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— Baia Borșa, 
de 15 kilovolți 
Mare-Carei-Ro- 

Satu Mare-Hal-

a-
in

Linii electrice

cultură înaltă
de vieviței

de cul- 
a viței 

extindere

prin tăieri 
în formă

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncit

De la începutul 
nulut și pină acum, 
regiunea Maramureș 
au fost construite și 
puse în exploatare noi 
linii electrice de înal
tă tensiune în lungi
me totală de aproape 
300 km. Printre aces
tea se numără rețeaua 
de 110 kilovolți Baia 
Mare 
axele 
Satu 
Șiori,
meu, Carei-Ardud, Ca- 
reiAcîș Supur, Poiana 
Codrului-Ciuta și linia 
Seini-Livada-Turulung.

Noile rețele de înal
tă tensiune au făcut 
posibilă extinderea e-
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La Combinatul

siderurgic Reșița

7000000 lei
economn

prin inovații
In marele combinat reșițean, 

mișcarea de inovații se 
continuu. Pină la 16 
numărul propunerilor înregistrate 
la cabinetul tehnic a trecut 
245, cu 95 mai multe decît

dezvoltă 
noiembrie,

de 
în 

aceeași perioadă a anului trecut. 
Datele statistice arată că, Î11 cele 
zece luni care au trecut, la C. S. 
Reșița au fost puse în aplicare 5 
inovații la fiecare două săptămîni, 
număr cu peste 20 la sută mai 
mare decît în perioada corespun
zătoare a anului 1962.

Aceste succese se explică prin 
atenția deosebită pe care cabine
tul tehnic a acordat-o în acest an 
prezentării noutăților tehnice cu 
aplicabilitate în procesul de pro
ducție al combinatului, prin întă
rirea colaborării cu comitetele 
sindicatului și al U.T.M. O preo
cupare de seamă a constituit-o a- 
tragerea tinerilor specialiști, a 
maiștrilor și muncitorilor tineri — 
bine pregătiți profesional — în 
brigăzile de inovatori din secții, 
organizate pentru a sprijini acti
vitatea de realizare și punere în a- 
plicare a inovațiilor acceptate. Ca 
urmare, de la începutul anului, 
peste 20 de utemiști și-au înscris 
numele printre sutele de inovatori 
din combinat.

Multe din inovațiile tinerilor 
sînt deosebit de valoroase. De pil
dă, din cele patru propuneri pre
zentate de Mihail Eftimic, de la 
serviciul de metrologie (toate a- 
plicate), numai aparatul de veri
ficat diviziunile pîrghiilor de la 
basculele romane-pod, aduce o e- 
conomie de aproape 133 000 lei pe 
an. Deranjamentele electrice în 
diferite locuri de muncă cu con
diții speciale au fost înlăturate 
prin aplicarea inovației tînărului 
electrotehnician Gerhard Kunz 
,.Modificarea descărcării automate 
la suprasarcină și a protecției la 
tensiune minimă în stafia centra-. 
lă de interconexiune de 90 Hz“.

Inginerii tineri au avut și ei o 
contribuție valoroasă la rezolvarea 
unor probleme ale procesului de 
producție. Inginerul Ion Drăguș a 
confecționat un filtru de gaz, deo
sebit de important în ceea ce pri
vește funcționarea unei centrale 
electrice, iar inginerul Robert Ma- 
rosy a găsit o soluție constructivă 
care permite lărgirea cîmpului de 
prindere al aparatului de cuplare 
la benele de funicular. S-a calcu
lat că prin aplicarea acestei ino
vații, numai în sectorul ..aglome
rare-furnale", economiile vor de
păși suma de 660 000 de lei în- 
tr-un an de folosință.

Cele 112 inovații aplicate de la 
începutul anului aduc o economie 
antecalculată de peste 6 99; 000 
lei. Economiile post-calculate adu
se de inovațiile aflate în funcțiu
ne în acest an la Combinatul si
derurgic Reșița, se ridică la o sumă 
ce depășește 7 000 000 de lei.

lectrificării unor loca
lități rurale. Numărul 
sătenilor abonați la 
rețeaua de curent e- 
lectric a crescut anul 
acesta cu 2 330. De a- 
semenea, în numeroa
se unități agricole so
cialiste a continuat 
construcția de insta
lații și racorduri, în 
vederea extinderii me
canizării lucrărilor a- 
gricole și zootehnice.

Din anul 1945, în 
regiunea Maramureș 
au fost electrificate de 
aproape opt ori mai 
multe sate decît exis
tau pină în 1944.
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lectroaparataj" este o marcă cunoscută pretutin
deni în țară. O știe mecanicul locomotivei Diesel- 
electrice care se apleacă asupra pupitrului plin 
cu butoane și manete. O cunoaște sondorul care 
manevrează un uriaș întrerupător produs tot la 
această întrepridere, o întîlnește oricine zilnic, 
fiindcă butonul de lumină, priza și ștecărul au

aceeași marcă.
Este o marcă cunoscută și apreciată. Numeroase produse 

ale întreprinderii au primit aprecieri pozitive din partea 
beneficiarilor. Fără a știrbi din aprecierile de care se bucură 
o parte însemnată din produsele fabricii, trebuie să arătăm 
că nivelul calitativ al unora e rămas în urmă. Să răsfoim 
paginile „Buletinului calității" pe care controlul tehnic de 
calitate îl editează în fiecare lună, consemnînd defectele de 
calitate.

Pe luna septembrie, buletinul arăta că la secția prese me
canice s-au dat numeroase rebuturi. Pentru secția montaj 
este sesizat faptul că nerespectîndu-se tehnologia de 
montaj s-a ajuns ca aparatul DITA 1000A cu electromag
net să aibă frecări nepermise și să funcționeze prost. Pe luna 
august „Buletinul calității" sesizează biroului tehnic faptul 
că la contactorul 250 amperi pentru LDE s-au primit recla- 
mații privind uzura sa timpurie. Apoi sînt semnalate sec
ții 
de 
ca 
că, 
se
strung ă r i e, 
unde se întîl
nesc loturi de 
produse neco
respunzătoare 

etc. _ 
de la 
semnale 
buletinului, re
cent am 
ganizat o dis
cuție în cadrul 
căreia specia
liști din uzină 
și-au spus pă
rerea în legătură cu 
rea acestor defecte.

cu produse 
serie mare 
cea chimi- 
secția pre- 
mecanice,

Extinderea sistemului

Sistemul 
tură înaltă 
de vie ia 
în stațiunile experi
mentale și gospodă
riile agricole de stat. 
După acest sistem, 
plantările se fac la 
distanțe mai mari 
decît obișnuit (3—4 
metri), iar vița este 
condusă 
speciale 
înaltă — cu tulpină 
ți coroană

La viile plantate 
după acest sistem, 
producția este de 
2—3 ori mai mare 
decît la viile obișnu
ite, iar prețul de cost

este micșorat simți
tor.

Acest sistem nou 
de cultură a viței de 
vie a constituit o- 
biectul primei con
sfătuiri pe țară pri
vind agrotehnica viei 
în forme înalte, care 
a avut loc la Stațiu
nea Experimentală 
Valea Călugărească. 
La consfătuire au 
luat parte specialiști 
în viticultură din 
stațiunile experimen
tale, gospodării agri
cole de stat și cadre 
didactice din învăță- 
mîntul agricol supe
rior.

Tinara din lotograhe, Paula Olteanu, a 
împlinit 18 ani. La această vîrstă ea este 
strungar la Uzinele „1 Mai" clin Ploiești. 
A îmbrățișat cu multă dragoste această 
meserie; încă de pe acum se bucură de 
multă stimă și încredere din partea to

varășilor de muncă.

Foto : N. STELORIAN

Din nou despre omul cu știința
■ Traian Coșovei

o 
r

Pornind 
aceste 

ale

Aparataj electric 
cu performanțe

or- superioare
căile cele mai potrivite pentru înlătura-

șeful atelieruluiInginer FLORENTINA DOBRESCU 
bachelită :

Multe secții ne sesizează că au greutăți din pricina unor 
defecte ascunse ale pieselor plecate de la noi. E adevărat: 
aici se mai dau unele piese necoapte și mai tîrziu se crapă; 
se mai întîlnesc și alte defecte.

împreună cu noi, conducerea întreprinderii a luat unele 
măsuri menite să înlăture o parte din aceste neajunsuri. 
Astfel, o serie de piese din masă plastică termorigidă vor 
fi fabricate acum din material termoplastic, înlăturîndu-se 
în acest fel pericolul spargerilor și crăpăturilor la șoc. Pen
tru anul care vine am luat măsuri în legătură cu întărirea 
asistenței tehnice în rîndurile reglorilor — aceasta pentru 
faptul că în secție s-au adus mașini noi cit și datorită reglă
rilor necorespunzătoare constatate adesea. Un alt defect repe
tat la noi se produce în timpul uscării cutiilor de stingere. 
După cum se știe, aceste cutii sînt realizate din azbociment 
și introduse la uscat în cuptoare. Pe grătarele de sîrm 
ale cuptoarelor, unele cutii se deformează, și, evident, la 
montaj unele crapă. Nu am găsit încă soluția înlocuirii gră
tarelor de sîrmă, dar socotim un angajament al nostru 
rezolvarea în scurt timp a acestei probleme.

De mare importanță în îmbunătățirea calității produselor 
este calitatea controlului volant la mașini. El trebuie orga
nizat cu multă răspundere îneît să poată fi efectuat cu aten
ție din oră în oră. Lipsa acestui control la fiecare oră favori
zează dereglarea mașinilor cit și nerespectarea de către ope
ratori a prescripțiilor tehnologice. Deoarece controlorii sînt 
reprezentanții altei secții, noi cerem sprijinul CTC în întări
rea și mai buna organizare a unui control orar.

-am cunoscut la redacția 
„Scînteii tineretului", 
eflîndu-mă printre invi
tați, pe inginerul agjo- 
rom loan Buzea din 
promoția '54, tinăr, voi
nic, plin de sănătate și

de viață, sportiv rezistent și bun la 
greu, om al cîmpiei.

Din institut a fost trimis șef de 
punct la Boldu și avea în circumscrip
ția lui mai multe gospodării : Boldu, 
Ghergheasa, Sălcioara, Vîlcele, Obi
diți. El era în mijlocul lor, și răspun
dea în mod special de gospodăria co
lectivă din Vîlcele. A organizat la 
Vîlcele o casă laborator și cîmpuri 
experimentale. Asta i-a fost prima 
inițiativă : casa laborator și cîmpul 
experimental. Tot atunci tînărul om 
de știință în agricultură a primit și 
o lecție dramatică pe care n-a uitat-o 
niciodată : în timp ce făcea demons
trații despre agrotehnică și îi convin
gea pe țărani despre eficacitatea lup
tei împotriva dăunătorilor, a scăpat 
dăunătorii pe o suprafață însemnată, 
pentru că nu avusese grijă să-și asi
gure suficiente cantități de prafuri 
insecticide. De atunci, în fiecare gos
podărie își lua, din toamnă, suficien
te cantități de prafuri, să preîntîmpi- 
ne atacurile dăunătorilor.

