 
farmaceutică — se e- 
xecută numeroase ana
lize în urma cărora 
se selecționează toate 
medicamentele fabri
cate de industria noas
tră farmaceutică, sau 
importate, și care in
tră în uzul terapeutic. 
Totodată, aici se ela
borează etaloane na
ționale de medicamen
te, în concordanță cu 
•ele internaționale, sta

TIPURI MODERNE DE
■j BAIA MARE (de la cores- 
«pondentul nostru). — Colecti- 
| vele de creație din întreprin

derile de fabricare a mobilei 
; din regiunea Maramureș vor 
| face în curind cumpărătorilor 
ș o plăcută surpriză. Noile tipuri 
f de mobilă care se îmbină ar- 
! monios cu liniile arhitectonice 
Ș ale construcțiilor de locuințe

MONTAJ
MUZICAL

bilite de Organizația 
Mondială a Sănătății.

In noua clădire, ser
viciul de documentare 
dispune de un spațiu 
corespunzător avind o 
sală de lectură și o bi
bliotecă înzestrată cu 
cele mai noi tratate si 
publicații de speciali
tate.

Noul local a fost 
realizat cu două luni 
înainte de termenul fi
xat de un colectiv de 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai întreprin
derii de construcții și 
montaje nr. 5.

(Agerpres)

au intrat în procesul de pro
ducție, iar în prima jumătate a 
lunii ianuarie 1964 vor apărea 
în magazine. Dintre ele amin
tim camera combinată tip „Se
lect”. camera combinată tip 
„Tășnad". Ultima se caracte
rizează printr-o linie modernă, 
ușoară și acoperită cu furnir 
din lemn exotic.

S-a făcut seară. Tinerii con
structori ploieșteni au lăsat 
lucrul. Grupuri-grupuri, ei se 
îndreaptă spre sala de cultură. 
Montajul literar-muzical la 
care au fost invitați se anunță 
interesant. Vor cunoaște as
pecte din viața lui Giuseppe 
Verdi, vor asculta fragmente 
din creația sa. Bibliotecara 
Dochița Marinescu, de la clu
bul T.R.C., le-a prezentat viața 
compozitorului. Ruxandra Te- 
telea, responsabila sălii de cul
tură de la Găgeni și Petru 
Drăgănescu, responsabilul cul
tural din comitetul sindicatului 
întreprinderii de construcții 
nr. 1 Ploiești le-au prezentat 
opera compozitorului. Textele 
au fost ilustrate cu fragmente 
din creația muzicală imprimate 
pe discuri și benzi de magne
tofon. Manifestarea a fost fru- 

MOBILĂ
Dintre cele 16 noi tipuri de 

mobilă pe care întreprinderea 
de industrializare a lemnului 
Sighet le va livra comerțului 
merită amintite canapeaua ex
tensibilă, bucătăriile tip „So- 
lovan" și „Carpați", fotoliile — 
„Hera" și „Mara”, biblioteca 
— „Carpați" și altele. 

moașă și instructivă. Dovada : 
o parte din cei 150 de partici
pant la Găgeni au ținut să fie 
prezenți și în seara următoare, 
la grupul de șantiere vecin, 
unde a fost repetată manife
starea.

S. CONSTANTIN
I

Concurs „Cine știe 
meserie, cîșlijă"

In sala clubului Uzinei de 
tablă subfire din Galați, a avut 
loc recent un interesant con
curs cu tema „Cine știe bine 
meseria de laminorist — cîș- 
tigă"

Au participat tineri de la la
minorul 4 și din alte secții. 
$telan Moraru și Sandu Drago- 
mir au dat cele mai corecte 
răspunsuri, referitoare la ca
racteristicile laminorului, oțe
lului, tablei decapate, Ia sche
mele de comandă și proiecție, 
și mai ales la metodele prac
tice de lucru.

C. ȘATALAN 
corespondent voluntar

Trenuri 
cu tonaj sporit
SUCEAVA (de Ia corespon

dentul nostru). — Unul din 
obiectivele întrecerii socialiste 
a mecanicilor si fochiștilor de 
la Depoul C. F. R. Cîmpu- 
lung-est, îl constituie re- 
morcarea unui număr cît 
mai mare de trenuri cu to
naj sporit. Folosind din plin 
puterea de tracțiune a locomo
tivelor, ei au reușit să remor
cheze de la începutul anului 
peste 1000 trenuri cu tonaj spo
rit, ceea; ce c dat posibilitatea 
să se transporte în plus aproa
pe 140.000 tone diferite măr
furi. în același timp s-au eco
nomisit 1167 tone de combus
tibil convențional.

Datorită acestor rezultate, la 
Depoul C.F.R. Cîmpulung-est 
s-au realizat numai în trei tri
mestre economii în valoare de 
356.400 lei, peste sarcina pla
nificată.

-------•-------

Universitatea 
minerilor

Aproape 150 de mineri, mai
ștri și tehnicieni de la Exploa
tarea minieră Petrila au parti
cipat recent la primele lecții ale 
Universității muncitorești. Fie
care cursant, dornic să-și 
îmbogățească cunoștințele teh
nice și de cultură generală, a 
ascultat cu interes lecțiile de 
tehnică a mineritului, matema
tică, geografie, istorie, geologie 
etc.

Profesorii — inqineri ai mi
nei — se străduiesc să predea 
lecții cît mai interesante, strîns 
legate de munca în subteran.

CONSTANTIN BĂBUȚA 
corespondent voluntar

Instantaneu de pe Bulevardul Magheru din Capitală
Foto: AGERPRES

ii ntr-o < 
!. dascăl

tinerii 
prieteni, 
făcut-o 
a scrie 
identi- 

concrete,

ntr-o activitate de 
------ 1 care cu
prinde aproape 
cinci decenii am 
urmărit sute de 
studenți. Sînt nu
me, pe care le re

țin, fie pentru că oamenii care 
le poartă mi-au lăsat impre
sii excelente, fie pentru că și 
astăzi, gîndindu-mă la unii 
dintre studenți, simt pentru el 
o jenă imensă că 'și-au putut 
trăi într-un mod penibil stu
denția. Dacă astăzi m-am așe
zat din nou în 
fața hîrtiei ca 
să stau de vor
bă cu 
mei 
n-am 
pentru 
despre 
tăți 
ci despre stu
dentul de la 
medicină. In a- 
ceastă mare 
identitate „stu
dent la medi
cină" se contopesc trăsăturile 
a zeci și zeci de tineri, azi stu
denți sau medici pe care i-am 
întîlnit in anii de profesorat.

La o întîlnire, cea mai înde
părtată cu studenții începători 
intr-ale medicinei, am fost în
trebat : ce i se cere tînărului 
care vine la medicină ? Am 
răspuns cu cuvintele lui Pav
lov : la medicină n-are ce cău
ta tînărul care nu a fost în
demnat spre această profesiu
ne de o mare și adîncă pasiu
ne. Le-am spus-o direct, fără 
menajamente: dacă vreunul 
din voi ați venit la medicină 
numai pentru diplomă, pentru 
titlu, atunci retrăgeți-vă și 
veți săvîrși astfel un act demn 
și cinstit. Lucrul acesta îl sus
țin și acum. Nu poți face me
dicină, nu te poți consacra o- 
mului în suferință, pornind la 
drum cu gîndul să devii o me
diocritate împopoțonată cu un 
titlu. Medicina se face cu de
votament. Cei mai mulți din
tre studenții noștri știu aceas-

afle

ta. Întreaga lor viață de stu
dent este o dăruire plină de 
pasiune pentru știința medica
lă. Această pasiune începe cu 
dragostea pe care tu ca medic 
trebuie s-o porți bolnavului, 
tovarășului care vine să 
alinarea suferințelor.

Imaginați-vă că acest 
poate nimeri în cabinetul 
dical al unui tînăr, ieșit de 
curînd medic, care n-a învățat 
la timpul cuvenit un capitol 
dintr-o disciplină sau a învă
țat atît de puțin îneît își amin

om 
me

Student
a medicină

de prof. univ.
dr. Valeriu Bologc

om de știință emerit al R.P.R.

tește foarte vag cele studiate. 
Poate fi fatală întîlnirea bol
navului, aflat în clipele grele 
ale vieții, cu medicul promo
vat la un obiect de studiu cu 
un calificativ mediocru. Bucu
ria noastră, a profesorilor, a 
medicilor mai vîrstnici este că 
mediciniștii, în marea lor ma
joritate, sînt conștienți că o 
asemenea întîlnire cu triste 
consecințe trebuie prevenită 
încă în anii studenției. Tînă- 
rul nostru își face examenul 
de conștiință înainte de a ho
tărî să vină la medicină. Și 
urmează medicina pentru că 
aceasta îi este chemarea. Din 
el va ieși, într-adevăr, medicul 
destoinic al terenului, medicul 
care, în practica sa, departe, 
într-un sat. se va consacra cu 
aceeași pasiune cu care și-a 
făcut școlaritatea misiunii sale 
de factor de prevenire, vinde
care și alinare a suferințelor.

Oamenii vor veni cu încre
dere la el; activitatea sa tera
peutică, desfășurată pe baza 
unei solide pregătiri științifice, 
va fi dublată de influența psi
hologică binefăcătoare pe care

In aceste zile de 
toamnă, contrar aș
teptărilor, în Bucu
rești termometrele 
se mențin încă la 
circa 20 grade. Pe 
bulevarde, pe aleile 
parcurilor și grădi
nilor publice nume
roși cetățeni conti
nuă să se plimbe ca 
in luna mai. Mulți 
se opresc să admire 

hărnicia floriculto- 
rilor bucureșteni, 
care, bucurîndu-se 
de zilele însorite au 
trecut la împodobi
rea peluzelor cu 
veșminte noi: pan- 
seluțe, tufănici, pă
răluțe Și alte flori 
din paleta toamnei. 
Ei au plantat pînă 
în prezent, din to
talul de 1 140 000 de 
răsaduri de flori și 
115 000 arbuști, pre- 
răzuți pentru aceas
tă toamnă, mai bine 
de 85 la sută. A- 

proape jumătate 
și-au găsit locul în 
jurul marilor cvar
tale de locuințe 
date în folosință a- 
nul acesta. Ele se 
adaugă la cele pes
te 13 milioane de 
flori plantate în 
cursul verii în 
parcurile Capitalei 
ji grădinile publice. 
Printre begonia, 
salvia, gura leului, 
oetunia, miozotis și 
altele, lista florilor 
plantate în spațiile 
verzi bucureștene 
s-a îmbogățit cu o 
nouă floare, care 
are o gamă variată 
de culori, denumită 
gazonia.

Alături de cei 
peste 37 000 arbori 
foioși și coniferi, 
plantați în primă
vară, pe străzi, în 
parcuri și grădini 
publice, în noile 
cartiere ale Capita

fața bolnavilor această latură 
a personalității medicului — 
dragostea de om — are cel 
puțin aceeași greutate specifi
că. ca și cea pur științifică.

Pasiunea este criteriul fun
damental pe care se grefează 
armonios celelalte calități pe 
care trebuie să le întrunească 
studentul în medicină. Am pu
tut să urmăresc cu plăcere 
dezvoltarea acestor calități la 
tinerii mei prieteni. De pildă, 
pe tînărul medicinist care își 
începe încă din facultate uce- 

aicia 
tarea 
că, 
care 
moment al șco
larității sale 
prinde o dra
goste deosebită 
pentru o anu
mită disciplină. 
Chiar după 
primele cursuri, 
el vine la asis
tenți, la profe
sori, solicită bi- 
asigură 

modest 
orele 

sesizează

in cerce- 
științifi- 

studentul 
într-un

bliografie, își 
borator um 
lucru pentru 
Profesorul 
pasiunii pentru cercetare, îi 
dă sâ urmărească o temă 
mai ușoară. Tînărul stă în 
laborator pînă seara tîrziu, 
încearcă, greșește, dar nu re
nunță. Și iată că într-o buni 
zi, mica lui temă a fost rezol
vată și el are nemăsurata sa
tisfacție a începătorului de 
a-și prezenta contribuția la 
cercul științific. Profesorul a 
cîntărit, știe acum în ce măsu
ră se poate bizui pe el, și îi 
dă o temă mai amplă, mai 
profundă, care va forma su
biectul lucrării sale de diplo
mă. Așa s-a născut un cerce
tător, care va fi un medic ex
celent, cadru didactic, om de 
știință. Cîți tineri n-am văzut 
evoluînd sub ochii mei, pentru 
ca azi să-mi fie colegi în 
corpul profesoral sau distinși 
cercetători în institutele Aca
demiei R.P.R., medici apreciați 
în satele și orașele unde pro
fesează.