Cu lecția aceasta bine învățată pe 
teren — și cu altele, desigur — a 
fost trimis apoi de conducerea raionu
lui să ajute gospodăria de la Știubeiu. 
Era în 1957 și la Știubeiu inventarul 
agricol — căruțe, unelte — erau în
grămădite, aruncate într-o margine de 
sat; colectiviștii porniră munca de 
strîngere și aranjare a inventarului. 
Construită remize, magazii; ceea ce 
era bun din inventar păstrară ; dădu-

ți la fier vechi ceea ce era rău. Or
ganizară brigăzile, echipele, întocmi
ră planul de muncă.

In incinta gospodăriei și pe la mar
ginile satului se aflau îngrămădiri 
mari de. gunoi, vechi încă de la în
ființarea gospodăriei, din '51. Agro-

Porniseră bine treburile la Știubeiu, 
cînd, în iarnă, primi sarcina să se a- 
ducă în satul Spătăreasa, pentru zece 
zile, sJ ajute conducerii gospodărim 
de acolo să întocmească planul pe a- 
nul viitor. S-a dus, planul a fost fă
cut, l-a prezentat în adunarea gene-

nomul Buzea îi îndrumă pe colecti
viști și construiri platforme în cîmp, 
porniră o adevărată luptă pentru e- 
liberarea satului de aceste grămezi de 
gunoi și folosirea lor în cîmp, orga
nizară cîmpuri experimentale demons
trative, cu tăblițe cu datele necesare — 
ca la gospodăriile de stat; organizară 
casă laborator, scoaseră unele petice 
din răzoare, care mai rămăseseră pe 
cîmp. Agronomul îl ajută pe președin
te să-și însușească agrotehnica ; orga
niză cursuri agrozootehnice cu colec
tiviștii. Păcii experiențe demonstrative 
cu oamenii pe culturi mari la griu, 
cu îngrășăminte chimice și obținură 
recolte însemnate ; demonstră cu suc
ces, la cultura sfeclei de zahăr, im
portanța însămînțărilor timpurii și a 
densității plantelor. Plantară cîteva 
hectare de vie pe un teren nepro
ductiv.

raid — și tot atunci s-a luat hotărî- 
rea ca el să rămînă acolo, să ajute la 
întărirea gospodăriei. Gospodăria a- 
ceasta din Spătăreasa trecea printr-un 
moment greu și avea nevoie de spri
jin, iar el a înțeles că era nevoie de 
el acolo. Și a rămas. Ii antrena pe co
lectiviști să facă grădinărie. Pe acolo 
cam bate crivățul, sînt curenți reci ; 
oamenii nu se ocupau cu grădinăritul 
și nici nu aveau încredere în așa ceva. 
Spuneau că răsadnițele n-au

rezultate. El le-a explicat că se poate 
șt au construit niște răsadnițe semiîn- 
gropate, adăpostite de curenți. Au 
scos roșii timpurii cum nu se mai vă
zuse pe-acolo. De pe patru hectare de 
grădină au scos un venit de o sută 
de niii de lei. 11 pomenesc fi acum 
colectiviștii și în fiecare an au făcut 
grădina tot mai mare. El doar schi
țase, el demonstrase că se poate. Le 
mai arătase și alte minuni ale agri
culturii științifice, alte experiențe, au 
fost cu toții de acord să planteze vie 
nobilă, dar ei nu aveau dealuri acolo : 
au desfundat greu vreo 5 hectare de 
nisipuri, prundiș, unde nu creștea ni
mic, au pus tnraniță multă (mulți nu 
credeau nici în treaba asta); au plan
tat totuși vie nobilă — și acum îi tri
mit felicitări, s-a prins via sută la 
sută, au scos 13 000 de kilograme de 
struguri la hectar — au să i trimită 
și lui struguri. Avea acolo, la Spătă
reasa, oameni harnici, disciplinați, 
cinstiți, veneau la lucru toți, le plă
cea să simtă organizare și bună con
ducere. li atrăgeau experiențele, le 
plăcea știința agricolă, iar el făcea cu 
ei multe experiențe pe suprafețe mari: 
culturi intercalate, însămînțările tim
purii, soiuri noi de grîu ; făcură aco
lo construcții bune și începură să 
dezvolte bine sectorul zootehnic.

(Continuare în pag. a Il-a)

F>
R 
O
D
U

DOBRE ELISABETA — controlor tehnic de calitate la 
secția montaj:

Care sînt defectele de calitate? Puține la număr, dar supă
rătoare. Noi, sau montorii, le constatăm atît pe faze de ope
rații cit și la controlul final. Exemplele se pot da în legă
tură cu produsul CITUC 1 și 6.

Analizînd produsele de slabă calitate ne dăm seama de ur
mătorul lucru: cele mai multe dintre defectele de calitate 
— și acest lucru este constatat de mulți controlori! — au o 
cauză principală în nerespectarea disciplinei tehnologice de-a 
lungul liniilor din secțiile de bază.

De multe ori, noi, controlorii de Ia fazele finale și, mai 
ales, cei de la controlul volant, sesizăm că unii tineri au în
călcat o prevedere tehnologică fie din neatenție, fie datorită 
neînțelegerii importanței acesteia pentru produsul întreg. Și 
intr-un caz și în celălalt, e vorba de abateri de la disciplină.

Se cuvine 
laborare cu 
deschise în 
nu respectă 
neri putem
țului de răspundere pentru marca fabricii, întărirea opiniei 
împotriva celor care nu respectă disciplina la locul de mun
că reprezintă probleme de care organizațiile U.T.M. pot 
să se ocupe cu mai multă competență.

VICTOR CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a lll’a)

de aceea ca organizțiile U.T.M., în strînsă co- 
comitetul sindicatului, să organizeze adunări 

care să analizeze comportarea unor tineri care 
disciplina tehnologică. Exemple de astfel de ti- 
da noi, controlorii de calitate. Creșterea sim

ABATE El

Ing. ION SIRBU

Mecanizatorii de la S.M.T. Cuza Vodă execută cu multă hărnicie arături adinei de toamnă, pe ogoarele gospo
dăriei agricole colective Ște ian Vodă, raionul Călărași.

Festival al filmului
pentru sate

Schimb
de experiență

La biblioteca, elevii Școlii medii „Mihai Vileazu" din Capitală 
primesc prețioase îndrumări privind lectura extrașcolară. Pa
noul din fotografie este doar una din iormele interesante prin 
care sini popularizate și recomandate cărțile noi, valoroase 

ce trebuie citite de elevi.
Polo : EMIL COJOCARU

In nouă:luni ale 
acestui an, a- 
proape 7 ■ milioane 
de spectatori din 
regiunea București 
au vizionat filme 
artistice și docu
mentare. Numărul 
spectatorilor din 
mediul rural a fost 
în această perioadă 
cu 185 000 mai mare 
decît anul trecut.

Răspunzînd do
rinței oamenilor 
muncii din regiu
ne de a viziona cele 
mai noi și valoroase 
creații cinematogra-

și de 
Comi-

fice din țară 
peste hotare, 
tetul. regional pen
tru cultură și artă 
a inițiat, un festival 
al filmului pentru 
sate. In cadrul fes
tivalului, care se 
va desfășura între 
1 decembrie 1963 
— 30 ianuarie 1964, 
vor fi prezentate 
peste 400 titluri de 
filme artistice și a- 
proape 80 titluri 

de filme documen
tare. O atenție deo
sebită se acordă fo
losirii filmului do-

cumentar cu tema- 
‘ică agricolă. Au 
fost luate măsuri ca 
în toată perioada 
desfășurării învăță
mântului agrozoo
tehnic de masă, 
cursanții să poată 
viziona filme cu 
conținut corespun
zător profilului cer
cului de studii: cul
tura plantelor de 
cîmp, creșterea a- 
nimalelor, legumi

cultura și pomiviti- 
cultură.

(Agerpres)

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru). — Sîmbătă în co
muna Dolhasca, raionul Fălticeni, 
a avut loc un schimb de ex
periență organizat de către 
biblioteca regională 
care au participat 
100 de bibliotecari 
din regiune. Schimbul 
periență a avut ca temă 
în sprijinul întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriilor a- 
gricole colective". Acest 
de experiență a constituit 
prilej de învățăminte în 
desfășurării unei activități 
cu cartea în perioada de

de
Suceava la 

aproape 
comunali 

de ex- 
„Cartea

schimb 
un bun 
vederea 
bogate 
iarnă.
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ÎMBUNĂTĂȚITĂ
Arături de toamnă

pe ultimele suprafețe
Tractoriștii din gospodăriile dc 

stat din Trustul G.A.S. Craiova e- 
xecută arături de toamnă pe ulti
mele suprafețe. Ei mai au dc arat 
mai puțin de 6 000 de ha din su
prafața prevăzută. Șapte gospodă
rii agricole de stat, printre care 
Segarcea, Nădejdea, Robănești au 
terminat arăturile.

O dată cu arăturile lucrătorii din 
aceste unități au încorporat în sol 
însemnate cantități de îngrășămin
te. Gospodăria de stat Băilești, de 
pildă, a aplicat 4 500 tone îngră
șăminte organice, iar G.A.S. Plop- 
șoru — 
G.A.S.
aproape 
naturale

2 800 tone. In total 
au încorporat în sol 
24000 tone îngrășăminte 
și chimice.

(Agerpres)

0 răsplată binemeritată
Zilele trecute, 

silită agricol al 
nulul Caransebeș 
ganizat o consfătuire 
la care au participat 
toți mecanizatorii de 
la S.M.T. Zăgujenî, 
președinți și ingineri 
din gospodăriile agri
cole colective din ra
ioanele Caransebeș, 
Lugoj și Orșova de
servite de această sta
țiune. Cu această oca
zie, a fost analizată 
activitatea pe care 
tractoriștii, mecanicii 
și inginerii au depus-o 
în timpul desfășurării 
campaniei însămînță
rilor de toamnă. Nu-

Con- 
raio- 
a or-

meroși președinți și 
ingineri agronomi din 
G.A.C. au scos în e- 
vidență efortul depus 
de mecanizatori pen
tru buna reușită a 
campaniei. Ei au făcut 
propuneri prețioase pe 
marginea planului de 
măsuri tehnico-organi- 
zatorice întocmit de 
S.M.T. cu privire la 
desfășurarea în con
tinuare a arăturilor 
adinei destinate însă- 
mințărilor de 
vară.

la sfârșitul 
tuiiii, într-un
festiv, inginerul Ion

primă-

consfă- 
cadru

Instalație
Stănciugel — directo
rul S.M.T. Zăgujenî — 
a înmînat premii trac
toriștilor și mecanici
lor din ateliere, 
care au adus o con
tribuție deosebită la 
buna desfășurare a 
lucrărilor agricole. A- 
preape 60 de mecani
zatori, printre care ti
nerii Ion Borlovan, 
Nicolae Șulea, Mihai 
Batbă, Alexandru Mo
rarii și alții, au fost 
premiați.

STELIAN PREDA 
inginer agronom

de uscare
cu raze infraroșii

La întreprinderea „Meta
lurgica" din Sibiu a fost dată 
în producție o instalație de us
carea pieselor vopsite, cu raze 
infraroșii. Instalația prevăzută 
în planul de măsuri tehnico- 
organizatorice pe anul în curs, 
a fost construită cu mijloace 
proprii. Prin intrarea în func
țiune a
timpul de uscare 
vopsite se reduce

acestei instalații, 
a pieselor 

simțitor.

(Agerpres)
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întrecerea atletilor școlari1 bucureșteniPrimele întreceri

p o
Spartachiada 

de iarnă a tineretului

Cupa orașului
București"

noastră
la a 4-a victoriea

• ••
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Iretniera sezonului

i handbalistic interna-
(ional din Capitală | 
a coincis cu un suc-1

I
i
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I
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Iune io teat 

București) 
(Dinamo I

Igul Roșu), Dan C. (R. 
(Dinpmq .

I

Fotbal
Echipa orădeană Crișul a 

fost autoarea unei veritabile 
surprize în cea de a 10-a etapă 
a campionatului cat. A de fot
bal. Fotbaliștii orădeni au în
vins cu 1—0 pe Farul în me
ciul susținut la Constanța. Cu 
toate că a jucat pe teren pro
priu Petrolul Ploiești nu a pu
tut învinge pe Dinamo Pitești 
cu care a terminat la egalita
te : 0—0. Iată celelalte rezulta
te înregistrate : Progresul
București — Steagul Roșu 
Brașov 1—1 ; U.T. Arad — Di
namo București 2—3 ; Știința 
Cluj — Steaua 4—4 ; Știința 
Timișoara — C.S.M.S. Iași 
2—0 ; Rapid București — Si- 
derurgistul Galați 3—1.

In clasament conduce Dina
mo București cu 15 puncte ur
mată de Progresul cu 14 punc
te și Petrolul cu 12 puncte.

★

Comisla specială Instituită pe 
lingă federația de fotbal pentru 
alcătuirea echipei săptămtnll a de
semnat pe baza rapoartelor dele
gațiilor federației ,,ll“-le jucători
lor remarcați în etapa a 10-a a 
campionatului cat. A desfășurată 
duminică. Iată formația : Adama- 
cha (Steagul Roșu), Popa (Dinamo 

), Solomon (Crișul), Ivan 
(Dinamo București), Pescaru (Stea- 

' ~ ~ (Rapid), Pircălab
)( Constantin 

(Steșua):,,-Vomea (Steaua), Geor
gescu (Rapid), Crelniceanu (Steaua).

în raionul Lehliu
de 
ra- 
au 
în-

La sfirșitul săp
tămânii, bazele spor
tive, căminele cul
turale și sălile 
gimnastică din 
ionul Lehliu 
găzduit primele
treceri din cadrul 
Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, 
ediția 1963—1964. 
La startul acestor 
tradiționale 
ceri sportive 
prezentat 
3 500 de concurenți, 
printre care se află 
tineri muncitori, 
colectiviști și elevi. 
Numai din comuna 
Brănești, de pildă, 
s-au înscris pe lis
tele participanților 
peste 1 000 de ti
neri.

Pentru buna des
fășurare a compe
tiției, colectivele de 
organizare au asi-

între- 
s-au 

peste

gurat, din timp, 
materialele și echi
pamentul 
necesar.
sociațiile 
„Victoria" 
Brănești, 
Școala 
vică și 
Școala 
aceeași 
au procurat 
jocuri de șah, mese 
de tenis, au con
fecționat mai mul
te haltere și saltele 
pentru întrecerile 
de trintă. De ase
menea, s-au procu
rat tricouri, pantofi 
de tenis etc. O aten
ție deosebită s-a a- 
cordat și acțiunii de 
popularizare 
gulamentului com
petiției. La 
șita acestor acțiuni 
au 'contribuit efec
tiv utemiștii din

sportiv 
Astfel, a- 

sportive 
- G.A.C. 

„Șoimii"- 
tehnică sil- 
„Știința" — 
medie din 

localitate 
noi

a re-

reu-

comună, cadrele di
dactice și instruc
tori sportivi volun
tari.

Festivitatea de 
deschidere a com
petiției a prilejuit 
desfășurarea unor 
concursuri atracti
ve de tenis de ma
să, șah, gimnastică, 
trîntă etc. De ase
menea, profitînd de 
timpul frumos din 
aceste zile nume
roși tineri au par
ticipat la întrecerile 
de cros, ce s-au des
fășurat in apropie
rea comunei Bră
nești. (foto nr. 1).
In continuare, spre 

amiază, tinerii din 
Brănești au partici
pat la o serie de 
concursuri de gim
nastică și trîntă. 
(foto nr. 2).

S. SPIREA

Meciul de baraj Gheorghîu-Janata
In localitatea Vrnjacka Banja din 

Iugoslavia, a început duminică me
ciul de baraj dintre Florin Gheor
ghiu și cehoslovacul Michael Ja
nata, pentru desemnarea campionu
lui mondial de șah Ia juniori. După 
cum se știe, la cel de-al 7-lea cam
pionat mondial desfășurat în luna 
august, In aceeași localitate, cel 
doi șahiști s-au,, țlpșat pe, primul 
loc, la egalitate de puncte..........

In partida inaugurală a meciului 
cu Janata, șahistul.

piesele albe. El a gindit timp de 
10 minute la prima mutare : pionul 
regelui la e4. Adversarul său a ales 
apărarea karo-kan, dar Gheorghiu 
a schimbat cursul partidei prefe
rind un joc pozițional. Partida s-a 
întrerupt într-o poziție aproximativ 
egală. Luni scara s-a desfășurat 
partida a doua. Partida s-a întreg 
rupt la mutarea 41-a într-o poihv.* 
de ecwlitate materială. ,...... . ... .
fi comtrfua două partide
In corupte.

„Cupa orașului București", 
competiție rezervată sportivi
lor școlari din Capitală, a în
ceput. Primii la start s-au pre
zentat elevii atleți. Întrecerile 
s-au organizat, mai întii, pe 
clase, apoi pe școli la care au 
participat zeci de mii de elevi.

încă de anul trecut, de la 
prima ei ediție, competiția s-a 
bucurat de o largă participare 
în rîndul elevilor. Numai la în
trecerile atletice au fost pre- 
zenți peste 40 000 de școlari.

Mai mult decît atit, această 
frumoasă competiție a prile
juit afirmarea multor elevi cu 
talent care, azi. îndrumați de 
profesorii lor de specialitate, 
sint din nou prezență in între
ceri, realizînd performanțe su
perioare celor din anul trecut. 
Totodată este de semnalat 
faptul că. în multe școli, „Cupa 
orașului București" a consti
tuit punctul de plecare într-o 
activitate sportivă continuă și 
organizată, trezind gustul pen
tru mișcare, pentru exercițiul 
fizic.

Spre deosebire de prima edi
ție : „Cupa orașului București" 
din acest an este subordonată, 
pe plan organizatoric, campio
natelor republicane școlare. 
Altfel spus, rezultatele obți
nute in întrecerile din cadrul 
„Cupei orașului București" 
contează și in „Republicane". 
Măsura o considerăm bineve
nită, deoarece, pe de o parte 
sporește interesul tinerilor 
sportivi pentru întreceri, iar 
pe de altă parte vine să des-

congestioneze programul corn- 
petițional școlar, evitînd ast
fel supraîncărcarea elevilor.

Caracteristic celei de a Il-a 
ediții a competiției la care ne 
referim este și faptul că ea 
prevede întreceri numai la at
letism, gimnastică și șah. At- 
leții își vor disputa întîietatea 
în etapa finală, pe Capitală, 
odată cu desfășurarea etapei 
respective a campionatului 
republican școlar. Probe de 
concurs: categoria 10—11 ani 
(clasele a V-a.) — 60 m plat, să
ritura in lungime și aruncarea 
mingei de oină: categoria 12— 
15 ani (clasele VI—IX și 
anul I școli profesionale) — 60 
m plat, săritura în lungime, 
aruncarea greutății (4 kg atit 
pentru băieți cit și 
fete); categoria 16—19 
sele X--X1 și anii II 
școli pofesionale) —
plat, săritura în lungime, 
runcarea greutății (4 kg pen
tru fete, 5 kg pentru băieți). 
Prin urmare, în actuala ediție 
a competiției nu există limită 
de. vîrstă pentru participanți 
(față de anul trecut cînd re
gulamentul preciza că întrece
rile 8e adresează numai elevi
lor pină la vîrsta de 14 ani).

Cit privește celelalte ramuri 
sportive, acestea sint progra
mate ceva mai tîrziu, începînd

pentru 
ani (cla-

și
100
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din a doua decadă a lunii ia
nuarie, eu o etapă pregătiton-
re care fte va 
luna decembrie.

desfășura în

Întrecerile de atletism au
prilejuit dispute aprige în
care fiecare elev, fiecare „cla
să" se străduia să realizeze 
„palmaresuri" cit mai frumoa
se. La Școala pofesională de 
ucenici „F.R.B." din raionul 
1 Mai, de pildă, întrecerile pe 
ani au adunat la start aproape 
1 500 de elevi și eleve. Printre 
cei mai buni: Petre Tudor și 
Constantin Sora (anul II G.), 
Alexandru Hila (anul I. B.), 
Paula Pamfiloiu (anul I J.) ș.a.

Lucruri bune se pot spune și 
despre elevii Școlii medii nr. 5 
„Mihail Sadoveanu" unde in
teresul pentru întrecerile atle
tice se manifestă din plin. 
Aici, printre aspiranții la titlul 
de campion în probele de aler
gări sau aruncări sint mai ales 
Gheorghe Gheață din clasa a 
VlI-a D, Maxim Basch, clasa

a VlI-a B și Georgeta Teodo- 
rescu clasa a VlI-a A (în ace
lași timp și o talentată gim
nastă).