Mulți sînt aceia care se a- 
propie de munca de cercetare 
abia în momentul cînd în cli
nică au ajuns să ia contactul 
cu omul bolnav. Dar să nu ui
tăm că acel care se pasionea
ză pentru cercetarea clinică 
despersonalizată, văzînd în 

în la- 
loc de 
libere, 

flacăra

lei vor fi plantați în 
toamna aceasta încă 
35 000 noi arbori. De 
asemenea, la cei 
78 000 de trandajiri, 
răsădiți la începu
tul anului, se vor 
adăuga alți. 40 000 
de puieți din soiuri 
noi. Ei vor fi plan
tați în locul bătrî- 
nelor tufe de pe bu
levardul Aviatori
lor, precum și pe 
alte principale bu
levarde bucureș
tene.

La înfrumuseța
rea orașului au con
tribuit și cetățenii 
Capitalei, care au 
participat la ame
najarea a peste 
150 000 metri pătrați 
de noi spații verzi, 
la îngrijirea pelu
zelor de flori pe 
străzi și plantarea 
de arbori.

(Agerpres)



JlnMa CUM MUNCESC ȘI ÎNVAȚĂ 

iteafiiîâ TINERII DE LA ZOOTEHNIE?
n acă cineva urcă, în 

aceste zile, pe va
lea Argeșului, în 
sus spre hidrocen
trală, va întîlrii 
grupuri de tineri, 
muncind Ia împă-

Un asemenea grup am 
la Băiculești, raionul 
de Argeș. Cei peste o

olcctiviștii din G.A.C. Frata, raionul Turda, 
sînt preocupați să asigure condițiile necesare 
pentru ca și în perioada de stabu'Iație să se ob
țină producții constante de carne și lapte. Des
pre aceste pregătiri, despre măsurile stabilite și 
eficiența lor, ne-au vorbit tovarășii : VASILE 
SARMĂȘAN și TEODOR MAXIM.

— Sectorul 
VASILE zootehnic a cre- 

SARMAȘAN scut de }a un 
președintele an la altul. In 

G.A.C. prezent numă
rul taurinelor a 

ajuns la 920, al ovinelor la 
1085, al porcinelor la 627. Con
siliul de conducere s-a preocu
pat în permanență să asigure 
pentru cei care muncesc la 
zootehnie — majoritatea tineri 
— toate condițiile pentru a ob
ține și în timpul iernii produc
ții constante de carne și lapte.

Dispunem, în prezent, de 9 
grajduri — unul construit anul 
acesta— corespunzătoare, bine 
aerisite și luminate, conforta
bile, un complex porcin mo
dem în flux continuu și o pu-

ierniță. Pentru ca îngrijitorii 
să lucreze în condiții cît mai 
igienice, am procurat toate 
materialele și hainele de pro
tecție necesare : cizme de cau
ciuc, halate, bonete, ligheane 
pentru spălat, săpun, prosoape. 
Am procurat găleți, sticle și 
biberoane deoarece, încă de 
anul trecut, alimentarea viței
lor se face la biberon.

Fiecare brigadă dispune de 
un pod — basculă. Avem ast
fel posibilitatea să gospodărim 
mai bine furajele, să cunoaș
tem sporurile de greutate rea
lizate lunar.

Am căutat să asigurăm toate 
condițiile necesare îngrijitori
lor tineri ale căror cerințe cul
tural-educative sînt mai mari:

la grajduri sînt biblioteci vo
lante, îngrijitorii au o zi liberă 
pe săptămînă. Nu ne-am oprit 
însă aici. In scurt timp vom 
amenaja camerele îngrijitori
lor. Fiecare cameră va fi dota
tă cu mobilierul necesar. De 
asemenea, îngrijitorii vor avea 
aici ziare, reviste, literatură de 
specialitate și beletristică, cîte 
un aparat de radio cu tranzis- 
tori, jocuri de șah, remi etc.

TEODOR
MAXIM 

secretarul 
com.

U.T.M. 
pe G.A.C.

— Dăm o
mare atenție 
ridicării califi
cării tinerilor 
din sectorul 
zootehnic.

Metodele folosite sînt varia
te. La noi în gospodărie, în
fiecare săptămînă, are loc cîte 
o scurtă consfătuire cu îngri
jitorii de animale. Participă la 
aceste consfătuiri inginerul
zootehnist, brigadierul și unii 
membri ai consiliului de con
ducere. De multe ori se pre
zintă o expunere urmată de o

demonstrație practică la 
grajd. Pentru a populariza 
metodele bune folosite în ad
ministrarea rațională a fura
jelor, 6 tineri îngrijitori de la 
noi din gospodărie, au fost tri
miși la G.A.S. . Mihai Vitea- 
zu" la un schimb de experien
ță. Un interesant schimb de 
experiență am organizat, la 
noi, cu tinerii din gospodăria 
colectivă din comuna Unirea.

Biblioteca constituie și ea un 
ajutor prețios pentru fiecare 
tînăr. Marea majoritate a tine
rilor sînt cititori activi. Pentru 
a-i ajuta să aleagă broșurile și 
cărțile cele mai utile pentru 
munca lor, am întocmit liste și 
am afișat coperțile acestor 
cărți. La fiecare grajd avem o 
bibliotecă volantă unde cărțile 
se schimbă lunar.

Principala formă de studiu, 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale este învățămîntul 
agrozootehnic. La cursuri vor 
participa toți îngrijitorii: 25 în 
anul II, restul de 26 în anul I.

Ne-am asigurat din timp mu
laje. planșe, diafilme, filme 
documentare, o trusă pentru 
însămînțări artificiale etc. 
Ne-am propus să-i ajutăm pe 
tineri să studieze mai amănun
țit problemele de hrănire rațio
nală a animalelor, ce furaje, 
precum și rațiile care trebuie 
folosite în timpul iernii pen
tru a spori producția de carne 
și lapte, igiena mulsului, îngri
jirea corporală a animalelor.

Tot pentru perioada de iarnă 
vom organiza și schimburi de 
experiență între tinerii din ce
le două brigăzi zootehnice.

Noi vrem să-i ajutăm pe ti
neri să-și organizeze cit mai 
folositor timpul lor liber. Cu 
sprijinul gospodăriei colective 
le-am creat tinerilor o zi liberă 
pe săptămînă. Ca urmare a a- 
cestui fapt am antrenat o bună 
parte din tineri la activitățile 
culturale care au loc în sat: 
unii la cor, 2 la echipa de 
dansuri, 2 în orchestra de ti
neret.

Ei și-au manifestat dorința 
să desfășoare diferite activi
tăți culturale și la locul lor de 
muncă. Dorință pe deplin jus
tificată dacă ne gîndim că în
tre orele de program ei au 
mult timp liber, pe care îl pot 
folosi mult mai util acolo. In 
acest scop un instructor îi va 
ajuta să pregătească progra
mul brigăzii artistice inspirat 
din viața lor. Programul a- 
cesta va fi prezentat atît în 
sectorul zootehnic cît și la că
minul cultural.

In prezent, contribuim la 
amenajarea cît mai urgentă a 
camerelor îngrijitorilor. Vrem 
ca aceste camere să devină a- 
devărate cluburi unde tinerii 
să învețe și să se distreze.

ION RUS
corespondentul „Scînteii 

tineretului’ pentru regiunea 
Cluj

Au asigurat
adăposturile

pentru animale

IINMIU t oi h un
olectiviștii din. în
surăței, raionul 
Brăila, știu că la 
obținerea unor 
producții mari de 
lapte și carne o 
influență directă

o are și felul în care sînt adă
postite animalele — proprie
tate obștească. Iată de ce, ca 
buni gospodari ce sînt, colec
tiviștii de aici s-au îngrijit din 
timp ca pentru cele 771 bovi
ne. 694 porcine, 3 932 ovine și 
cele peste 5 000 capete păsări- 
matcă să asigure adăposturi 
corespunzătoare. Ei au avut 
în plan să construiască anul 
acesta un grajd pentru 100 
capete bovine, un complex în 
flux continuu cu o capacitate 
de 1 200 porci la îngrășat și 
100 scroafe.

Colectiviștii s-au apucat din 
timp de ridicarea acestpr con
strucții. Au fost procurate 
materialele necesare atît prin 
repartiție cît și din resurse lo
cale. La acțiunea de procurare 
a materialelor și tinerii au a- 
dus o însemnată contribuție. 
Astfel s-au confecționat, în 
gospodărie, 200 000 bucăți că
rămizi, realizînd o economie 
de 50 000 lei. Prețul de cost al 
acestor construcții s-a redus 
mult prin înlocuirea materia
lului lemnos folosit la tava
nele de la grajduri, cu bețe de 
floarea soarelui și prin parti
ciparea tinerilor colectiviști la 
unele munci necalificate. 
După terminarea noilor con
strucții, colectiviștii au trecut 
la repararea și amenajarea 
construcțiilor mai vechi. Au 
fost înlocuite geamurile spar
te, s-au reparat ieslele și par
doselile, s-au etanșat ușile de 
la grajduri. Iarna cu viscole și 
zile friguroase poate veni. A- 
nimalele au adăposturi căl
duroase, corespunzătoare.

'■ ■' t

T. OANCEA

/I

■

anotimpurile munca '8 în toate
8 în zootehnie cere o atenție 8 
* deosebită, o grijă permanen- 8 
8 tă pentru buna îngrijire a
8 animalelor. Tinerii îngriji- ș 
| tori din brigada zootehnică 8 
g a G.A.C. Plevna, raionul , 
8 Lehliu, au înțeles bine acea- 8 
| stă indicație. Iată-I în foto- 8 
8 grafie pe unul dintre ei, ti- § 
8 nărui Soare Anton, preocu- 8 
| pîndu-se de buna îngrijire a 8

X X z 
l

25 de viței de care 
răspunde

Foto : 1. CUCU

ACUM,

la Învățătură!
Sîntern în perioa- 

îa cînd încep cursu
rile agrozootehnice. 
La gospodăria co
lectivă din comuna 
Radovanu, raionul 
Oltenița, au fost 
puse la punct, pină 
în cele mai mici a- 
mănunte, toate con
dițiile pentru o rod
nică activitate a ce
lor peste 300 de 
cursanți din anii 1 
și II. Să pornim de 
la prima condiție 
materială: sălile de 
clasă. Anul trecut a 
fost una, acum sînt 
trei. Alături de sala 
de cursuri de anul 
trecut, erau două 
birouri care
foloseau permanent. 
S-a hotărît să fie 
transformate în săli 
pentru cursurile a- 
grozootehnice. Era 
însă nevoie de une
le modificări. Mem
brii comitetului 
U.T.M. din gospodă
rie s-au sfătuit cu 
tinerii din brigada 
de construcții, cu 
cei de la ateliere, și, 
cu aprobarea con
ducerii gospodăriei, 
s-a ajun3 la o ini
țiativă !
mai miei, de ame
najare să fie făcu
te de tineri, prin

nu se

lucrările

muncă patriotică. 
Tinerii i-au ajutat 
pe constructori la 
lucrările de renova
re mai mari. Restul 
— a rămas în răs
punderea lor. Un 
grup de fete au vă
ruit pereții, au cu
rățat geamurile, au 
spălat dușumelele. 
Treburile nu s-au 
terminat aci. Tinerii 
de la atelierul de 
tîmplărie au con
fecționat cîteva ta
ble și bănci pentru 
:ei 150 de cursanți. 
împreună cu biblio- 
■ecara din comună, 
zece din cei mai 
yuni cititori au a- 
nenajat „Colțul în- 
oățămîntului agro
zootehnic". Intr-un 
colț din fiecare cla
să se află standuri 
eu cărți și broșuri 
noi, reviste de spe
cialitate. Au sosit — 
odată cu manua
lele — afișe, grafi
ce, pliante. Tinerii 
au cerut sprijinul 
inginerului 
nom și au rînduit 
afișele pe 
într-o ordine 
mită, după specifi- 
:ul fiecărui cerc : 
cultură mare, zoo
tehnie, viticultură, 
'.egumicultură.

Pe lingă toate a-

agro-

pereți, 
anu-

edil

»

O sărbătoare 
a toamnei

durin. 
văzut 
Curtea 
sută de tineri entuziaști, cu fe
țele îmbujorate de aerul tare 
de munte, veniseră unii din o- 
raș, alții din satele din împreju
rimi să răspundă Ia chemarea 
comitetului raional U.T.M. de a 
contribui prin muncă patriotică 
la îmbogățirea patrimoniului 
forestier...