De altfel, dacă ar fi să a- 
mintim toate școlile în care 
întrecerile atletice se află la 
ordinea zilei, ne-ar trebui un 
spațiu foarte larg. Totuși, alte 
câteva exemple de școli care 
concură cu mari șanse în în
trecerile celei de a Il-a ediții a 
„Cupei orașului București" 
merită a fi consemnate în a- 
ceste rinduri: școlile de 8 ani 
nr. 102, 111, 169 și 175, școlile 
medii nr. 7 „I. L. Caragiale", 
nr. 13 „Mihai Viteazu", nr. 17 
„Matei Basarab", nr. 20 
„Gheorghe Șincai", Grupul 
școlar profesional „23 August".

Evident, mândria fiecărui 
elev este să fie campion al 
orașului în care învață. Cuvin- 
tul ultim și-l va spune însă 
apropiata finală care va de
semna pe cei mai buni dintre 
cei mai buni atleți școlari din 
Capitală. O finală care va în
semna cu siguranță, și în acest 
an, o frumoasă 
sportului școlar

sărbătoare a 
bucureștean.

S. SPIREA

(Agerpres)
romin a avut

O spectaculoasă fază de gol fructificata de atacanții rapidiști

• Vineri-de la ora 
18 30 sala sporturilor 

ău' intimi rea de tenis 
de masa dintre echipe
le ieminine Voința 
București și Spartak 
Sokolovo Praga din ca
drul „Cupei campioni
lor europeni". In caz 
de victorie echipa ro- 
niinâ se caliiică in se
mifinalele 
urmînd 
replica < 
Einlieit ț 
meciul de vineri echi
pa romină va avea ur- 
nătoarea componență : 
Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu, Geta 
Pitică. Echipa pragheză 
va prezenta pe campi
oana țării Schwarkova 
și surorile Kariikova.

Actăli ia țeasta va qăz~Astăzi «tor»

» competiției 
sfl primească 
echipei S.C, 
(R.D.G.). In

• Ieri la sediul 
'.C.F.S. din Cupitală a 

avut loc festivitatea 
decernări! titlului da 
maestru al sportului 
jucătorilor de rugbi .- 
Radu Demian, Teodor 
Rădulescu, ion Teodo- 
rescu, Paul Ciobănel 
și Cristache Preda.

• Marele maestru 
lovietic Vasili Smîslov

(Urmare din vag. I)

La gospodăria din Spătăreasa 
l-a găsit, în '59, reporterul „Scîn- 
teii tineretului" și l-a numit „omul 
cu știința". „Devenind inginer a- 
gronom ai legat sufletul tău, mun
ca și capacitatea ta de tot ce se în- 
tîmplă înnoitor și efervescent în 
viața satului, tc-ai legat să lupți 
pentru ca socialismul să intre 11- 
dînc în viața, în conștiința oame
nilor. De aici își trage seva neobo
sita prezență a tînărului inginer 
agronom Ioan Buzea în mijlocul 
febrilei activități a colectiviștilor 
din Spătăreasa, raionul Rîmnicu 
Sărat"... Așa scria reporterul des
pre agronomul loan Buzea acum 
patru ani.

Asemenea cuvinte pline de căl
dură constatau o realitate, dar erau 
parcă și o șoaptă fierbinte, înari
pată în auzul și în inima tînărului 
agronom — pentru că de atunci 
încoace Ioan Buzea este mereu „în 
mijlocul febrilei activități a colec
tiviștilor". Cuvintele reporterului 
an prins bine ceea ce era esențial 
în caracterul acestui tînăr om de 
știință și au avut, în același timp, 
darul să-l stimuleze pe acest drum, 
ca purtător al științei în agricul
tură.

De la gospodăria din Spitărea- 
sa, după ce a ajutat la organizarea 
ei, a fost trimis la Ghergheasa, 
după care raionul l-a trimis la 
gospodăria din Bălești. A lucrat 
bine la Bălești, a avut realizări 
frumoase și de acolo a ajuns la 
Gura Ocniței, iar de la Gura Oc- 
niței a fost trimis la Bucșani, în 
raionul Tîrgoviște. Se îmbolnăvise . 
acolo inginerul și gospodăria mer
gea greu, e o gospodărie complexă, 
cu multe ramuri, cu multe proble
me.

De la Știubeiu, la Spătăreasa ; 
de la Spătăreasa la Ghergheasa ; 
de la Ghergheasa, la Bălești... Me
reu trimis în alt loc, mereu unde 
trebuia întărit, organizat ; mereu, 
toamna tîrziu sau în preajma pri
măverii, luat de aici, unde pusese 
totul la punct, tinde lucrurile por
niseră bine — și trimis unde era 
nevoie de organizare, de îndrepta
re bi l,?'î mereu. Nu era plan de 
muncă, nu era organizare — și 
era nevoie de un inginer.

li părea rău nu atît pentru că 
trebuia să se despartă de ceea ce 
realizase, cit îi părea rău că se 
despărțea de niște oameni care 
porniseră bine în muncă — și mai 
ales, se despărțea cu greu de ceea 
ce ar mai fi avut de realizat acolo. 
11 încerca grija pentru ceea ce va 
găsi dincolo și pentru ceea ce va 
întîmpina ; preocuparea cum să 
îndrepte, cum va fi, cum va reuși. 
Și iarăși muncea bine, îndrepta 
lucrurile și tocmai cînd putea să-i 
fie mai ușor, să trăiască mai liniș
tit trebuia să plece în altă parte, 
li era greu : lăsa gospodăria orga
nizată, construcțiile bine făcute, 
totul pornit bine și trebuia să ple
ce acolo unde să înceapă totul de 
la capăt — și în așa fel incit să 
nu rămină mai prejos de gospodă
riile pe care le organizase și' le 
pornise Înainte. Lucra toată iarna

lui de a face agricultură științifică. 
Lucra în noua gospodărie la fel, 
și cu aceeași rîvnă, ca și cum ar 
fi continuat munca în gospodăria 
din care venise.

Avea darul să se apropie de oa
meni, să fie alături de ei ; punea 
mina pe sapă, încărca la fin, ajuta 
la saci — nu pentru că ar fi fost 
nevoie, dar îi plăc'ea să ia parte, să 
fie între oameni, să se simtă al 
lor, tovarășul lor. „Inginerul ăsta 
se amestecă în toate ; el n-ar tre
bui să stea în capul tarlalei ?“ — 
spunea cite unul. Secretul reușite
lor lui este tocmai în faptul că se 
„amesteca", participa la viața com
plexă, bogată a satului. Locul lui 
de muncă nu era numai cîmpul — 
ci satul cu viața lui întreagă.

Parcă ar fi știut dinainte că nu 
va sta mult într-0 gospodărie — 
așa se străduia să realizeze tot ce

la planul și la organizarea unei 
gospodării ; pregătea oamenii, or
ganiza terenurile, pregătea serele, 
răsadnițele — și înainte de înce
perea campaniei, pleca in altă gos
podărie și repede trebuia pornit, 
organizat, pus în mișcare totul.

Experiența muncii cu oamenii îl 
ajuta să se descurce, căpăta o artă 
de a se apropia de oameni, de a-i 
cunoaște, de a-i însufleți. Și por
nea și aici ; își găsea repede locul, 
alături de președinte, intre comu
niști, în mijlocul tineretului. Oa
menii se dovedeau buni și aici — 
etau disciplinați, le plăcea rinduia- 
la și ordinea ; scoteau recolte bune 
de grîu, cumpărau camioane, spo
reau numărul de animale. 11 forma 
pe președinte, îi instruia pe briga
dieri, stătea cu ei seara, noaptea 
pînă tîrziu și le povestea, le expli
ca ; le împărtășea experiența Ini și 
Ie transmitea încrederea, curajul, 
planurile, entuziasmul și bucuria

are toate șansele să Belgrașl cu victoria e- 
termine Învingător In ,'d)lpel reprgr^fitnlivl a 

In nțc- 
.......... ....... , _.iipa bul
gară a învins cu sco
rul de 43—42 (26—24) 
echipa Iugoslaviei, 
chipa R.P. Romine s-a 
clasat pe locul trei In- 
trecind cu 55 51 echi
pa Ittfliei, care a par
ticipat ca invitată la a- 
ce^t.jurneu,,^

internațional R^i Pufai'' V .* 
]a Moscova. ciifT dScîW'v Peni

turneul in 
de șah de ia ................
Înaintea ultimei runde, 
ei a acumulat 11 punc
te, tiind urmat de Tal 
cu 10 puncte.
• Conducerea ^Uniu

nii daneze de fotbal a 
holărlt ca echipa re
prezentativă a Dane
marcei să participe. 
la viitorul campionat 
mondial de fotbal, nu
mai dacă va fi elimina
tă din turneul preolim- 
pic și din „Cupa Euro
pei" inter-țări. După 
cum se știe, selecțio
nata daneză va ințilni 
in meciul decisiv al 
turneului preolimpic, la 
28 noiembrie, la Tori
no, echipa Romlniel, 
iar In prima țumătate 
a lunii decembrie va 
susține cele două me
ciuri cu echipa Luxem
burgului in „Cupa Eu
ropei".

• Prima ediție 
turneului balcanic 
minin de baschet 
încheiat duminică

a 
fe
s-a 

la

E-

(Agerpres)

• Evoiulnd In con
cursul de marș organi
zat duminică pe Sta
dionul Tineretului de 
•tubul sportiv „Olim

pia", Nicolae Rrinzan 
(Metalul) a reușit un 
nou record la proba de 
3 000 m marș, (juniori 
categoria II1 cu tfiftpul 
14'A31,Ș. V^ehial're
cord era 15' : 09,2 și 
aparținea aceluiași at
let.

In cursa seniorilor a 
ieșit învingător Ion 
Bogdan (Metalul), Iar 
cupa „Olimpia" a tost 
cucerită de mărșălui
torii de Ia P.T.T.

I 
l 
l
I
I
I
■

în cîmp? Cîte platforme pentru gu
noi ați aranjat, sau unde ați arun
cat gunoiul de grajd? Aveți basculă, 
aveți moară cu ciocănele pentru 
măcinat la vite ? Cum stați cu par
ticiparea oamenilor la muncă ? 
Cum stați cu evidența în gospodă
rie ? Cum stați cu sectorul zooteh
nic, cu construcțiile ?... El cu ba
lanța furajeră, el cu evidența cla
ră. cu maximul agrotehnic, cu ex
periențele, cu ordinea și cu antre
narea spiritelor spre știință ; 
totdeauna cu o pungă de semințe 
rare în buzunar, totdeauna cu niște 
experiențe de făcut.

A pornit primele cursuri agro
zootehnice mergînd cu un patefon 
antic la cămin, la școală — ca să 
facă mai atrăgătoare lecțiile lui. 
Trecea grăbit prin noroiul uliței, 
prin întuneric, cu patefonul ca un 
geamantan ; oamenii îl zăreau din

cula, măsurătoarea — totul prin 
cîntar, totul prin evidență clară ; 
nimic din ochi, nimic pe deasupra 
și la întîmplare. A găsit construc
țiile 
el a
gard m juna jșuspuuiaici , „»
gard împrejurul depozitelor de fu
raje. I

gospodăriei neîmprejmuite ; 
dat părerea să se tragă un 
în jurul gospodăriei ; și un

La o gospodărie unii colecti
viști n-au avut încredere în pu
terea îngrășămintelor chimice ; el 
a susținut și au adus îngrășămin
te. El nici n-a stat să culeagă roa
dele, dar a fost sigur. El a schițat, 
a demonstrat că se poate — ăsta 
și este rolul lui .- agricultura o fac 
oamenii mulți, oricum, el nu ar do
vedi singur — rolul lui este să 
demonstreze, să inițieze, să pună 
în mișcare sufletul oamenilor, să 
înflăcăreze. La o gospodărie a or
ganizat o echipă de fotbal, la altă 
gospodărie a aruncat ca pe o să-

nou despre omul
cu știința

se putea într-un timp scurt, să or
ganizeze, să demonstreze, să reali
zeze maximum, folosind acel timp 
pină nu-l chema, cumva, raionul, 
pînă nu se ivea un gol în altă 
parte. Cit de minunat este să faci 
totul cu sentimentul și cu grija 
că tu vei sta permanent în acel loc 
— dar știind că s-ar putea să nu 
stai dccît foarte puțin, te 
iești să faci repede și bine, 
timp scurt l

Înainte de a ajunge el 
gospodărie nouă, ajungea 
pentru el și oamenii îl înconjurau 
și-i cereau să-i ajute să facă și ei 
așa cum au reușit celelalte gospo
dării pe unde a lucrat el. Iar el îi 
ajută și îi însuflețește în întrecere 
cu gospodăriile acelea pe care le-a 
ajutat înainte. Și se sfătuiește cu 
ei, își ia- în primire munca, tere
nul : care teren e mai bun pentru 
grin, care pentru porumb, pentru 
grSdinărie? Ce experiență ați făcut

strădu- 
într-un

într-o 
lauda

■ ■

ogrăzi și se grăbeau după el t „A 
trecut, tovarășul inginer". Era cea
sul lor de aur, ceasul lor deșteptă
tor. Acum, merge la cursuri pe 
trotuar, pe sub lumini electrice, 
iar la cămin au radio, televizor, 
aparat de proiecție și el predă 
cursurile folosind diafilme.

De la sfiala aceea de la început 
s-a ajuns la atașament, la în- 
ciedere, la respect și colaborare. 
Întreaga gospodărie este pentru el 
un cîmp de experiență bine gindi- 
tă, iar colectiviștii sint colaboratori 
lui. La Bălești crește acum o livada 
pe locul viran al unor bordeie stră
vechi ; la Spătăreasa e o plantație 
frumoasă pe locuri maidane ; aș
ternuse frumos, ca din inima lui, 
o alee de garoafe în fața gospodă
riei.

A găsit într-o gospodărie lipsi 
de evidență, risipă de zile-muncă, 
greșeli : a introdus peste tot gra
fice, evidența clară a muncii, bas-

mînțS bună ideea să se înființeze o 
orchestră de acordeoane formată 
din copii ; la altă gospodărie, îm
preună cu președintele, au avut 
ideea bună să se ducă bătrînilor 
acasă drepturile lor de către ute- 
miști, cu căruțele, să nu se mai 
obosească bătrînii.

Și după ce a ajutat ca întreaga 
gospodărie să urce o treaptă a 
plecat mai departe. „A plecat co
pilul nostru" — spuneau colecti
viștii. Rămîi să te căsătorim 
noi". Undeva a zărit o fată 
s-a gindit parcă mai instistent 
ea — dar tocmai în iarna aceea 
H, trebuit să plece și s-a mutat 
fata într-alt loc, mai departe.

Se întreabă uneori — se mai 
întreabă — dacă e bine așa, cum 
a lucrat el sau dacă ar fi fost mai 
bine să se fi stabilit într-o gospo
dărie și să fi lucrat acolo, să fi 
contribuit la desâvirșirea ei. Dar 
ar A rSmtrs poate celelalte gospo-

la 
și 
la 
el
?>

............. tina
Vă prezentăm o'țmctgfnt din ultima înlîlnire a handbalistelor 
noastre susținută în sala Floreasca, cu prilejul Întrecerilor 

Cupei orașului București

ii ccs deplin al jucă
toarelor noastre, pen
tru a patra oară 

consecutiv cîștigătoare in tradițio
nala competiție „Cupa orașului 
București". Cele trei zile de spec
taculoase întreceri găzduite de _ 
saia Floreasca au prilejuit consta- | 
taica îmbucurătoare-ca echipa ro-B 
mîna continuă să-și mdnțină va
loarea ridicată, lăsîndu-ne să în
trevedem o evoluție la nivelul
prestigiului de care se bucură,
de-a lungul întregului sezon com- 
petițional.

Ca număr, „candidatele" la 
feu erau tot atîtea ca și 1 
ția trecută. Valoarea lor _ 
însă evident mai ridicată, 
ales dacă ținem scama că selec
ționatele orașelor Budapesta și 
Belgrad se confundă aproape total 
cu reprezentativele țărilor respec
tive. Victoria repurtată în- compa
nia unor formații de asemenea 
valoare pune mai mult ln_evidan- 
ță succesul jucătoarelor noastre. 
Ne referim în special la faptul că 
ele au reușit să î 
orașului Belgrad i ,
scor din palmaresul acestei echi
pe : 14—3-

„Echipa Bucureștiului — ne spu
nea Willim Ticici, antrenorul re- 
prezentatievi iugoslave — nu ț 
pierdut cu nimic strălucirea. Hand
balistele romînce au prestat și de 
data aceasta același joc <' 
te, însoțit de o remarcabilă voință 
de a învinge". Intr-adevăr, apre
cierile antrenorului iuL 
racterizează fidel evoluția echipei 
noastre pregătită de antrenorii C. 
Popescu și V. Gogîltan.

Deși este foarte greu să „selec
ționăm" jucătoarele evidențiate în ■ 
acest turneu, credem că primele I 
locuri s-ar cuveni pentru jocul lor 1 
complet — handbalistelor Josefina ■ 
Ștefănescu, Ana Boțan, Maria Con- I 
stantincscu și Irina Hector. I

Cîtcva cuvinte despre „speran- ■ 
țele" handbalului feminin — echi- I 
pa de tineret. Deși a ocupat locul I 
IV, formația secundă a lăsat o im- ■ 
presie bună prin jocul modem I 
practicat în compania unor adver- I 
sare mult mai experimentate. Pen- _ 
tru a putea progresa corespunză-1 
tor, tinerele jucătoare vor trebui să I 
muncească însă mai mult pentru a a 
stăpîni la un nivel mai ridicat I 
procedeele tehnice care să le per-1 
mită desfășurarea unui joc eficace. s

Așteptat cu mult interes, turneul I 
internațional masculin a debutat ■ 
cu o veritabilă surpriză : tînăra ■ 
selecționată a orașului Ploiești (cu- I 
prinzînd jucători de la Rafinăria ■ 
Telcajen) a ținut în „șah" redu- ■ 
tabila reprezentativă a orașului I 
Budapesta cu care a terminat la i 
egalitate (14—14). Firește, privi- ■ 
rile amatorilor de handbal se în-1 
dreaptă în primul rînd spre Tepre- ■ 
zerltatiVa de seniori a orașului | 
București, în rîndul căreia activea- ■ 
ză cei mai valoroși jucători ai ță- ■ 
rii și de Ia care se așteaptă rezul- ■ 
tate convingătoare asupra stadiu-1 
lui de pregătire. Un bun prilej îl ■ 
constituie jocul de astăzi pe care ■ 
handbaliștii noștri îl vor susține I 
în compankt. forntrtției Budapesta, ■ 
o veritabilă' reprezentativă a R.P. 
Ungare.

5
I

ia tro- ■ 
la edi- 9 
a fost 9

mai m
II 
I 

rl
ccitu ia rapiui vă — 
întreagă fotinați^B 
la cel mai șever'l

I
A
tnd-i

stat și de ■ 
de călită- I 
iilă voință I 

idevar, apre- g 
iugoslav ca- ■ 
luția echipei I

I

tro-

S. IONESCU
I

C I M
Tudor (ambele serii) — cine

mascop : Patria (bd. Magheru 
12-14). A dispărut o navă : Re-, 
publica (bd. Magheru 2), Capi
tol (bd. 6 Martie), Excelsior . 
(bd. 1 Mai 174.),.Feroviar (Ca
lea Griviței 80), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Lizeanu), Modern (Piața G 
Coșbuc 1). Harakiri — cinema
scop : București (bd. 6 Martie 
6), Tomis (Calea Văcărești 21), 
Aurora, (bd. Dimitrov 118), Fla
mura (Șos. Giurgiului 155). Ah,

dării lipsite de ajutorul dat de el. 
A fost o perioadă cînd nu erau 
destui agronomi și a fost necesar 
acest efort. El a făcut o călătorie 
lungă prin cimpurile Munteniei, o 
călătorie prin ogoare, prin brigăzi 
de colectiviști, prin construcții, 
prin cămine culturale, prin inima 
oamenilor.

Așa fiind lucrurile, așa înțelegîn- 
du-le acum, inginerului loan Buzea 
nu-i mai pare rău că a trebuit să 
meargă de la o gospodărie la alta, 
iar dacă va mai trebui, va mai 
merge, oriunde va fi nevoie de 
munca lui. Nu este important fap
tul că a umblat, după cum nu-i 
important nici dacă i-ar fi plăcut 
să stea locului : este important 
ceea ce a făcut, ceea ce a lăsat 
în urma lui.

N-a fost posibil să se stabileas
că intr-un loc - și descoperă 
acum că, de fapt, el este stabilit 
de mult în această muncă. Condu
cerea partidului a definit agrono
mii ca fiind activiști de partid cu 
înaltă calificare. El, tinărul candi
dat de partid loan Buzea, este așa 
cum spune partidul : un activist cu 
înaltă calificare.

Sub aparenta lipsă de legătură 
între diversele etape din viața 
lui, sub aparenta lipsă de continui
tate în munca lui? wcislă la 
loan Buzea o puternică legătură, o 
mare continuitate cil sarcinile 
lui, în munca lui. E ca și cum a 
lucrat intr-o singură gospodărie 
mare, răspîndită în cîmpie, cu pro
bleme diverse, cu aspecte diverse 
și în esență aceeași.

A descoperit aria largă a vieții 
lui. Și-a descoperit sensul existen
ței și asta este foarte mult.

Poate nu suficient de clar însă, 
dar destul de timpuriu, agronomul 
Buzea își înțelege drumul — ceea 
se înseamnă că e acum mult mai 
puternic decît atunci, cînd a por
nit pe acest drum. Această înțele
gere a vieții proprii este de obicei 
dintre ultimele cuceriri asupra 
propriei noastre existențe, iar acela 
care o face devreme înseamnă că 
va avea încă multe lucruri mari 
de descoperit, de cucerit.