In raionul Curtea de Argeș, 
există o tradiție, o experiență 
valoroasă în acțiunea de împă
durire. Una din cele patru di
plome acordate de către comi
tetul regional U.T.M. tinerilor 
din acest raion, 
este pentru evi
dențierea lor în 
cadrul 
lor de 
țire a 
niului 
In primăvara a- 
cestui an au 
fost plantate cu 
diferiți arbori, 
prin muncă pa
triotică, peste 
105 hectare. 
Tot tinerii sînt 
aceia care, par- 
ticipînd Ia recoltarea semin
ței, întreținerea culturilor, 
combaterea dăunătorilor și la 
alte lucrări forestiere, au rea
lizat economii de aproape 
20 000 lei.

Ca în fiecare toamnă, cînd 
începe sezonul unor asemenea 
lucrări, și de dala aceasta s-a 
chibzuit bine și, ca urmare au 
fost luate măsuri care să asi
gure îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor. Inițial se sta
bilise ca, în această toamnă, 
pe raza celor 4 ocoale 
să fie executate lucrări 
pădurjri pe aproximativ 
hectare.

După ce s-au analizat 
posibilitățile în cadrul organi
zațiilor U.T.M., tinerii s-au an
gajat, că întreaga suprafață va 
fi plantată de către ei prin mun
că patriotică.

La începutul lunii septembrie 
comitetul raional U.T.M. a luat 
legătura cu ocoalele silvice în 
raza cărora se aflau suprafețele 
respective și s-au stabilit, de 
comun acord, măsurile tehnico- 
organizatorice. Pentru șantierul 
Băiculești, care aparține de oco
lul silvic Curtea de Argeș, 
unde sînt 40 de hectare 
pădurit, s^au stabilit măsuri 
practice, eficace ca lucrările de 
împădurire să se desfășoare în 
bune condiții. Uneltele necesa
re au fost procurate și repa
rate din vreme. Pepiniera oco
lului a asigurat în cea mai 
mare parte materialul săditor. 
Restul s-a completat cu mate
rial adus de la pepiniera cen
trală din Găiești. La

acțiuni- 
îmbogă- 
patrimo- 

forestier. șantier de
împăduriri

silvice 
de îm- 
50 de

toate

de îm-

timpul

cestea tovarășul 
Gheorghe Dună, In
ginerul gospodăriei, 
care e lector la 
două din cele cinci 
cercuri — ne-a spus 
și alte lucruri des
pre tineri :

— La noi sînt 
mulți tineri fruntași 
ai producțiilor mari, 
promovați 
doi.
i-am 
tivul 
tare, 
monstrative. Cu a- 
jutorul lor, pe tot 
cuprinsul anului am 
strîns un bogat ma
terial de studiu: 
diferite soiuri de 
semințe, mostre și 
spice, știuleți de po
rumb, plante tehni
ce, specii de dăună
tori și multe altele. 
Toate acestea ne 
sînt de folos acum. 
Avem pregătite ma
terialele pentru con
struirea unei case- 
laborator. Cu ajuto
rul ei vom putea 
face demonstrații 
mult mai atractive 
pe marginea lecții
lor predate. Așa am 
pregătit 
țiile de 
Acum, 
tură !

B. NICUȚA

în anul 
acest an, 
în colec- 
de cerce-

In
luat 
meu 
pe loturile de-

noi condi- 
învățămînt. 
la învăță-

U.T.M. 
despre 
fondu- 
valoa-

stabilit, puieții au fost trans
portați pe șantier și păstrați 
în nisip pe marginea rîului. Da 
asemenea, s-a efectuat piche- 
tatu! cu țăruși.

După cum se vede, totul 4 
lost pregătit cu atenție și minu
țiozitate, după recomandările 
științifice.

în adunările generale ala 
organizațiilor de bază 
li s-a vorbit tinerilor 
importanța îmbogățirii 
lui forestier, despre
rea materialului lemnos în e- 
conomia țării, în industrie șl 
construcții. Comitetul raional 
U.T.M. a luat legătura cu cămi
nele culturale în cadrul cărora, 
pe tema împăduririlor, au fost 
ținute conferințe de către cadre 
de specialitate. Iar Ia stațiile de 
radioamplificare au fost prezen
tate, la emisiunile locale, mate
riale documentate științific, care 
îndemnau tineretul să participe 
la o acțiune atît de importantă. 
După aceea s-a trecut Ia organi
zarea brigăzilor de muncă pa
triotică. S-au încadrat în aceste 
brigăzi peste o sută de tineri 
numai de la Fabrica de confec
ții „6 Martie’, apoi alți nume
roși tineri de la I LS. Băiculești, 
O.C.L. Curtea de Argeș, din or
ganizația de bază U T.M. din 
G.A.C. „Albina", comuna Băicu
lești și tinerii din G.A.C. Zăr- 
nești. Ei munceic cu însuflețire 
pe acest șantier de împăduriri 
de pe pantele ce se întind de-o 
parte și de alta a Argeșului.

ION ANDREIȚA

In pragul noului anotimp cultural

gos- 
lace 
cu-

Acum cîteva zile, parcul 
din comuna Chiajna, ra
ionul 16 Februarie, a 

găzduit o manifestare cultural- 
sportivă interesantă : „Sărbă
toarea recoltelor bogate". Au 
venit aici colectiviști vîrstnici 
și tineri din comunele Chiaj
na, Dragomirești și din satul 
Dudu.

Programul a fost bogat.
Președinții celor trei gospo

dării agricole colective au vor
bit colectiviștilor, despre ex
periența obținută în creșterea 
producției agricole la hectar, 
despre succesele dobîndite în 
actuala campanie agricolă.

Au urmat apoi pasionante 
întreceri sportive și programe 
cultural-artistice. Terenul de 
sport a atras iubitori ei unor 
discipline sportive ca : fotbal, 
scrimă și motocros — la care 
au evoluat membri ai lotului 
olimpic al R.P.R., ai cluburi
lor sportive Steaua și Dinamo 
și sportivi din comunele Chiaj
na și Dragomirești.

Pe estrada parcului, forma
ția de acordeoniști și soliștii 
Casei raionale de cultură, pre
cum și brigada artistică de a- 
gitație a colectiviștilor din 
Chiajna, au prezentat un in
teresant program.

ION MALANCU 
corespondent voluntar

Sîntern la Radu Vodă, sat de 
cîmpie, în raionul Lehliu. Cit 
vezi cu ochii, Bărăganul e de
senat cu brazde proaspete, a- 
dinci, care curg ca pîraie- 
le-n zare. La sediul 
podăriei colective se 
bilanțul campaniei : s-a
Ies rodul bogat al ogoarelor, 
s-au executat arăturile, s-au Ier. 
minat însămințările. A încolțit, 
în multe tarlale, griul. La că
minul cultural se face într-un 
iei același bilanț, consemnat în 
cîntecele și dialogurile brigăzii 
artistice de agitație. Paralel cu 
programul în repetiție al brigă
zii, la cămin se dezbat și cîteva 
aspecte ale muncii cultural — 
artistice de pină acum. Mem
brii comitetului U.T.M. pe co
mună, colectivul de conducere 
al căminului cultural și instruc
torii formațiilor artistice exi
stente participă la o ședință de 
lucru în care dezbat : brigada 
artistică de agitație — cum a 
oglindit preocupările colectivi
știlor, care a fost eficiența in
tervențiilor ei, dacă aceste in
tervenții au fost operative, în 
același ritm cu problemele la zi 
ale campaniilor agricole ; for
mația de teatru — dacă piesele 
puse în scenă au servit sau nu 
specificului muncii din gospo
dărie ș.a.

Bilanțul pe care-1 încearcă a- 
ceastă ședință se referă nu atît 
la statistica activităților cullu- 
ral-artistice de pînă acum, cît 
mai ales la formele, mijloacele 
și procedeele prin care s-au 
realizat aceste activități. La șe
dință s-au stabilit și direcțiile 
pe care să se dezvolte activita
tea cultural-artistică în perioada 
iernii, măsurile care trebuie 
luate pentru ca, în tot acest 
timp, la căminul cultural să exi
ste o activitate intensă, multi
plă, să atragă cît mai multi ti-

neri. Planul de măsuri care s-a 
elaborat, concretizează în acest 
fel preocupările și preferințele 
tuturor artiștilor amatori care 
activează pe scena căminului. 
Ale lor și ale celor pentru 
care se organizează de fapt 
activitățile culturale — specta
torii.

La Radu Vodă, din cei peste 
trei sute cincizeci de tineri co
lectiviști, la activitatea forma
țiilor artistice ale căminului 
cultural participă aproape două 
sute de tineri, membri ai dife
ritelor formații: cor, teatru,

contribuie Ia organizarea unei 
activități artistice complexe, 
dar nu epuizează formele și 
modalitățile de organizare ale 
unei asemenea activități. Iarna, 
mai mult de cît oricînd, cămi
nul cultural își deschide ușile 
larg pentru acțiuni numeroase, 
cerute de colectiviști. Planul 
de muncă întocmit de comitetul 
U.T.M. și colectivul de condu
cere al căminului cultural, pre
vede în acest sens și alte mă
suri. Mulți tineri colectiviști 
și-au manifestat dorința de a fi 
cuprinși în formația de teatru

Perspectivele unui
soliști vocali, sau instrumen
tiști, brigadă artistică de agi
tație sau echipă de dansuri, 

Colaborarea între comitetul 
U.T.M. pe comună și colectivul 
de conducere a căminului cul
tural se manifestă, în primul 
rînd, și prin această largă mo
bilizare a tinerilor către acti
vități artistice multiple, efici
ente. 14 tineri colectiviști au 
format de curînd un grup vocal 
de a cărui îndrumare se ocupă 
direct brigada artistică de agi
tație. Acest grup vocal va for
ma, într-un fel, „fondul muzi
cal” pe care se vor desfășura 
repertoriile brigăzii. In pers
pectiva viitoarelor spectacole, 
grupul vocal și-a început deja 
activitatea. De cîteva zile re
petă. Urmează ca în zilele ur
mătoare să se întîlnească cu 
membrii brigăzii la prima repe
tiție mai largă, să pună 
cord cîntecele învățate 
eziile recitatorilor, cu 
brigăzii.

Desigur, o astfel

Ca urmare, forma-a căminului.
(ia și-a sporit numărul la a- 
proape treizeci de membri. Ex
periența activității 
în iarna trecută a 
punerea în scenă 
scurte, într-un act, 
mai cerută, atît de timpul rela
tiv scurt necesar învățării rolu
rilor cît și de continuitatea ca 
atare a activității culturale: 
punînd în scenă mai multe pie
se într-un act și prezentîndu-le 
pe rînd publicului, se asigură 
varietatea și permanentizarea 
spectacolelor de teatru. In iar-

desfășurată 
dovedit că 
a pieselor 

este mull

treizeci 
vor ac-

na aceasta, cei aproape 
de membri ai formației 
tiva în trei sau chiar patru e~ 
chipe. Două din aceste echipe 
au si început pregătirea roluri
lor încredințate.

Gospodăria colectivă din Ra
du Vodă e întinsă de-a lungul 
a peste 2 400 de hectare de 
cîmp, are un sector zootehnic 
foarte puternic, un sector avi
col și unul legumicol. Cum e și 
firesc, specificul muncii dintr-un 
sector sau altul dă și o anume 
direefie preferințelor, pasiunii 
pentru cultură și artă a tineri-

program
lor colectiviști. Unii vor să 
vadă Ia cămin brigada de agi
tație al cărei program să oglin
dească aspecte ale muncii lor, 
allii vor să participe Ia seri și 
simpozioane literare, Ia acțiuni 
de dezbatere a cărților citite. 
Cadrele didactice din sat și 
prietenii cărții cei mai activi 
vor organiza la cămin seri li
terare „discuții între eroii căr
ților” seri de poezie și lectură 
în colectiv. Cum vor fi organi
zate asemenea acțiuni t Serile 
literare, simpozioanele vor con
tinua de fapt o rubrică a acli-

vității începute în acest sens a- 
nul trecut și anume aceea ini
țiată de comitetul U.T.M. și 
intitulată „Să cunoaștem istoria 
literaturii romîne’. In cadrul a- 
cestei rubrici unor scriitori de 
seamă li s-au dedicat simpozi
oane sau seri literare. Anul 
acesta, sau mai bine zis, în 
iarna aceasta acțiunile de popu
larizare 
axa pe 
sebi, a 
lor noștri contemporani. Neîn
doielnic, în urma acestor mani
festări, va crește și numărul 
prietenilor cărții.