De acum el este mai puternic.

c M A T O <n A F E
acest tineret ! : Festival (bd. 
6 Martie 14), înfrățirea între 
popoare (Bd. Bucureștii Noi). 
Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop : Tineretului (Ca
lea Victoriei 48), Grivița (Ca
lea Griviței — podul Basarab). 
Elena din Troia — cinema
scop : Victoria (bd. 6 Martie 7). 
Printre oameni buni : Central 
(bd. 6 Martie 2), Flacăra (Calea 
Dudești 22). Să ne trăiești 
Gnat: Lumina (bd. 6 Martie 
12), Luceafărul (Calea Rahovei 
118). Codin : Union (str. 13 De
cembrie 5-7). Program pentru 
copii (dimineața) și Valsul ne
muritor (după-amiază) : Doina 
(str. Doamnei 9). Tintin și mis
terul „Linei de aur" : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Bate to
ba — cinemascop: Giulești 
(Calea Giulești 56), Drumul se
rii (str. Drumul serii 30). Ulti
mul tren din Gun Hill : Cultu
ral (Piața I. Pintilie 2). E per
mis să calci pe iarbă : Dacia 
(Calea Griviței 137). Ucigașul 
plătit — cinemascop : Buzești 
(str. Buzești 9-11), Popular (str.

Mătăsari 31). Baronul de Mtln- 
chausen : Crîfrgași (Șos. Crîn- 
ga.Și 42). Electra : Bucegi (bd. 
l-'Mal 57'. DiritelB de aur : Uni
rea (bd. 1 Mai 143). Moby Dik : 
Vitali (Calea Dudești 97). La 
vîrsta dragostei : Miorița (Ca
lea Moșilor 127), Pacea (bd. Li
bertății 70-72). Oameni de afa
ceri : Munca (Șos. Mihai Bravu 
221). Valsul nemuritor : Arta 
(Calea Călărași 153). Umbre 
albe — cinemascop : Moșilor 
(Calea Moșilor 221). Podul rupt
— cinemascop : Cosmos (bd. 
30 Decembrie 89). Vară și fum
— cinemascop : Viitorul (str. 
M. Eminescu 127). Taxiul mor- 
tii: Colentina (Șos. Colentina 
84), Floreasca (str. J. S. Bach 
2), Ferentari (Calea Ferentari 
86). Strict-secret — cinema
scop : Volga (Șos. I. Pintilie 61). 
Culisele varieteului: Progre
sul (Șos. Giurgiului 3). Cuceri
rea Everestului : Lira (Calea 
13 Septembrie 196). Pe Donul 
liniștit (seria I-a și a Il-a) : 
Cotroceni (Șos. Cotroceni 9).

v.lb.
țyi

a pus în vînzare
Ascuțitori 
do creion 

din material plastic
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b Ciocile, Rușețu. 
Jirlău ca și la Ian- 

. ca. Băile și în ce
lelalte comune din 
raion a avut loc 
deschiderea nou
lui an de învăță-

mînt politic U.T.M. Așadar, 
peste 18 000 de tineri și-au în
ceput activitatea de studiere 
organizată, atentă și aprofun
dată a învățăturii marxist-le- 
niniste, a politicii partidului 
nostru. Dintre aceștia, mai bi
ne de 9 000 de tineri formează 
auditoriul ciclurilor de confe
rințe.

Dacă în pregătirea deschide
rii cercurilor de învățămînt 
politic, în organizarea și des
fășurarea activității acestora 
există de pe acum o experien
ță, care într-un anume fel 
ne-a ușurat munca, în organi
zarea ciclurilor de conferințe 
în organizațiile U.T.M. de la 
sate, lucrurile sînt oarecum la 
început. Trebuiau rezolvate cu 
toată seriozitatea cîteva pro
bleme deosebit de importante : 
era nevoie ca fiecare ciclu de 
conferințe să 
fie stabilit pe 
baza unei largi 
consultări a ti
nerilor ; să se 
asigure lectori 
competenți și, 
în sfîrșit, să 
luăm din vre
me ■ acele mă
suri care să 
dea garanția 
stabilității 
nerilor 
audia 
rințele 
tive.

Cum am pro
cedat 7

Să ne oprim 
Ia G.A.C. Suțu. 
Comitetul or
ganizației de 
bază U.T.M. convocase 
amiaza aceea birourile tuturor 
organizațiilor U.T.M. pe bri
gadă. propagandiștii. Le-a a- 
dus la cunoștință recomandă
rile C.C. al U.T.M., le-a cerut 
să-și spună părerea în legătură 
cu conferințele care socoteau 
că trebuie să fie audiate de ti
neri. S-a ajuns în felul acesta 
la o primă concluzie în ceea ce 
privește stabilirea ciclului de 
conferințe.- Dar lucrurile nu 
s-au oprit aici. în fiecare orga
nizație U.T.M. pe brigadă, cu 
prilejul primelor adunări ge
nerale care au avut loc în acea 
perioadă, li s-a cerut și păre
rea tinerilor. Și astfel ceea ce 
la început fusese o propunere 
a devenit o hotărîre unanimă 
a tinerilor. Odată stabilite te
mele, comitetul organizației de 
bază U.T.M. a informat comi
tetul de partid. Cu ajutorul or
ganizației de partid s-a putut 
stabili din vreme cine va pre
zenta fiecare conferință în 
parte și cînd se va ține. Iată 
temele conferințelor pe care 
și-au propus să le studieze ti
nerii din G.A.C. Suțu : „Colec
tivismul. trăsătură a moralei 
comuniste" (lector — prof. A- 
urel Mazilii).; „G.A..Q. jzvor de 
belșug și fbricire" (lector ing.

ti
es vor 
confe- 

respec-

Dumitru Florian); „R.P.R.,
stat al oamenilor muncii de la 
orașe și sate’ (lector — Anto
nescu Teodor — secretarul 
sfatului popular) ; „U.T.M. aju
tor al partidului în munca de 
educare a tinerei generații* 
(lector Petre Barac, instructor 
al Comitetului raional U.T.M.) 
și „Munca în socialism o ches
tiune de glorie și eroism* (lec
tor prof. Ion Stăvărache).

Consultarea largă a tinerilor 
a dat deci posibilitatea ca în 
toate organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. să se stabilească aseme
nea conferințe care să răspun
dă atît dorinței tinerilor, cît și 
nevoilor practice ale muncii de 
educație din fiecare organiza
ție de bază U.T.M. Tot în co
muna Suțu, de pildă, în afara 
celor 5 conferințe amintite mal 
sus tinerii din gospodăria co
lectivă și-au manifestat dorin
ța de a audia și o a 6-a con
ferință, despre „Patriotismul 
socialist ți internaționalismul 
proletar*; la G.A.C. Racovița, 
Ciocile, Plopu, Balta Albă se

CICLURILE

tn după

CONFERINȚA
TEMEINIC

PREGĂTITE
vor audia conferințe despre 
„P.M.R. părintele iubit al tine
retului" ; „Pagini din trecutul 
de luptă a partidului", expu
neri despre normele de com
portare ale tînărului în socie
tate, „Omul învinge natura", 
„Cinstea de a fi crescător de 
animale" etc.

Cu aceeași atenție au fost 
stabilite conferințe și în or
ganizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.S. și S.M.T. ‘ 
special în S.M.T. 
tatea răspîndirii 
pe întreg cuprinsul 
s-a rezolvat folosind 
scop consfătuirile 
prilej în care, comitetul U.T.M. 
a putut discuta cu organizato
rii de grupă, iar aceștia sfătu- 
indu-se apoi cu fiecare tînăr 
tractorist în Darte. Și aici, ca 
și la G.A.C., propunerile adu
nate de la tineri au fost anali
zate cu grijă, iar cu sprijinul 
organizației de partid s-au sta
bilit și tovarășii care le 
expune. La S.M.T. Jirlău, de 
pildă, ciclul de conferințe cu
prinde : „Avutul obștesc, te
melia orînduirii noastre socia
liste* (lector Gherase Căpățînă 
— directorul stațiunii).; „Rolul 
S.M.T. în dezvoltarea; agrieul-

turlt socialiste* (lector Răco- 
reanu Vasile — secretarul or
ganizației de partid) ; „Munca 
in socialism o chestiune de 
glorie și eroism" (lector ing. 
pi-of. Roman Barbu) și „Com
portarea tinerilor în societate* 
(lector prof, maistru Ion Pu
rice).

Din exemplele date rezultă 
și modul în care a fost rezol
vată și cea de-a doua proble
mă : lectorii. într-adevăr cu 
sprijinul comitetului raional 
de partid, al organizațiilor de 
partid din G.A.C., G.A.S.,
S.M.T., noi am reușit în mo
mentul de față să avem stabi
liți lectorii pentru toate con
ferințele ce vor fi prezentate 
in fața tinerilor. Ei sînt în 
majoritate activiști de partid și 
de stat, conducători ai între
prinderilor socialiste, activiști 
U.T.M., profesori. De curînd, 
la cabinetul raional de partid 
a avut Ioc și prima ședință de 
pregătire a lectorilor care vor 
prezenta în fața tinerilor, pînă 
la sfîrșitul acestei luni, prima 
conferință. Pînă în momentul 

de față două 
conferințe au 
și fost redacta
te („Frumosul 
în artă și via
ță" — pentru 
școli; „Pagini 
din trecutul de 
luptă a parti
dului*).

Se ridică în
să o altă 
blemă de 
vorbeam, 
altfel, la 
ceputul acestui 
articol: stabi
lirea auditoriu
lui. Conferințe 
s-au ținut în 
fața tinerilor șl 
în alți ani, ele 

avut un carac- 
organizat și pre- 
acest an. Fiind

au
de 
în
organizată de stu-

cu continuitate,

an.
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• Delegația Conferinței pen

tru activitatea socială a femei
lor din R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Nevenca Petrici, secre
tara Conferinței, a părăsit luni 
Capitala.

In timpul șederii în țara noas
tră, delegația a vizitat cartiere 
de locuințe, Întreprinderi in
dustriale, gospodării agricole 
colective, instituții cultural-ar- 
tistice, școli, spitale din orașul 
București și din regiunile Ba
cău, Brașov și Banat. Ea a avut 
Întrevederi cu reprezentanți ai 
conducerii organizațiilor de fe
mei, interesîndu-se îndeaproape 
de activitatea acestora.

Delegația a fost primită de 
Suzana Gîdea, președintă a

Consiliului National al Femei
lor, și de membre ale Biroului 
consiliului, cu care prilej și-a 
împărtășit impresiile culese In 
timpul vizitei

0 Soprana Arta Florescu, 
artistă emerită, prim-solistă a 
Teatrului de Operă și Balet a 
R.P. Romînă, a plecat în Bel
gia, pentru a cînta în patru 
spectacole cu opera „Cavalerul 
rozelor" de Richard Strauss, la 
Theătre Royal de la Monnaie 
din Bruxelles.

• Un grup de peste 100 de 
colectiviști, mecanizatori, lu
crători din gospodăriile agrico
le de stat, ingineri din unitățile

In 
dificul- 

tinerilor 
raionului 
în acest 
decadale,

vor

însă nu 
ter atît 
cis ca 
o formă 
diu politic,
este necesar să asigurăm ca a- 
ceiași tineri care audiază pri
ma conferință să facă parte 
din auditoriul tuturor confe
rințelor următoare. Evident că 
nu vor fi opriți (ci dimpotrivă) 
să participe la conferințe și 
ceilalți tineri din comună, 
chiar dacă urmează un cerc 
politic U.T.M. Noi vom urmări 
însă ca în primul rînd să fie 
prezenți 
care nu 
într-un 
Credem 
în acest 
de bază
Ianca, Bordei Verde etc, 
țin o evidență clară asupra 
participării la conferințe. Știm, 
însă, că nu aceasta va rezolva 
în primul rînd chestiunea, ci 
calitatea fiecărei conferințe, 
munca politică desfășurată de 
birourile U.T.M. cu fiecare tî- 
năr în parte.

agricole de stat și de Ia consi
liile agricole, care au dohîndit 
rezultate deosebite în muncă 
în acest an, au plecat într-il» 
schimb de experiență în diferi
te regiuni : Argeș, Banat, 
Hunedoara, Brașov și Ploiești. 
Ei vor împărtăși din experien
ța lor unor unități agricole so
cialiste, îndeosebi în creșterea 
animalelor, pregătirea furaje
lor și metodele folosite pentru 
sporirea producției agricole.

0 Opera de stat din Cluj, 
avînd la pupitru pe dirijorul 
Petre Sbîrcea, a dat luni sea
ra un spectacol extraordinar 
cu opera ..Trubadurul", la 
care și-a dat concursul teno-

rul sovietic Nodar Angulad- 
ze, de la Opera de stat 
Tbilisi.

O Da Arad- și Oțelul roșu au 
fost date in folosință două noi 
complexe ale cooperației meș
teșugărești înzestrate cu utilaje 
și mobilier modern. Ele cu
prind unități de croitorie, 
pantofărie, ceasornicărie, apa
rate electrotehnice, coafură, 
frizerie etc. și sînt deservite 
de lucrători cu o înaltă califi
care profesională. Asemenea 
complexe au fost ridicate și la 
Reșița, Sinnicolau Mare, Ca
ransebeș. Se apropie de sfîrșit 
și construcția Casei de modă 
din Timișoara. (Agerpres)
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„Să cîntăm ca pe la noi
In obiectivul aparatului de 
filmat... toamna. Interpreții, 
regizorii, operatorii sini 
membri al cineclubuluf Ca
sei de cultură a sindicatelor 

din Baia Mare.

la conferințe tinerii 
au putut fi încadrați 
cerc politic U.T.M. 

că s-a procedat bine 
sens în organizațiile 
U.T.M. Mircea Vodă, 

care

AUREL CIORAN 
prim secretar 

al Comitetului raional U.T.M.
1 ; ‘dfăurei

Deocamdată, cîntecele și 
textele programului de briga
dă intitulat astfel sînt în re
petiție. Repetă tinerii colecti
viști din comuna Berechiu, ra
ionul Ineu, în sala căminului 
cultural, sub îndrumarea ca
drelor didactice. „Profilul" a- 
cestui nou program, care va ti 
prezentat în curînd pe scena 
căminului, este determinat de 
specificul muncii colectiviști
lor, de problemele actuale ale 
gospodăriei colective din Bere
chiu. In cîntecul brigăzii sînt 
consemnate succesele obținute 
de brigada de tractoriști de la 
S.M.T. Sicula, care deservește 
gospodăria din această comu
nă (printre frtfntașj sînt Pavel

<

CĂLAN. Siluetele moderne ale numeroaselor blocuri de locu
ințe dau un aspect nu numai plăcut, ci și elegant tlnărulul 

oraș muncitoresc.

ri «

în acest sezon la noua fa
brică de conserve din Ovi- 
diu, regiunea Dobrogea, s-au 
prelucrat 400 tone fructe și 
15 000 tone roșii. Utilajele 
moderne cu care este Înzes
trată fabrica au permis să 
se dea peste plan 100 tone 
pastă de tomate și 60 tone 
suc de roșii. In fotografie > 
o vedere a benzii automate 

de sortare a roșiilor.
Foto : AGERPRES

Aparataj electric 

cu performanțe 

superioare
(Urmare din naa. Ii

Săpaturile arheologica făcute de 
muzeografii argeșeni în colaborare 
cu specialiștii Institutului de Ar
heologie al Academiei R.P. Romi
ne. au îmbogățit colecțiile Muzeu
lui regional Argeș cu noi exponate, 
cu piese rare, unele de o mare im
portantă științifică. Din cercetarea 
ior s-au furnizat noi date despre 
trecutul istoric al patriei in perioa
da premergătoare formării poporu 
lui și limbii romîne.

Construcțiile fortificate su șan
țuri si valuri de-pămînt, obiectele 
de ceramică și uneltele de muncă : 
topoare, silexuri de cioplit, greu
tăți din lut pentru războiul de te- 
sut, plase de pescuit, ace și sule de 
os, descoperite în urma săpăturilor 
făcute în comuna Teiu, ilustrează 
existenta în aceste locuri a unei 
puternice așezări din epoca neoli
tică. Tot aici au fost descoperite 
depozite cu vase pentru păstrarea 
griului, unul dintre ele continînd 
peste 2 000 kg boabe.

în satul Milostea, raionul Horezu, 
s-au descoperit resturile funerare 
ale unei populații pînă acum ne
cunoscute din punct de vedere ar
heologic, datind din epoca de tran
ziție de la neolitic la epoca bron
zului. Obiectele ceramice și frag
mentele de brățări găsite aici au 
îmbogățit colecția muzeului regio
nal Argeș

Un alt obiectiv a fost cercetarea

necropolei de incinerare din prima 
epocă a fierului situată la Curtea 
de Argeș. Bogăția de vase, vîrfurl 
de lance, săbii de tip scitic, măr
gele și piese de harnașament. do
vedește că în secolele IV și V î.e.n. 
a trăit în acest Ioc o populație de 
războinici.

In bordeiele, locuința și cimitirul 
descoperite în izlazul satului Tudor 
Vladimirescu comuna Mătăsaru, 
s-a găsit un bogat material muzeis
tic, care atestă prezența dacilor li
beri în secolul al lll-lea. în partea 
de cîmpie a regiunii Argeș. La cir
ca 300—400 metri vest de această 
așezare, în comuna Mogoșani, a 
fost descoperit un cimitir din seco
lul al IV e.n. care aparține culturii 
dG tip Sîntana do Mnreș-Cer- 
neahov. Au fost scoase la iveală 
cu acest prilej vase întregf de o- 
frandă, obiecte de uz casnic și de 
podoabă. Tot aici a fost descope
rit și mormintul unui luptător in 
care s-a găsit un scut și un vtrf 
de lance apartinînd unei populații 
In migrație.

Paralel cu activitatea desfășurată 
ps șantierele deschise în anii ante
riori, au fost făcute noi cercetări 
ds suprafață pe văile riurilorDîm- 
bovnic, Mozacu și "Neajlov. Pină 
acum au fost scoase la iveală circa 
11 așezări din epocile neolitică, a 
bronzului, a fierului si prefeudală.

(Agerpres)

Mitron, Florea Blaj, Petru Gll- 
hor). Pentru tinerii care lu
crează în sectorul zootehnic, 
ca și pentru constructori, bri
gada a rezervat un capitol a- 
dresîndu-le, în cîntece, jocuri, 
monologuri, dialoguri mulțu
mirile tuturor. N-au fost uitați 
nici aceia pe care succesele 
l-au ocolit, nu pentru că n-ar 
fi avut exemple pe care să Ie 
urmeze, cl fiindcă s-au mulțu
mit nepăsători, cu prea puțin.

Paralel cu brigada și echipa 
de dansuri, soliștii, corul că
minului cultural se pregătesc 
intens pentru viitoare apro
piate spectacole — (o nouă 
suită de dansuri populare, nu
meroase cîntece repetă ibliștll, 
iar membrii formației coraTa ' 
învață cîntecele : „La gospo
dărie", „Tinerețe" și cîteva a- 
daptări după cîntece popu
lare).

Actualul anotimp cultural 
cunoaște la Berechiu activități 
frumoase, dedicate tuturor “ti
nerilor, colectiviștilor din co
mună.

PAVEL CIURDARU 
corespondent voluntar

ÎN EDITURA POLITICA

a apărut ;

E. Hutlra, I. Dinu :
Baza tehnică-materială a so

cialismului. Industrializarea 
socialistă în R.P.R.

48 pag. 1 leu
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cinematografice
Colectiviștii din comuna Bu- 

teni vizionează acum filme în 
noul local cinematografic eu 
ecran lat, la ridicarea căruia 
au efectuat peste 300 000 ore 
de muncă patriotică. în ulti
mele luni în satele regiunii 
Crișana au mai fost deschise 
încă 6 cinematografe cu ecran 
lat, alte trei cingpșgtogrgfe
sînt în curs de construcție in 
comunele Săcueni, valea lui 
Mihai și Ineu. Anul acesta re
țeaua cinematografică din sa
tele regiunii s-a lărgit cu încă 
21 unități. Raionul Criș este 
complet cineficat, iar în curind 
se va termina cineficarea și in 
raioanele Salonta și Marghita.

tn prezent, în regiunea^Eri- 
șana funcționează de 8 ori mai 
multe cinematografe decît în 
1950.

(Agerpres)
4

0 în ultimul timp în regiunea 
Cluj au intrat în funcțiune încă 
19 cinematografe sătești cu 
bandă îngustă, majoritatea în 
raioanele Bistrița și Dej. Fată 
de anul trecut numărul cinema
tografelor sătești a crescut cu 
90, ajungînd Ia 372. încă în a- 
cest an vor mai intra în func
țiune 5 cinematografe, iar anul 
viitor 60. Raioanele Cîmpeni, 
Năsăud și comunele din raza 
orașului Cluj, anul viitor vor fi 
complet cineficate. (de la co
respondentul nostru)

Pregătiri pentru cel de-al IH-lea Concurs 
internațional „George Enescu”

în sala Dalles 
din Capitală au în
ceput luni audițiile 
de primă selecțio
nare a tinerilor in
terpret in vederea 
constituirii lotului 
național de con- 
curenți ce urmează 
să participe la cel 
de-al lll-lea Con
curs internațional 
^George Enescu",

care va avea loc 
între 5—20 septem
brie 1964.