Numeroase acțiuni se vor or
ganiza în sprijinul muncii de 
răspîndire a cărții agrozooteh
nice, cu participarea unui larg 
colectiv. Amintim dintre for
mele preconizate pentru acea
sta „Dialogul între doi colecti
viști" (Ion D. Nicolae, tînăr 
colectivist ce a obținut re
zultate mai bune, care a ciști- 
gat întrecerea cu Vasile Mușat 
va expune în cadrul unui ase
menea dialog experiența sa). 
Planul de muncă prevede și 
alte numeroase acțiuni (de Ia 
serile de întrebări și răspun
suri la concursuri „Cine știe, 
cîștigă”, Ia spectacolele forma
țiilor artistice), fiind deschis 
inițiativelor si preferințelor ti
nerilor.

a cărții se vor 
cunoașterea îndeo- 
operelor scriilori-

A. I. ZĂINESCU

MUZE
BACĂU (de la corespondentul nostru)

In ultima vreme, in sutele regiunii Bacău au fost 
organizate numeroase expoziții de arta. Astfel, in 
ci leva sate din raionul Tg. Ocna au fost expuse re
produceri din opera lui Nicolae Grigorescu, iar la 
Răcăciuni în raionul Bacău s*a deschis o expoziție 
de arta unde au fost expuse opere originale ale pic
torilor romîni contemporani. De asemenea, colecti
viștii din comuna Luizi — Călugăra, raionul Bacău, 
au făcut cunoștință cu cîteva din capodoperele gale
riei de artă Tretiakov.• prin intermediul reproduceri
lor expuse la căminul cultural.

★
Muzeul regional Bacau prin secția de istorie a în

treprins o serie de acțiuni menite să contribuie la 
educarea maselor de colectiviști în spirit ateist-știin- 
țific. Astfel, expoziția „Evoluția uneltelor de produc-

de a- 
cu po- 
textul

r,

măsură

/le1 a lost prezentata in mai muile sale din raioanele 
Bacău si Tg. Ocna. Feste lot expoziția a lost insoli
ta de brigăzi științifice care au răspuns la întrebă
rile puse de colectiviști. Pe baza acestor înlrcbuii 
au lost întocmite diverse expuneri, lata temele cî- 
torva dintre ele : „Apariția vieții pe pămînl", „Vie
țuitoarele din trecut pe teritoriul regiunii noastre", 
„Primele începuturi ale dezvoltării agriculturii in 
tara noaslra" etc.

★
De la Începutul anului pină în prezent muzeele 

din regiunea Bacău au înregistrat peste 220 000 de 
vizitatori. Cei mai multi, consemnați în registrul de 
evidență al casei memoriale Ion Creangă din Humu- 
lești : aproape 62 000, muzeul arheologic din 
P. Neamț, 42 000, muzeul din Bicaz cu secția „Con
struirea socialismului" — 40 000 etc.

Prietenii cărții din comuna Va ma, regiunea Suceava au fost surprinși de fotoreporter în bi
blioteca sătească la o obișnuită întîlnire cu noutățile literare.

Foto : AGERPRES
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• Ministrul învățămîntului, 
Ștefan Bălan, a primit marți 
pe profesorii italieni care se 
află în țara noastră cu prile
jul sărbătoririi centenarului 
primului curs de limba și lite
ratura romînă, înființat la U- 
niversitatea din Torino.

La întrevedere au fost
față Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, 
funcționari superiori din mi
nister, precum și reprezentanți 
ai conducerii Universității din 
București.

în cursul aceleiași zile, 
oaspeții Italieni au prezentat, 
în aula Universității București, 
comunicările: „Probleme ale 
învățămîntului superior în I- 
talia" (prof. Mario Allara, rec
torul Universității din Torino), 
„Bazele economice sociale ale

arhitecturii romane din perioa
da Republicii" (prof. Giorgio 
G'ullini. decanul Facultății de 
litere și filozofie de la aceeași 
Universitate), și „Filologii Fa- 
uriel și Isola și limba romînă" 
(prof. Mario Ruffini, lector de 
limba și literatura romînă).. Ei 
au asistat, de asemenea, la co
municările susținute de 
Iorgu Iordan despre 
Luigi Frollo", prof. N. 
despre „Giandomenico 
și lector George 
despre „Giovenale 
Ruscalla".

★

Oaspeții italieni au partici
pat la un dejun oferit de mi- 
nisti-ul Italiei în R. P. Romînă, 
Alberto Paveri Fontana, și la 
un dineu oferit de acad.

acad.
,.Gian 
Lascu 
Serra" 

Lăzărescu 
Vegezzi-

Gheorghe Mihoc, rectorul Uni
versității din București.

0 La Institutul de cercetări 
pentru mecanizarea agricultu
rii din București a început o 
Consfătuire internațională care 
dezbate rezultatele cercetărilor 
cu privire la stabilirea celor 
mai corespunzătoare tipuri de 
mașini pentru mecanizarea 
lucrărilor în cultura porum
bului, precum și cu privire la 
funcționarea și exploatarea a- 
cestor mașini.

în prima zi au fost prezen
tate referate în legătură cu 
mecanizarea lucrărilor de se
mănat și de îngrijire a cultu
rilor de porumb. în continua
re vor fi susținute referate 
despre rezultatele cercetărilor 
în mecanizarea recoltării po
rumbului pentru boabe și si-

loz, a lucrărilor de condiționa
re a semințelor etc.

La consfătuire participă 
delegați din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Romină, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

DIN PARTEA AMBASADEI
U.R.S.S.

Ambasada Uniunii Sovietice 
în Republica Populară Romînă 
exprimă mulțumiri cordiale 
colectivelor tuturor întreprin
derilor, instituțiilor, asociații
lor, organizațiilor și cetățeni
lor romîni care au adresat fe
licitări ambasadei cu prilejul 
celei de-a 46-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

i Plecarea din Capitală

a unor specialiști

italieni

■ r
| (ești
!___

Duminică s-a desfășurat finala pe
i de matematică. In fotografie, un

lari Olimpiadei studen-a 
aspect de la olimpiadă.

Foto : EMIL COJOCARUIN AȘTEPTAREA0 ASPEIILOR
n aceste zile, tn 
frumoasele stați
uni Govora. Olă- 
nești și Călimă
nești — Căciulata 
este... liniște. 
Numai la birourile

de primire, gospodarii între
prinderilor de exploatare a 
băilor sint în toiul activității.

— Am intrat de o lună în 
„sezonul rece" — ne-a explicat 
tovarășul Ilie Călugăraș, di
rectorul I.E R.B. — Govora. 
Stațiunea noastră ca și Olă
nești și Călimănești nu-și va 
înceta insă activitatea. Numă
rul celor care vor veni lunar 
la tratament și în acest sezon 
va fi destul de însemnat; 1 600 
la Govora, pe.s- ___________
te 1450 la Căli- 
mănești, in ju- Dnortăl iri 
rui a 900 la O- r ICgaiUI 
lănești, deci a- în cf
proape 4 000 de 1 u ■'1
persoane. din U^l

Cei care au 11 ■ ®
fost pe aici și in —.........
anul trecut, vor 
găsi unele lucruri noi: la 
Olănești, pavilionul nr. 10 a 
fost complet reamenajat, mo
dernizat. La Govora, 
nr. 13, (cu 52 de 
a fost transformată 
pleci, Zilele trecute au fost, 
încheiate aici lucrările de 
montare a instalației de încăl
zire centrală. Reparații impor
tante se fac în prezent șl la pa_ 
vilionul „Central" din Călimă
nești.

Paralel cu aceste reamena- 
jări, în toate stațiunile se des
fășoară din plin lucrări de zu
grăveli, refaceri de planșee, 
izolări de coșuri. Au fost revi
zuite toate sobele, modificate 
și reamenajate spațiile sanita
re anexe (băi, spălătoare etc.) 
Se extinde iluminatul fluores
cent. La Olănești, bunăoară, 
holurile tuturor vilelor, sălile 
de club, de dans vor fi astfel 
iluminate.

Conducerile întreprinderilor 
au luat măsuri și pentru asi
gurarea proviziilor de combus
tibil și alimente. In toate sta
țiunile a fost adusă întreaga 
cantitate de lemne de foc. 
Pentru mărirea capacității de

vila 
locuri) 
corn-

depozitare a combustibilului 
lichid, la Govora și Călimă
nești au fost instalate 5 rezer
voare noi, cu o capacitate to
tală de 170 000 litri.

Cantinele au fost aprovizio
nate cu însemnate cantități de 
legume, • fructe și conserve. 
Pînă în prezent, aproape 70 la 
sută din necesarul de alimente 
a fost însilozat. S-au construit 
noi spații de depozitare (depo
zitul central de mărfuri 
Olănești — 
înzestrat cu instalații moder
ne — are capacitate de 20 de 
vagoane). în luna noiembrie, 
în Olănești-sat, va intra în 
funcțiune o nouă fabrică de 
pîine. La Govora în curmd va 
___________  fi dat în folo- 

sință un mo- 
Ia îflPnĂ_ _ dern laborator

o iama de cofetărie.
iutiilfl .

llltlllllî tă preocuparea
vllUlUl pentru asigura-

- . - rea unor condi
ții optime, des

fășurării regimului sanatoria!,. 
în general, în jurul datei de 

15 noiembrie iarna poate 
veni... dar, nu și pentru cei 
care se ocupă de administra
rea pavilionului „Palas" din 
Govora. Aici, grupul de șan
tiere Rm. Vilcea al Trustului 
regional de construcții — Ar
geș, a început o reparație ca
pitală, care însumează lucrări 
în valoare de 4 500 000 lei. Rit
mul în care se desfășoară re
parațiile este nesatisfăcător. 
Conducerea grupului de șan
tiere, conducerea trustului ar 
trebui să accelereze ritmul de 
execuție a lucrărilor prevă
zute în deviz.

..Stațiunile de pe Valea Ol
tului se pregătesc intens pen
tru iarnă. Deși se spune că 
prin aceste locuri iarna este 
mai blîndă, prevăzători cei 
care se îngrijesc de confortul 
și bunul trai al oamenilor 
muncii veniți aici la odihnă și 
tratament sint gata să-i întim- 
pine cum se. cuvine și în ano
timpul care bate la ușă.

din
construit recent,

A. IOAN

99
atată 1879, „Nora* 
sau „Casa de pă
puși" înscriindu-se 
în linia dramelor 
psihologice și-a 

1 cîștigat de la pre
mieră și pînă as

tăzi o audiență universală, i- 
lustrînd geniul de dramaturg 
al lui Ibsen precum și carac
terul profund social al operei 
sale.

Destinul Norei închide în el 
o dramă puternică, cu implica
ții sociale ascuțite, de natura 
să dezvăluie chipul ipocrit și 
falsitatea moralei burgheze. O- 
dată cu aceasta, și făcînd dova. 
da unui adevărat act de curaj 
pentru vremea sa, Ibsen dezba
te în piesă rostul și rolul fe
meii în societate, afirmînd drep
tul ei la demnitate și stigmati- 
zînd instituția burgheză a fami
liei pe care o denunță ca fiind 
întemeiată pe minciună și filis
tinism, pe subjugarea brutală a 
soției adusă în stare de totală 
inferioritate. Actul de curaj al 
lui Ibsen rezultă nu numai din 
dezbaterea foarte deschisă a li
nei asemenea probleme, dar și 
din soluția pe care i-o oferă 
eroinei, Nora, a cărei plecare 
definitivă din casa în care nu 
izbutise să fie decît o „păpușă", 
are o semnificație principială. 
Prin ea dramaturgul solicită 
opinia spectatorilor față de o 
stare de lucruri incompatibilă 
cu etica demnității, argumentîn- 
du-se cu strălucite mijloace ar-

DINAMO BUCUREȘTI
DEAL MADRID

Țesături
peste plan

(de la cores-

1

la handbal

„23 August"

la alta a 
de țesă- 

o preocupare

Astăzi pe stadionul

Consiliului
Ședința lărgită

BAJA MARE 
pondentul nostru).

Sporirea de la o zl 
volumului producției 
turi, constituie
permanentă a colectivului de 
muncă din întreprinderea tex
tilă „Ardeleana"-Satu Mare. în 
acest an, la „Ardeleana" se 
produc de peste 3 ori mai mul
te țesături în comparație cu 
producția anului 1960. Aceasta 
se explică în primul rînd prin 
folosirea mai completă a mij
loacelor de producție de mare 
randament cu care este dotată 
întreprinderea șl prin aplicarea 
unor metode de muncă mai e- 
ficiente. Anul acesta colectivul 
a produs peste plan aproape 
180 000 m.p. țesături.

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, echipa Di
namo București susține un difi
cil examen internațional, întîl- 
nind echipa Real Madrid, în 
primul meci din cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la iotbal.

Echipa Real Madrid a cucerit 
pînă în prezent de 5 ori conse
cutiv „Cupa campionilor euro
peni" (între anii 1955—1959). 
Ultimele trei ediții ale competi
ției au revenit echipelor Benfica 
Lisabona (de două ori) și A.C. 
Milano. Real Madrid s-a califi
cat în optimile de finală ale 
actualei ediții, învingind cu
1— 0 și 6—0 pe Glasgow Ran
gers iar Dinamo a întrecut cu
2— 0 și 1—0 pe Motor Jena 
(RD. Germană).

Dinamo va alinia în jocul de 
astăzi următoarea formație : 
Datcu, Popa, Nunwelller III, 
Ivan, Petru, Nunweiller IV, 
Pîrcălab, Varga, Frățllă, Țtr- 
covnicu, Hajdu.

Iată formația echipei Real 
Madrid: Araquistain, Isidro, 
Santamaria, Casado, Muller, 
Zocco, Amancio, Ruiz, Di Ste
fano, Evaristo, Gento.

Jocul va începe la ora 14,15 
și va fi condus de o brigadă de 
arbitri din R.P. Polonă: J. Ko
wal, V. Majdan și S. Biernacik.

Desfășurarea jocului va fi 
transmisă în întregime de sta
ția de televiziune.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul I repri
za a Il-a a meciului. Transmisia 
va începe din jurul orei 15,15.

(Agerpres)

Din operele lui Brîncușl : „Masa tăcerii' în 
a orașului Tg. Jiu

NORA1

Grădina publică

Foto i AGERPRES

PE SCURT • (PE SCURT
27 septembrie, la Budapesta și cu 
Elveția la 1 noiembrie la Zurich, 
în afara acestor partide, echipa 
maghiară va susține două meciuri 
cu Franța în sferturile de finală 
ale „Cupei Europei". De asemenea, 
echipa olimpică va disputa nume
roase întîlniri oficiale și amicale.

• Marele ma
estru Smîslov 
continuă să con
ducă în turneul 
internațional de 
șah de la Mosco
va. In runda a 
11-a, el a remi
zat cu Keres și a totalizat 8 punc
te, avind și o partidă întreruptă la 
Gligorici. Antoșin, învingător în 
partida cu Pîdewski, a trecut pe 
locul doi cu 7,5 puncte (1), îna
intea lui Tal care ocupă locul 3 cu 
7 puncte (1). Alte rezultate înre
gistrate în runda a 11-a : Sima- 
ghin-Vladimirov 1—o; Libersohn- 
Kuppers 1—o; Szabo-Tal remiză; 
Horth-Balczerowski 1—o ; Mata- 
novici-Pietzsch remiză.

de
P.

• Echipa 
fotbal a R. 
Ungare și-a în
cheiat calendarul 
internațional pe 
anul 1963. în ul
timul meci ea a 
terminat la egali

tate : 3—3 cu selecționata R. D. 
Germane și s-a calificat în sfer
turile de finală ale „Cupei 
pei" inter-țări. Antrenorul 
Baroti se declară mulțumit 
privește rezultatele echipei 
zentative și celei olimpice, dar pe 
de altă parte el consideră că nive
lul jocului este încă nesatisfăcător. 
„Va trebui să insistăm mult în 
lunile următoare pentru a perfec
ționa tactica echipei care lasă 
mult de dorit" a spus Baroti. în 
1964, echipa R. P. Ungare va avea 
un program foarte încărcat. Ea va 
susține 6 meciuri internaționale 
amicale cu Austria la 24 mai. Ia 
Viena, cu Italia la 21 iunie, 
Budapesta, cu Iugoslavia la 28 
lie, la Budapesta, cu U.R.S.S.

Cupa orașului București"

Vineri In sala sporturilor de 
la Floreasca începe cea de-a 
5-a ediție a competiției inter
naționale feminine de handbal 
,,Cupa orașului București'. La 
actuala ediție participă echi
pele orașelor Belgrad, Buda
pesta și București (cu două 
formații). Programul primei 
zile începe de la ora 17,15 cu 
focurile București A — Bucu
rești (tineret) și Budapesta — 
Belgrad. Sîmbătă de la ora 18 
au loc meciurile: București 
(tineret) — Budapesta și Bucu
rești A — Belgrad. Duminică 
în ultima zi se întîlnesc : Bu
curești (tineret) — Belgrad și

Marți, a avut loc o ședință 
lărgită a Consiliului cinemato
grafiei consacrată filmului do
cumentar. Directorul studiou
lui cinematografic „Alexandru 
Sahia“, Aristid Moldovan, a 
prezentat un referat urmat de 
dezbateri la care au participat 
creatori de film, scriitori, re
prezentanți ai uniunilor de 
creație.

. de 1BSEN
LA TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARAGIALE"

tistice hotărîrea simbolică a 
Norei.

Arta de dramaturg a lui Ib
sen își dezvăluie în „Nora" 
marile ei resurse în ceea ce 
privește atît soliditatea cons
trucției dramatice cît și sonda
jul în psihologia personajelor, 
desenate cu o remarcabilă forță 
realistă. Luciditatea investiga
ției sociale și psihologice se 
împletește strîns în această 
operă cu capacitatea de a refle
cta emoționant realitatea în si
tuații care se' transmit vibrant 
spectatorului.

Sînt trăsături care au fost 
subliniate cu putere și în spec
tacolul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale", unul din acele spec
tacole care au darul să se îns
crie pentru multă vreme în me
moria publicului ca un succes 
demn do prima noastră scenă, 
ca și de orice altă scenă euro
peană de prestigiu. Odată cu 
meritele incontestabile ale co
lectivului de interpreți, în acest 
spectacol se afirmă și aptitudi
nile tînărului regizor Ion Cojar 
a cărui sobră punere în scenă 
evidențiază o sensibilă cunoaș
tere și reliefare a datelor esen
țiale ale lucrării. Mi se pare 
apoi demnă de amintit preocu
parea regizorului pentru unita-

tea spectacolului, fără a pierde 
din vedere diversa structură 
caracterologică a personajelor 
surprinse în reacțiile lor sem
nificative. Din acest punct de 
vedere alcătuirea distribuției a 
slujit pozitiv concepția regizo
rului, preocupat de a pune în 
lumină tocmai complexitatea 
caracterelor.

al răspunderii, al curajului de 
a fi om.

Arta Marcelei Rusu este ace
ea a unui joc de o simplitate și 
de un firesc remarcabile. La 
acestea se adaugă capacitatea 
actriței de a gîndi tot timpul 
pe scenă fără ca acest lucru să 
pară cîtuși de puțin ostentativ, 
iar scena finală cînd eroina își

1

CRONICA DRAMATICĂ
Evident, principala sarcină a 

revenit interpretei Ngrei, actri
ța Marcela Rusu. Mijloacele 
artistice cu totul remarcabile 
de care dispune Marcela Rusu, 
și care au impus-o în ultimii 
ani printre fruntașii scenei 
noastre, s-au verificat încă o 
dată în acest rol. Imaginea pe 
care ne-o oferă este 
unei iemei care, 
drama relevării
amar privind falsul chip moral 
al soțului ei și, în general, fal
sul echilibru al familiei în care 
a fost socotită o simplă păpușă 
— trăiește o dureroasă evoluție, 
dar atît de prețioasă, spre cîști- 
garea sentimentului demnității,

aceea a 
— odată cu 
unui adevăr

justifică hotărîrea de a părăsi 
casa îi prilejuiește o trăire e- 
moționantă a momentului, 
transmițînd cu claritate impre
sionantă mesajul nobil al dra
maturgului.

Dar, firește, la reliefarea per
sonajului Nora și a problema
ticii lui, o contribuție valoroasă 
și-a adus fiecare membru al 
colectivului de interpreți. Se 
poate spune că în ansamblul 
său distribuția acestui spectacol 
a fost la înălțime. Prezența lui 
Geo Barton ne-a redat cu fide
litate imaginea personajului 
Thorvald Helmer, rigid, sufi
cient, și atît de egoist în afir
marea ostentativă a mulțumirii

de sine la început, pentru ca 
în final, — cînd Nora îl pune 

‘ în fața adevărului crud, dezvă- 
luindu-i sufletul meschin și toa
tă trufia lui goală — să se pră
bușească lamentabil în postura 
cea mai ridicolă. Și mi se pare 
potrivit apelul actorului, tocmai 
prin contrast, la imaginea a- 
ceasta de dezolare stridentă 
pentru a face și mai clară fal
sitatea chipului moral al per
sonajului și incapacitatea de a 
mai fi sincer chiar și cu propria 
lui reală durere.

In Doctorul Rank, Chirii 
Economu, pe care demult nu 
l-am mai văzut jucînd, ne-a 
plăcut prin minuțioasa lui com
poziție, atent Ia ideea de a ne 
înfățișa un om căruia conștiin
ța sfîrșitului apropiat îi dă un 
permanent rictus amar. Dar 
acest lucru nu afectează gene
rozitatea sufletului său chinuit 
de ideea morții, generozitate 
care, la rîndul ei nu trebuie 
exagerată — și bine a fost în
țeles acest lucru în spectacol și 
de către actor — pentru că evo
luția personajului cunoaște un 
moment cînd prietenia lui de
votată pentru Helmeri se justi
fică și printr-o secretă adorare 
a Norei. Undeva personajul 
este nu numai un infirm fizic,

Euro- 
Lajos 
în ce 

repre-

la 
in
ia

București A — Budapesta. Pri
mul joc începe la ora 18,45.

Amatorii de handbal vor 
putea urmări vineri în sala 
Floreasca și meciul masculin 
București—Budapesta, care va 
începe la ora 19, 30. De aseme
nea, vor figura în programul 
competițional din sala Flo
reasca și întîlniri pentru 
„Cupa F.R.H." și „Sportul 
Popular" la handbal.

Duminică va începe în Ca
pitală un turneu internațional 
masculin cu participarea se
lecționatelor orașelor Bucu
rești (două echipe), Ploiești și 
Budapesta.

cinematografiei
în încheierea dezbaterilor, 

au luat cuvîntul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Con
siliului cinematografiei și Vir
gil Florea, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. A fost adoptat 
un plan de măsuri menit să 
ducă la îmbunătățirea produc
ției de filme documentare.

(Agerpres)

dar șl moral •— și ldeea aceas
ta mi se pare surprinsă cu fi
nețe de interpret.

Niki Atanasiu ne oferă iarăși 
prilejul să-l aplaudăm, ca și 
publicul, la scenă deschisă, 
pentru o compoziție, de aseme
nea, remarcabilă, prin modul 
cum îmbină în ea spaima celui 
aflat pe marginea prăpastiei cu 
ura, cinismul, abilitatea rea și 
crudă, lipsită de orice scrupule, 
a afaceristului veros, gata să 
calce în picioare orice și pe 
oricine pentru atingerea scopu
lui propus. Privirea piezișă, rău
tatea mieroasă a glasului, mo
dul cum își ține căciula sau 
geanta, fac ca intrarea lui Krog- 
stad în scenă să fie însoțită 
parcă de un fior, ca un stilet de 
gheață- După cum prin contrast 
răspindește atîta sănătate liri
că, gingășie și sănătate morală, 
prezența D-nei Linde, în sensi
bila și nuanțata interpretare a 
actriței Raluca Zamfirescu.

Decorul și costumele lui Al. 
Brătășanu servesc concepția 
judicioasă a spectacolului, i- 
lustrînd atmosfera rigidă din 
casa Helmerilor, și se impun 
prin sobrietatea lor.

Așadar, putem spune cu le
gitimă satisfacție spectatorului 
că noua versiune scenică a 
„Norei", după ani îndelungi de 
la ultima ei reprezentare la noi, 
se bucură la Teatrul Național 
de o înaltă ținută artistică.

DINU SĂRARU

• La Belgrad vor începe vineri 
întrecerile primei ediții a Jocuri
lor Balcanice pentru echipele fe
minine de baschet. La competiție 
participă echipele R. P. Bulgaria, 
R. P. Romîne, Iugoslaviei și Italiei 
(in afară de concurs). Marți, fede
rația iugoslavă de specialitate a 
alcătuit programul definitiv al în
tâlnirilor : vineri : R. P. Bulgaria- 
Italia ; lugoslavia-R.P. Romînă; 
sîmbătă : lugoșlavia-Italia; R. P. 
Bulgaria-R. P. Romînă; duminică t 
Italia-Romînia; 
Iugoslavia.

R. P. Bulgaria-

• In Palatul 
Sporturilor din 
Budapesta se fac 
intense pregătiri 
in vederea cam
pionatelor inter

naționale de tenis de masă ale 
R. P. Ungare care încep vineri cu 
participarea a peste 300 de jucă
tori reprezentir.d 14 țări. In tur
neul feminin pe echipe vor evolua 
10 echipe. Favoritele turneului 
sint echipele R. P. Romîne, care 
recent au cîștigat turneul din ca
drul „internaționalelor" de la Ljub
ljana, R.P. Ungară, și Anglia. Echi
pa romînă va fi alcătuită din Ma
ria Alexandru și Ella Const ant ines- 
cu. Lotul R.P. Romîne mai cuprinde 
pe Radu Negulescu, Dorin Giur- 
giucă și alții.

(Agerpres)

Marți dimineața au părăsit 
Capitala directorul general al 
societății petroliere italiene de 
stat „Eni“, .Raffaele Girotti, 
Salimbeni Francesco, director 
al societății Snam-Progetti, 
prof. Dino Dinelli, directorul 
laboratoarelor reunite ale so
cietății Snam, și grupul de 
specialiști italieni care ne-au 
vizitat țara.

în timpul șederii în Romî- 
nia, oaspeții au vizitat între
prinderi ale industriei chimice, 
rafinării și institute de cerce
tări, și au avut întrevederi cu 
specialiști din industria petro
lului și chimiei.

La plecare pe aeroportul 
Bănoasa oaspeții au fost con
duși de Ion Velea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, de funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei 
și Ministerul Economiei Fores
tiere.

Au fost de față Alberto Pa- 
verl Fontana, ministrul Italiei 
la București, și alți membri ai 
Legației.

(Agerpres)

La Suceava șl Botoșani 

„Săptămîna teatrului, 
muzicii și dansului0

în orașele Suceava și Boto
șani au început marți manifes
tările din cadrul „Săptămînil 
teatrului, muzicii și dansului', 
organizată cu prilejul sărbători
rii a 10 ani de aclivitate a an
samblului de cintece și dansuri 
„Ciprian Porumbescu' din Su
ceava, Filarmonicii de stat și 
Teatrului de păpuși „Cravata 
Roșie' din Botoșani și a 5 ani 
de activitate a Teatrului de stat 
„Mihail Eminescu' din Botoșani.

în cei 10 și respectiv 5 ani 
de activitate, colectivele artis
tice sărbătorite au dat aproxi
mativ 6 500 de spectacole, care 
au fost vizionate de mai mult 
de 1 650 000 spectatori.

în încheierea 
va avea loc un 
zentat de artiști 
stea celor patru 
tlce.

manifestărilor 
spectacol pre- 
amatori în cin- 
colective artis-

(Agerpres)
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producție a studioului cinematografic București
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TUDOR

Scenariul : MIHNEA GHEORGHIU
Regia : LUCIAN BRATU 
Imaginea : COSTACHE CIUBOTARU 
Muzica : GHEORGHE DUMITRESCU 
Decoruri : FILIP DUMITRIU, NICOLAE TEODORU 
Sunet: Ing, ANUȘAVAN SALAMANIAN 
Costume : HORTENSIA GEORGESCU

Cu : Emanoil Petruț, George Vraca, Alexandru Giugaru, 
Lica Gheorghiu, Geo Barton, Olga Tudorache, Amza Pel- 
lea, Ion Besoiu, Ernest Maftei, Ion Dichiseanu, Toma 
Dimitriu, Fory Eterle, Petre Gheorghiu, Luminița 

Iacobescu
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l1 de la 21 noiembrie devine obligatorie purtarea căștilor de 

protecție.
Procurați-vă din timp căști de protecție de la magazinele 

îl și raioanele cu articole de sport din Capitală și provincie. 
;; Se găseso toate mărimile de căști de protecție cu cozoroc 
H sau fără cozoroc'
8

if- IN ORICE OCMZIE
AFERATUL CO TRANSISTOR!



Forme eficiente
corespunzătoare 

necesităților producției k
(Urmare din vag. I)

cauze era legată și de gradul 
de pregătire profesională a 
muncitorilor care executau a- 
ceste lucrări. Am organizat un 
număr de 17 cursuri de ridi
care a calificării tocmai pentru 
meseriile în sarcina cărora 
cade executarea acestor lucrări 
— dulgheri, zidari — tencui- 
t.ori, parchetari, mozaicari, zu
gravi — vopsitori.

Orientarea spre deschiderea 
unor astfel de cursuri ține sea
ma de nevoile șantierelor. Re
zultatele obținute nu sînt pe 
măsura dorită. Și iată de ce : 
în faza de început — stabili
rea meseriilor pentru care să 
funcționeze cursurile, a tema
ticilor, a lectorilor — conduce
rea trustului a participat efec
tiv la organizarea acestor 
cursuri. Apoi am stabilit ca de 
coordonarea și urmărirea zil
nică a activității lor să se ocu
pe conducerile întreprinderilor 
și de șantiere. Ce s-a întîmplat 
însă practic ? Primele trei lec
ții s-au ținut — conform grafi
cului — la termenul stabilit. 
Conducerile de întreprinderi și 
șantiere au considerat că lu
crurile. intrînd pe un făgaș 
bun, nu mai au nici o obliga
ție în acest sens. Și nimeni n-a 
mai urmărit cind și cum se țin 
lecțiile. Rezultatul ? Lecțiile 
s-au ținut cu regularitate nu
mai pe șantierul Constanța- 
centru. Aici inginerul Nicolae 
Ionescu. responsabilul cursului 
a urmărit cu toată răspunde
rea respectarea graficului sta
bilit, s-a îngrijit ca lectorii 
să-și pregătească din timp lec
țiile pentru a nu se ajunge în 
situația de a fi aminate. Pe 
șantierele Tomis, G'ară și Efo- 
rie-Mangalia lipsa de continui
tate în tinerea lecțiilor a dus 
la slăbirea interesului pentru 
cursuri. S-a ajuns la situația 
că la următoarele lecții numă
rul cursanților să scadă me
reu.

Acest lucru se datorează și 
lipsei de preocupare a condu
cătorilor de întreprinderi — 
inginerii Hie Georgescu și 
Laurențiu Minculescu. Ei n-au 
participat la lecții și n-au ur
mărit în mod permanent cum 
se desfășoară cursurile. Pre
zența conducătorului de între
prindere și de șantier la lec-

ții, grija lui pentru buna lor 
desfășurare constituie un e- 
xemplu mobilizator pentru toți 
cursanții.

Or, tovarășii n-au făcut a; 
cest lucru și, ca urmare, unii 
lectori (inginerii Veniamin 
Tiță, Comei Poenaru, i 
Virgil Puiu, Grigore Lu
cia, Udrea Marin) și-au în
găduit să nu țină nici o lec
ție la cursurile unde au fost 
repartizați, O vină o poartă și 
conducerea trustului, care n-a 
stabilit o comisie pe trust — 
așa cum ne-am propus la în
ceput — care să urmărească 
și să analizeze periodic felul 
cum își desfășoară activitatea 
cursurilor de ridicare a califi
cării.

Zilele acestea vom constitui 
această comisie. Din ea vor 
face parte cadre cu munci de 
răspundere de la trust, condu
cătorii celor două întreprin
deri, reprezentanți ai comite
telor sindicatului și U T.M. din 
cadrul șantierelor. în felul a- 
cesta se va putea realiza o 
strînsă colaborare între toți 
factorii care răspund de ridi
carea calificării — de la trust 
pînă la șantiere.

Comisia va analiza imediat 
stadiul în care se află fiecare 
curs cu ținerea lecțiilor. în 
funcție de situația existentă — 
unele cursuri își vor continua 
activitatea, iar altele vor fi re
deschise. Conducerea trustului 
va lua măsurile necesare ca 
fiecare din cele 17 cursuri 
să-și încheie activitatea numai 
după ce parcurge întreaga pro
gramă analitică stabilită. Ne 
exprimăm convingerea că în a- 
ceastă privință vom primi un 
sprijin mult 
și din partea organizațiilor 
U.T.M. Aceasta 
nele cursuri j 
n-a fost mulțumitoare.........
propune comitetelor U.T.M. pe 
întreprinderi să organizeze 
consfătuiri cu tinerii in care 
să afle părerile lor despre mo
dul cum cred că ar trebui să 
fie mai bine organizate aceste 
cursuri. Pe baza acestor pro
puneri noi, conducerea trustu
lui, ar putea orienta pe viitor 
activitatea cursurilor spre a- 
cele probleme care-i interesea
ză pe tineri, spre acele forme 
care pot da cele mai bune re
zultate practice.

al Pămintulm „Cosmosul
eniamin 3 
maiștrii | 
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NEW YORK 12 (De la tri
misul Agerpres, C. Alexan- 
droaie) — Adunarea G'enerală 
a O-N.U. a dezbătut luni după- 
masă raportul comisiei spe
ciale însărcinată de sesiunea a 
XVII-a să examineze și să e- 
laboreze o serie de măsuri și 
metode de lucru menite să ac
celereze lucrările sesiunilor 
ordinare ale Adunării Genera
le. Raportul Comisiei speciale, 
din care face parte și R, P. 
Romînă, a fost apreciat pozi
tiv de majoritatea delegaților, 
întrucît conține propuneri uti
le pentru îmbunătățirea mun
cii Adunării Generale a O.N.U.

Printre aceste măsuri se nu
mără crearea unor subcomi
tete și grupuri de lucru pen
tru a reduce la minimum șe
dințele plenare ale Adunării 
Generale.

De asemenea, raportul pro
pune ca sesiunile Adunării 
Generale a O.N.U. să înceapă 
în prima săptămînă a lunii 
septembrie și să se adopte în 
curs de un an sau doi un sis
tem electric de vot.

Din partea delegației R. P. 
Romîne a luat cuvîntul am
basadorul M. Hașeganu. După 
ce a apreciat favorabil rezul
tatele lucrărilor comisiei, vor
bitorul a subliniat că metode
le de lucru propuse Adunării 
Generale pentru ca ea să-și 
poată termina lucrările sesiu
nilor în 13 săptămîni țin sea
ma de principiile de bază ale 
procedurii O.N.U Delegația 
romînă, a spus M. Hașeganu, 
relevă cu satisfacție atmosfera 
de colaborare și înțelegere re
ciprocă, care a existat în tot 
timpul lucrărilor comisiei spe
ciale, atmosferă care a contri
buit în mare măsură la găsi
rea soluțiilor și formulelor 
propuse spre adoptare Adună
rii Generale.

Punîndu-se la vot, raportul 
comisiei speciale a fost apro
bat în unanimitate.

Tot în ședința plenară de 
luni seara, Adunarea Generală 
a adoptat în unanimitate pro
iectul de rezoluție prezentat 
de 75 țări slab dezvoltate, re
feritor la apropiata conferință

a O.N.U. pentru comerț și dez
voltare.

în discursul de prezentare a 
proiectului de rezoluție în fața 
Adunării Generale, purtătorul 
de cuvînt al celor 75 de state, 
reprezentantul Nigeriei, Amino 
Kano, a subliniat, printre al
tele, importanța propunerilor 
R. P. Romîne înaintate secre
tarului general al O.N.U. în 
aprilie 1963 pentru a fi exami
nate la conferința O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare din 
primăvara anului viitor. El a 
subliniat importanța propune
rii privitoare la elaborarea u- 
nei declarații de principii 
după care să se conducă sta
tele în relațiile lor economice 
și comerciale, a propunerii cu 
privire la acordurile pe termen 
lung și la celelalte propuneri 
cuprinse în nota R. P. Romîne 
înaintată secretariatului O.N.U.
---------  ------- 0--------

Demisia
guvernului sirian

l-a primit
pe ambasadorul

R. P. Romine
NEW DELHI 12 (Agerpres). 

In ziua de 11 noiembrie preșe
dintele Indiei, Radhakrishnan, 
l-a primit în vizită pe ambasa
dorul R.P. Romîne la New Del
hi, Iancu Horațiu, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
India.

Cu această ocazie, președin
tele și-a reamintit cu plăcere de 
vizita în India a delegației con
duse de președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne, 
Cheorghe Gheorghiu-Dej, pre
cum și de propria sa vizită în 
Romînia, despre care a spus că 
păstrează amintiri frumoase.

Totodată, el a apreciat foar
te mult succesul colaborării ro- 
mîno-indiene exprimîndu-și con
vingerea că această colaborare 
se va dezvolta și mai mult in 
viitor.

MOSCOVA. — 12 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 11 no
iembrie 1963, în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-21‘.

La bordul satelitului s-a 
instalat aparatajul științific 
pentru explorarea în conti
nuare a spațiului cosmic în 
cadrul programului anunțat de 
agenția TASS, la 16 martie 
1962.

Potrivit datelor preliminare, 
satelitul s-a plasat pe o orbită 
apropiată de cea stabilită prin 
calcul, avînd următorii para
metri : perioada inițială de re
voluție — 88,5 minute, depăr
tarea maximă de suprafața 
Pămîntului (la apogeu) — 229

km, depărtarea minimă (la pe» 
rigeu) — 195 km, unghiul de 
înclinație al orbitei față de 
planul Ecuatorului — 64 grade 
50 minute.

La bordul satelitului s-au 
montat sisteme radiotehnice 
pentru măsurarea precisă a 
elementelor orbitei și aparata- 
jul radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a da
telor referitoare la funcționa
rea aparatajului științific in
stalat la bord.

Centrele terestre ale com
plexului de ghidare-măsurare, 
situate pe teritoriul Uniunii 
Sovietice, efectuează observa
ții asupra satelitului și recep
ționează informația telemetri- 
că.

Deschiderea sesiunii 
parlamentului britanic
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sta deoarece la u- _ 
frecvența tinerilor I 
lulțumitoare. Am *
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mai susținut

STUDENT

Rezultatele alegerilor comunale din Italia
ROMA 12 Corespondentul 

Agerpres transmite : La 10 și 
11 noiembrie au avut loc în 
Italia alegerile administrative 
parțiale în numeroase comune. 
Din datele care se referă la 
comune cu o populație de peste 
10 000 de locuitori reiese că 
Partidul democrat creștin a 
obținut 44,3 la sută din voturi 
față de 41,45 la sută în alege
rile trecute. O importantă cre
ștere a numărului de voturi a

•*

Rezoluțiile
Congresului

petrolului arab

LONDRA. — 12 (Agerpres). 
La 12 noiembrie a început la 
Londra a cincea sesiune a par
lamentului britanic, ultima sa 
sesiune înainte de alegerile de 
anul viitor. Coniorm tradifiei. 
lucrările sesiunii au debutat 
prin citirea mesajului tronului 
asupra politicii viitoare, inter
ne și externe, a guvernului bri
tanic.

Reierindu-se la politica exter
nă a guvernului britanic, mesa
jul subliniază însemnătatea Tra
tatului de ia Moscova de inter
zicerea limitată a experiențelor 
nucleare, a cărei semnare a fost 
salutată în lumea întreagă. „În
curajat de aceasta, guvernul 
britanic va continua sa milite-

ze pentru cauza păcii cu o în
credere și vigoare reînnoite''. 

Reterindu-se la problema re
lațiilor economice ale Angliei, 
mesajul subliniază că guvernul 
britanic va continua eforturile 
sale pentru a se realiza o re
ducere a barierelor comerciale 
înăuntrul și înafara Europei", 
în această direcție mesajul pre
conizează consolidarea Asocia
ției europene a liberului schimb 
A.E.L.S. și, „în același timp, 
căutarea unor forme de relații 
armonioase cu Piața comună și 
cu membrii săi".

Referindu-se la problema teri
toriilor coloniale ale Angliei, 
mesajul relevă că se vor adopta 
o serie de legi care să prevadă 
acordarea independenței Ke- 
nyei, Maltei, Nyassalandului și 
Zanzibarului, precum și promul
garea unei constituții pentru 
insulele Bahamas.

După citirea mesajului, cele 
două Camere ale Parlamentului 
britanic au trecut Ia dezbateri
le propriu-zise care vor dura 
pînă la 18 noiembrie.

Deschiderea actualei sesiuni 
a fost marcată de un fapt ieșit 
din comun. La ceremonia des
chiderii, primul ministru brita
nic, sir Alec Douglas-Home, nu 
a participat, deoarece, deși a 
fost ales recent, membru al Ca
merei Comunelor, el nu a depus 

‘încă jurămîntul legal. El nu a 
putut să lie prezent nici în Ca
mera Lorzilor deoarece a renun
țat la titlul său ereditar de 
noblețe.

Washington: Cocteil in cinstea 
specialiștilor romini 

in domeniul pstrotalui

DAMASC. — Agențiile de 
presă anunță că primul minis
tru sirian, Salah Bitar, și-a 
prezentat demisia. Consiliul 
național al comandamentului 
revoluției din Siria a acceptat 
la 11 noiembrie această de
misie

Agenția Associated Press 
subliniază că demisia lui Salah 
Bitar nu indică nici o schim
bare în politica actualului re
gim din Siria. „Guvernul care 
urmează a fi format în urmă
toarele 48 de ore, arată agen
ția, va fi controlat ca și pre
cedentul guvern de partidul 
Baas. Agenția France Presse 
adaugă că „în cercurile bine 
informate se apreciază că de
misia guvernului a fost pre
zentată pentru a permite con
stituirea unui nou guvern care 
să reflecte politica trasată de 
cel de-al VI-lea Congres na
țional al Partidului Baas care 
s-a ținut la Damasc între 5 șl 
23 octombrie".

i

fost obținută de Partidul co
munist: de 30,28 la sută din 
voturi față de 28,4 la sută ob
ținute în alegerile trecute. în 
felul acesta Partidul comunist 
va avea cu 15 locuri mai mult 
decît pînă acum în consiliile 
comunale.

Ziarul „Unita" scrie că re
zultatul alegerilor comunale 
indică o îmbunătățire simțitoa
re a poziției Partidului comu
nist.

Față de alegerile trecute, ce
lelalte partide au obținut ur
mătoarele rezultate: Partidul 
socialist — 8,82 la sută (față 
de 10,13 la sută), Partidul so
cial-democrat — 3,29 la sută 
(2,40 la sută), Partidul liberal 
2,67 la sută (5,4 la sută) grupa
rea neofascistă „Mișcarea so
cială italiană" — 2,47 la sută 
(4.1 la sută), alte grupări de 
dreapta — 6,21 Ia sută (9,79 la 
sută).

WASHINGTON 12 (Ager- 
pres). — Frank Dennis, preșe
dintele Institutului american 
al petrolului, a oferit un cocteil 
în cinstea grupului de specia
liști romîni din domeniul pe
trolului, condus de Ion Dumi
tru, adjunct al ministrului in
dustriei, petrolului și chimiei, 
care se află în vizită în S.U.A.

La cocteil au participat se
natorul William Fulbright, 
președintele Comisiei senato
riale pentru relații externe, 
senatorul Mike Monroney, 
Frank Siscoe, director în De
partamentul de Stat, ingineri 
și specialiști în domeniul pe
trolului, funcționari superiori 
ai Departamentului de Stat și 
din alte departamente.

Au participat, de asemenea, 
ministrul R.P. Romîne la Was
hington, Petre Bălăceanu 
membri ai legației.

Cuvmtarea

Sui U Thant
12 (Agerpres). 
refuză să ac-

NEW YORK
— „Popoarele
cepte ideea că mizeria este o 

a 
U

BEIRUT 12 (Agerpres). — Lu
crările Congresului petrolului 
arab, care s-au desfășurat la 
Beirut între 5 și 12 noiem
brie, au luat sfîrșit. După 
cum se știe, la congres au par
ticipat circa 600 de delegați din 
țările arabe, reprezentanți ai 
companiilor petroliere care ex
ploatează petrolul arab, precum 
și observatori dintr-un număr 
de țări ale lumii, printre care 
un grup de petroliști romîni.

După ședința de închidere din 
12 noiembrie ,au fost date pu
blicității cele 5 rezoluții adop
tate de congres.

Congresul, se spune în prima 
rezoluție, a subliniat necesita
tea ca companiile petroliere să 
ia măsuri conforme dorinței ță
rilor arabe de a obține o parte 
din ce în ce 
din resursele

Congresul 
niile străine 
tate în toate 
arabilor și chiar să organizeze 
înlocuirea străinilor cu lucră
tori arabi. A fost recomandată 
retribuirea egală a lucrătorilor 
arabi cu cei străini.

Congresul a adoptat, de ase
menea, o rezoluție care reco
mandă ținerea celui de-al cin
cilea Congres al petrolului arab 
în martie 1965, la Cairo, pre
cum și organizarea, cu același 
prilej, a unei expoziții petro
liere.
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i care, pe lingă tema- I 
pregătire profesională, g 
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_A MEDICINĂ
(Urmare din gag. I)

bolnav numai un obiect de 
studiu, va putea să scoată u- 
neori lucrări remarcabile, dar 
va rămîne un medic unilate
ral, nu va deveni clinicianul 
desăvîrșit. Cind însă la viito
rul clinician se îmbină pasiu
nea pentru medicină cu o pre
gătire științifică corespunză
toare, cu dragostea pentru 
muncă și răbdare (cerută de 
părintele medicinii Hipocrat 
încă acum 2 800 de ani) rezul
tatul poate să devină minunat. 
11 vezi pe acest ucenic al cli
nicii trecînd, cu un zîmbet și 
o vorbă bună, de la pat la pat, 
îl observi cum ascultă din 
gura pacientului cu răbdare 
multe lucruri inutile, dar pe 
care bolnavul vrea totuși să le 
spună, cum știe să-și găsească 
timp pentru fiecare dintre pa- 
cienții săi. 11 găsești tîrziu. 
după orele de muncă studiind 
foile de observație, întrebînd 
din nou pe asistent cum tre
buie să procedeze mai bine în 
terapeutică. La el se închea
gă, treptat, o știință medicală 
consolidată și un simț clinic, 
rafinat. Pe el îl asociază pro
fesorul la lucrările științifice 
ale colectivului și, iată că în- 
tr-o bună zi va realiza mica 
monografie clinico-experimen- 
tală prin care el își face debu
tul în munca de cercetare.

In sfîrșit, o altă calitate pe 
care tînărul medicinist trebute 
să și-o însușească pentru a de
veni un specialist armonios 
format. Este vorba de forma
rea orizontului larg al unei

culturi generale — metodic 
clădită, vastă și profundă. Nu 
vorbesc de gustătorul superfi
cial al câtorva reviste, care ci
tește din toate cîte ceva, dar 
nimic sintetic și închegat, ci 
de acela 
tica sa 1 _
adincește cîte unul sau două 
sectoare ale culturii umane. 
Studentul bun, serios, la zi cu 
învățătura de specialitate, în
totdeauna, printr-o judicioasă 
împărțire a timpului, știe să-și 
economisească zi cu zi o oră 
disponibilă pentru a se adinei 
in „extraprofesional", pentru 
ca prin lectură, prin audierea 
de conferințe, eventual chiar 
de cursuri închegate la alte 
facultăți, vizitarea de muzee, 
să-și formeze zestrea de cultu
ră atît de necesară în viață. 
Are înclinații pentru artă, îl 
vedem la concerte, la teatru, 
în galeriile de pictură și sculp
tură, participă activ la activi
tatea cultural-artistică. Trep
tat el ajunge să devină medi- 
cul-cetățean, al cărei prototip 
poate fi întîlnit în vasta pleia
dă de savanți-cetățeni pe care 
i-a dat medicina noastră.

Odinioară, la vechile noas
tre facultăți de medicină erau 
mulți veniți, puțin aleși. Azi. 
rîndurile celor aleși se îngroa
șă din an în an. Ambianța 
spirituală și posibilitățile ma
teriale ale societății socialiste, 
selecția severă, dar dreaptă, 
care se face, contribuie la a- 
ceastă înmulțire a rîndurilor 
tinerilor despre care am vorbit 
cu mindrie.

mai convenabilă 
lor naționale.
a invitat compa- 
să acorde priori- 
posturile vacante

SAIGON. După răsturnarea dictatorului Ngo Dinh Diem, populația orașului s-a adunat în fața 
palatului prezidențial cetind înlăturarea rînduielilor diemisle.

fatalitate de neînlăturaf, 
declarai, printre 
Thant, secretarul 
O.N.U., intr-o cuvîntare 
la Asociația americană 
Națiunile Unite,

Ajutorul acordat de 
state țărilor pe cale de dezvol
tare este insuficient — a spus 
el. „Ajutorul economic prin el 
însuși nu reprezintă soluția 
problemei’'. Țările pe cale de 
dezvoltare au nevoie, în pri
mul rînd, de posibilitatea de 
a-și desface produsele — în 
esență materiile prime — la 
prețuri echitabile pe piețele 
mondiale. Economiștii au sta
bilit, a declarat 
că în ultimii zece 
economic acordat 
cale de dezvoltare 
șit să acopere pierderile sufe
rite de aceste țări prin scăde
rea prețurilor la materiile pri
me exportate de ele.

Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că pro
cesul de decolonizare a Afri
cii, unde „progresul spre in
dependență este insuficient", 
nu va fi amînat multă vreme. 
Fără a specifica Republica 
Sud Africană, U Thant a sub
liniat, de asemenea, că „viito
rul unei țări în care discrimi
narea rasială a fost ridicată Ia 
rangul de doctrină de stat in
spiră cele mai vii neliniști".

altele, 
general al 

rostită 
pentru

unele

9-

Primul ministru ui Adcnuiui

m
I

vorbitorul, 
ani ajutorul 

țărilor pe 
nu a reu-
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ccrc organizarea
de alegeri generale

unor mai largi drep- 
autoadministrare in- 
Adenului. Descriind

Harachiri cinemascop : 
Patria (bd. Magheru 12-14), 
București (bd. 6 Martie 6), 
Grivița (calea Griviței — po
dul Basarab); A dispărut o 
navă : Republica (bd. Magheru 
2) ; Ucigașul plătit — cinema
scop : Carpați (bd. Magheru 
29), Giuleștj (calea Giulești 
56), Excelsior (bd. 1 Mai 174), 
Melodia (șos. Ștefan cel Mare 
— colț cu str. Lizeanu) ; Prin
tre oameni buni: Capitol (bd. 
6 Martie 16), Feroviar (cal. 
Griviței 80), Aurora (bd. Di-

mitrov 118) ; Bate toba — ci
nemascop : Tineretului (cal. 
Victoriei 48). înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii Noi; 
La vîrsta dragostei : Victoria 
(bd. 6 Martie 7), Flamura (șos. 
Giurgiului 155) ; Electra : Cen
tral (bd. 6 Martie 2), 
(cal. Văcărești 21), Miorița 
(cal. Moșilor 127),
(piața G. Coșbuc 1) ; Misterele 
Parisului — cinemascop : Lu
mina (bd. 6 Martie 12) ; Ulti
mul tren din Gun Hill : Union 
(str. 13 Decembrie 5-7) ; Pro
gram special pentru copii — 
dimineața la cinematograful 
Doma (str. Doamnei 9); O

Tomis

Modern

viață — după amiază : Doina 
(str. Doamnei 9) ; Cucerirea E- 
verestului: Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18), Flacăra (cal. Du- 
dești 22) ; Raze pe gheață : 
Cultural (piața I. Pintilie 2) ; 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Dacia (cal. Griviței 137); 
Trei plus două — cinemascop: 
Buzești (str. Buzești 9-11), 
Drumul Serii (str. Drumul 
serii 30) ; Codin: Crîngași 
(șos. Crîngași 42), Vitan (cal. 
Dudești 97) ; Taxiul morții: 
Bucegi (bd. 1 Mai 57), Arta 
(calea Călărași 153) ; .Umbre 
albe — cinemascop : Unirea 
(bd. 1 Mai 143); Escondida : 
Munca (șos. Mihai Bravu 221); 
Valsul nemuritor: Popular 
(str. Mătăsari 31), Floreasca 
(str. J. S. Bach 2) ; Scrisoare 
de Ia o necunoscută : Moșilor 
(cal. Moșilor 221) ; Bunica Sa
bella : Cosmos (bd. 30 Decem
brie 89) ; Idiotul : Viitorul 
(str. M. Eminescu 127) ; Strict 
secret — cinemascop : Colen- 
tina (șos. Colentina 84) ; Vară 
și fum — cinemascop : Volga 
(șos. I. Pintilie 61) ; Cînd co
media era rege: Luceafărul 
(cal. Rahovei 118) ; Cereo- 
mușki: Progresul (șos. Giur
giului 3) ; Dintele de aur : 
Lira (cal. 13 Septembrie 196) ; 
Rîul și moartea: Ferentari 
(cal. Ferentari 86) ; Povestea 
pantofiorului de aur : Cotro- 
ceni (șos. Cotroceni 9); Elena 
din Troia — cinemascop : Pa
cea (bd. Libertății 70-72).

VARȘOVIA — La sediul 
Uniunii literaților polonezi a 
avut loc în seara zilei de 11 
noiembrie un cocteil dat în 
cinstea delegației de scriitori 
romîni, care se află în vizită 
în R. P. Polonă, la invitația 
Uniunii literaților polonezi. 
Delegația este condusă de De- 
mostene Botez, vicepreședinte 
al Uniunii scriitorilor din 
R. P. Romînă. Cu prilejul în
cheierii vizitei în seara zilei de 
12 noiembrie, 'Gheorghe Dia- 
conescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Polonă, a o- 
ferit un cocteil. Delegația de 
scriitori romîni a vizitat ora
șele Gdansk, Oswiecim, Za
kopane și a avut întîlniri cu 
scriitori și publiciști.

mărfurilor din țările socialiste. 
Hotărirea prevede, de asemenea, 
o serie de măsuri pentru simplifi
carea procedurii de import din alte 
țări.

MOSCOVA. — Recent, orga
nele securității de stat au are
stat la Moscova pentru spionaj 
pe cetățeanul american Fre- 
derck Charles Barghoorn, a- 
flat în Uniunea Sovietică în 
calitate de turist. Cazul lui 
F. Ch. Barghoorn se află 
cercetare.

băncile și va crea o 
națională care va în-

na liza 
bancă 
locui actualele bănci particu
lare.

ALEXANDRIA 12 (Agerpres) 
— Agenția M.E.N. anunță că 
luni seara, la Palatul de Cultu
ră din Alexandria a fost inau
gurată o expoziție de fotografii 
din Republica Populară Ro- 
mină.

La festivitatea de deschidere 
au participat ambasadorul R.P. 
Romîne la Cairo, Mircea Nico- 
laescu, decanul Facultății de 
arte frumoase din Alexandria, 
Ahmed Osman, și alte persoane 
oficiale din R.A.U.

Fotografiile expuse oglindesc 
progresul industrial, agricol, 
social, economic și cultural din 
Romînia.

Aceasta este cea de-a doua 
expoziție de fotografii din Re
publica Populară Romînă orga
nizată în R.A.U. După cum se 
știe prima a avut loc în anul 
1960.

GEORGETOWN. — Guvernul 
Guyanei Britanice a adoptat măsuri 
care ușurează considerabil proce
dura comerțului cu fariie socialiste. 
Conform hotărîril, data publicității 
la 11 noiembrie; oamenii de afa
ceri din această Iară nu vor mai 
fi nevoiți să obțină din partea gu
vernului licențe pentru importul

ALGER. Rene Maheu, direc
tor general al U.N.E.S.C O., a 
sosit la Alger, unde va între
prinde o vizită oficială de 6 
zile. El a fost primit de pre
ședintele algerian Ben Bella și 
de alte oficialități guverna
mentale algeriene. Scopul 
vizitei, după cum a reieșit din 
declarația făcută la sosire, 
este studierea posibilităților 
de ajutorare a Algeriei de 
către U.N.E.S.C.O.

MOSCOVA — Ministrul a- 
facerilor externe al Danemar
cei, Per Hăkkerup, care în
treprinde o vizită oficială de 
10 zile în Uniunea Sovietică, 
a fost primit la 12 noiembrie 
de Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. 
In cursul convorbirii s-au a- 
bordat o serie de probleme de 
interes comun.

ROMA — Consiliul Organi
zației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură 
(F.A.O.), întrunit la Roma, a 
aprobat nouă proiecte de aju
tor în valoare de 9,4 milioane 
de dolari. Patru proiecte pre
văd acordarea de ajutoare a- 
limentare unor țări 
rica Latină, Asia, 
Europa,

RYAD — Toate 
ile de apariție ale 
publicațiilor periodice editate 
în Arabia Saudită, au fost a- 
nulatp printr-o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri. Zia
rele Si periodicele mai sînt 
însă autorizate să-și continue 
apariția normală pe o peri
oadă de trei luni. După tre
cerea acestei perioade, autori
zațiile de apariție vor fi tran
sferate „unor organisme no
tionale". Natura acestor orga-

nisme nu este precizată în 
hotărirea menționată. In bu
letinul Ministerului de Infor
mații, însă, se încearcă expli
carea acestei măsuri prin „res
ponsabilitatea ce revine statu
lui în apărarea interesului 
public și în respectarea legi
lor".

decrete, 
cietăți., 
Uzate. Decretele
privesc, îndeosebi, societățile ma
ritime ce depind de organismul de 
administrare a Canalului de Suez, 
companii ale transporturilor inter
ne, uzine de armament și muniții, 
precum și o serie de societăți co
merciale.

potrivit cărora 170 de so- 
egiptene au fost naționa- 

de naționalizare

din Ame- 
Africa și

autorizați- 
ZMrelor și

GEORGETOWN. — Primul mi’ 
nistru al Guyanei Britanice, Cheddi 
Jagan, a declarat la 11 noiembrie 
reprezentanților presei ca a infor
mat pe primul ministru al Marii 
Britanii, Alec Douglas-Home, că 
guvernul său respinge planul pro
pus de ministrul englez al colonii
lor, Duncan Sandys. în vederea 
reglementării situației din Guyana 
Britanică, Cheddi Jagan a declarat, 
de asemenea, că Sandys nu a sta
bilit nici o dată pentru acordarea 
independenței acestei colonii. Pri
mul ministru al Guyanei Britanice a 
subliniat că doua copii ale scrisorii 
adresate premierului Marii Britanii 
au fost trimise liderului Partidului 
laburist englez, Harold Wilson, și 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant,

CAIRO. — In seara zilei de 11 
noiembrie, la Cairo au fost emise

BONN. Secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., George Ball, 
care de luni se află la Bonn, 
a fost primit în dimineața zi
lei de 12 noiembrie de cance
larul Ludwig Erhard cu care 
a discutat despre apropiata 
călătorie a lui Erhard în Sta
tele Unite. In cercurile politice 
de la Bonn se subliniază că 
discuțiile s-au axat și asupra 
unor probleme politice și eco
nomice.

Luni, Ball a avut întrevederi 
cu mai multe oficialități vest- 
germane cu care a purtat dis
cuții asupra unor probleme 
militare, economice și asupra 
relațiilor dintre Piața comună 
și Statele Unite.
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PNOM PENH. Primul mi
nistru al Cambodgiei, prințul 
Norodom Sianuk, a anunțat 
naționalizarea tuturor între
prinderilor de export și im
port din Cambodgia. Această 
hotărîre va intra în vigoare la 
1 ianuarie 1964, cind camerele 
de comerț vor ți transformate 
in „birouri ale statului de vin- 
zare și cumpărare". La șase 
luni după intrarea în vigoare 
a acestei hotărîri, a declarat 
prințul Norodom Sianuk, gu
vernul cambodgian va națio-
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ADEN. — în cadrul unei 
conferințe de presă organizată 
la Aden, primul ministru Zain 
Abdu Baharoun, a cerut orga
nizarea unor tratative cu gu
vernul britanic în vederea a- 
cordării 
turi de 
ternă a
actuala situație, el a califi
cat-o ca „anormală" și a subli
niat că o cale pentru îndrep
tarea acestei stări de lucruri 
ar fi organizarea imediată a 
unor alegeri generale pentru 
Consiliul legislativ. în acest 
sens, Baharoun a făcut cunos
cut că va fixa data alegerilor, 
îndată ce guvernul său va în
cheia studiul început pentru a 
stabili din nou condițiile pe 
care trebuie să le îndeplineas
că alegătorii și candidații.

După cum relatează agenția 
Reuter, Kennedy Trevaskis, 
înaltul comisar englez al A- 
denului și al protectoratelor 
din Arabia de sud, a avut ci- 
teva întrevederi cu ministrul 
coloniilor al Angliei, Duncan 
Sandys. Deși n-a fost dat pu
blicității un comunicat oficial, 
s-a aflat că printre problemele 
discutate a fost și cererea for
mulată de guvernul din Aden 
de a organiza alegeri generale 
pentru Consiliul legislativ, 
înaltul comisar englez Tre
vaskis a făcut cunoscute o 
serie de alte cereri formulate 
de Aden și protectoratele 
membre ale Federației Arabici 
de sud, cum ar fi : acordarea 
unei mai depline autonomii 
acestor teritorii, 
statutului bazei 
gieze din Aden 
t.rivit unor știri 
guvernamentale 
din Aden, în curînd urmează 
să sosească la Londra o dele
gație din Aden pentru a cere 
guvernului englez plata unei 
sume de 20 milioane de lire 
sterline pe an pentru baza mi
litară pe care o au în Aden.

revizuirea 
militare en- 
și altele. Po- 
din cercurile 
și de presă

apartheid!
MARCH aqa^l Politica de dis

criminare rasia
lă promovată de 
rasiștii sud-afri- 
câni este con
damnată în în
treaga lume. In 
fotografie: lo
cuitori ai Capi
talei engleze în 
timpul unei de
monstrații de 
protest împotri
va discriminării 
rasiale din Re
publica Sud- 

Africană.
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