Participă 102 con- 
curenți: studenți și 
absolvenți ai con
servatoarelor din 
București, Iași și 
Cluj, soliști ai tea
trelor de operă și 
muzicale ăin țară. 
Candidații au pre-

gătit în acest scop 
un repertoriu obli
gatoriu alcătuit din 
lucrări ale compo
zitorilor romîni și 
străini, la loc
cinste figurină lu
crări ale marelui 
nostru muzician 
George Enescu.

de

(Agerpres)

a 
li
la

Inginer ALEXANDRU STREN- 
GARU, de la atelierul de proto
tipuri :

întreprinderea noastră 
stabilit măsuri pentru 
dicarea performanțelor
principalele produse. De pildă 
există în fază de asimilare și 
proiectare seria unitară de 
contactoare A.C. 3 care vor în
locui actualele contactoare 
A.C.l (un produs cu perfor
manțe scăzute), elemente de 
siguranță mignon, siguranțe 
cu mare putere de rupere ți 
altele.

In legătură cu aceste mă
suri eu consider că este foarte 
important ca încă din faza de 
proiectare aparatele să fie ast
fel concepute îneît în fabri
cația lor să se poată aplica 
procedee tehnologice moderne 
care să asjgure o înaltă cali
tate produselor. Totodată a- 
ceste măsuri trebuie întregite 
de cele care să ducă la ridica
rea calificării profesionale a 
muncitorilor. Mă refer în
deosebi la crearea pentru a- 
nul viitor a unor cercuri care 
să aibă în tematica lor ele
mentele principale ale tehno- 
l»»ai Înaintate care va sta la 
baza noilor produse. In unele’ 
secții, chiar pentru produsele 
actuale nivelul de pregătire 
profesională a unor tineri nu 
corespunde cerințelor pro
ducției. De pildă, la atelierul 
bachelită multe defecte de ca
litate și rămîneri în urmă se 
datoresc slabei pregătiri pro
fesionale a presatorilor de la 
mașini. Cu acești tineri trebuie 
organizate cursuri speciale de 
instruire privind funcționarea 
mașinilor și tehnologia produ
selor. In secțiile de bază s-au 
adus utilaje noi: strunguri au
tomate, mașini de injecție 
pentru mase plastice, prese și 
ștanțe cu avans automat etc. 
Acest lucru reclamă, de aseme
nea, o pregătire profesională 
corespunzătoare. Deci, pentru 
anul viitor trebuie ca în toate 
secțiile să se organizeze cursuri 
de ridicare a calificării.

ANDREI DUMITRU — locții
torul secretarului comitetului 
U.T.M.:

In numeroase adunări gene
rale U.T.M. din secții, în de
cursul acestui an tinerii au 
discutat despre calitatea pro
duselor. „Marca fabricii — o 
chestiune de onoare

PRACTICĂ ARTISTICĂ LA ONEȘ
xistă expoziții de 
artă, care spun 
mult prin ceea ce 
cuprind, dar șl mal 
mult prin ceea ce 
vestesc ele pentru 
viitor. Acesta este

în mod vădit cazul recentei ex
poziții a studenților de la Fa
cultatea de arte plastice a in
stitutului pedagogic de trei ani. 
Afișul de la sala de festivită(l 
a căminului studențesc de pe 
Drumul Taberei menționează: 
Expoziția Onești, cu lucrările 
realizate în practica de docu
mentare a studenților, dar a- 
colo se învederează nu numai 
rezultatele imediate ale unei 
valoroase experiențe, ci șl a- 
trăgătoare perspective pentru 
viitorii profesori de desen ai 
școlilor noastre și, mai mult 
încă, pentru promovarea educa
ției estetice în rîndul viitoare
lor generații.

Pot fi văzute în sala expozl- , 
(lei, nu mai puțin de 160 de lu
crări, selecționate din activita
tea celor 73 de sludențl al a- 
nulul II, care timp de șase săp- 
tămlni, în vara aceasta, s-au 
documentat la Onești șl la Bor-

zești, ca ș! la gospodăriile agri
cole colective din preajmă.

Prin modul de selecționare și 
apoi de Îndrumare a viitorilor 
profesori, datorită serioasei și 
amplei pregătiri pe care o ca
pătă la Institutul pedagogic, 
studenții stăpînesc In mod con-

viața și activitatea acestora, 
studenții și-au îndeplinit prac
tica de documentare atît ca ce
tățeni conștienți cit și ca vii
tori artiști și pedagogi. Ei au 
trăit electiv acolo, nu numai 
s-au informat șl au observat. Și 
aceasta se vede cu prisosință

coloanele argintii ale fabricii de 
acetiienă Ia termocentrală și 
uriașul gazometru. Aceleași 
construcții impunătoare, profi
late în splendidul cadru natu
ral, au căpătat în lucrările sem
nate de Genoveva Georgescu, 
Gabriel Constantinescu și Ele-

CARNET PLASTIC
creț diferitele tehnici ale artei 
— de la simplul desen cu căr
bune, la gravură, acuarelă, pas
tel și apoi la ulei — și știu cum 
poate fi oglindită, Interpretată, 
cîntată viața In artă.

Expoziția Onești ne-a arătat 
Insă mai mult decît atlta. Ne-a 
arătat ce pot obține în arta șl 
In pregătirea lor pedagogică 
viitorii profesori, datorită con
tactului cu viața, datorită unei 
documentări în centre indus
triale și agricole, reprezentative 
pentru construcția socialismului 
In țara noastră. Venind bine 
pregătiți printre muncitori șf 
colectiviști și participlnd la

lo-
ar-

ur-

din lucrările tăcute la fa[a 
cului, lucrări de un nivel 
tistic promițător.

A fost o reală bucurie să 
mărim în expozi/ie modurile
atît de variate și adesea inspi
rate, In care studenții au oglin
dit diferitele aspecte ale Com
binatului chimic Onești-Bor- 
zești, fie mărețele construcții 
profilîndu-se în peisajul natu
rii, fie halele și atelierele 
activitatea lor cotidiană,
forfota din preajma uzinelor 
Sînt variate modurile în care 
apar, cu măreția și poezia lor, 
cu însemnătatea lor contempo
rană, diferitele construcții și 
secții ale combinatului — de Ia

na Aflorii variate șl fermecă
toare evocări. Acești trei tineri 
artiști dovedesc remarcabile în
sușiri picturale și grafice, atît 
în peisajul industrial cît și în 
cel agricol, în compoziții făcu
te fie în 
interioarele 
ghiuri noi

ca 
fie

natură fie în 
fabricilor. Un

de vedere, moda
lități ingenioase de redare <j 
acțiunii umane sau a vieții din 
natură, vigoare în construirea 
formelor șl finele în folosirea 
culorii, găsim în multe din lu
crările acestor trei tineri, care 
nu-și repetă procedeele, cl de 
flecare dată vin cu notații pline 
de prospețime șl cu elaborări 
cerute de trăirea realității șl

bine gîndite. In portretizarea 
muncitorilor și a colectiviștilor 
au însă multe de clștigat In 
viitor, aici expoziția avlnd mai 
puține reușite decît în celelalte 
genuri ale picturii. In tehnica 
uleiului, Gabriel Constantinescu 
dovedește evidente posibilități 
de colorist, iar în grafica colo
rată Genoveva Georgescu și E- 
lena Aflorii.

Notațiile în peniță ale lui 
Mihai Sînzianu, finețea și flui
ditatea acuarelelor lui Th. Dră- 
ghici, descrierea concentrată a 
muncii din unele interioare de 
fabrică, așa cum apare Ia Ion 
Schuster-Cordoneț, îmbinarea 
dintre construcțiile umane șl 
natură din peisajele Hortensiei 
Elefteres'U, portretele în ca
racter, dai nu îndeajuns de e- 
lahniate și expresive, făcute de 
Vasile MihalaChe și Th. Dră- 

ghici, uncie din compozițiile șl 
peisajele semnate de Lucia 
Rufu, C. Bichescu, Ana Barcan, 
Adriana Chiper șl N. Asoiu ne 
arată cit de folositoare le-a fost 
șl le va fi recenta experiență.

Cele mal izbutite dintre lu
crările expuse și care au In
tr-adevăr deosebite merite ar
tistice vor fi oferite muzeului 
din Onești.

PETRU COMARNESCU

s-e intitulat referatul ținut to* 
tr-o adunare recentă • ut®» 
miștilor da la secția montaj. 
Cu acest prilej Sauk Victo®, 
Ion Nicolae, Boboc Dumitru 
și alții au vorbit despre 
munca lor, au propus lărgirea 
schimburilor de experiență în 
vederea generalizării metode
lor avansate, au chemat tine
rii cei mai bine pregătiți pro
fesional să ajute pe cei mai 
noi în secție, care au mal pu
țină experiență. Totodată în 
lupta continuă pentru îmbună
tățirea calității produselor, de 
mare eficiență este activitatea 
posturilor utemiste de control. 
In secțiile unde se dau cele 
mai multe rebuturi am indicaft 
acestora să efectuieze raiduri 
periodice. La prese-mecanice. 
de pildă, colectivul postului 
utemist de control a pus in 
discuția tinerilor faptul că e- 
xistă încă rebuturi însemnate. 
La atelierul bachelită a fost 
subliniată grija deosebită ce 
trebuie acordată matrițelor, 
relatînd cazul comenzii de le 
contactul fix, unde matrița a 
fost montată și demontată de 
trei ori consecutiv, fără ca 
pînă la urmă să funcționeze 
bine.

Organizațiile .UJ.M. spriji
nă tinerii în ridicarea califi
cării profesionale, socotind a- 
ceasta o altă condiție pentru 
desfășurarea unei munci de 
bună calitate. Pentru anul vii
tor, ne propunem să sprijinim 
îndeaproape conducerea între
prinderii, comitetul sindicatu
lui în organizarea și urmărirea 
modului cum se desfășoară 
cursurile de ridicare a califi
cării. Pentru cuprinderea u- 
nui număr cît mai mare de ti
neri, începînd de pe acum, am 
indicat organizațiilor U.T.M. 
din secții și ateliere, să orga
nizeze discuții prin care să fie 
lămurită strînsa legătură din
tre ridicarea calificării și îm
bunătățirea calității produse
lor. La întocmirea tematicelor 
vom ține seama de necesită
țile producției, de gradul de 
pregătire a muncitorilor.

In întreprinderea noastră 
lucrează mulți muncitori re- 
glori. Aceștia, dintre care ma
joritatea sînt tineri, au un m 
deosebit în menținerea in sta
re bună de funcționare a uti
lajelor, în stabilirea unui re
gim optim de lucru, precum 
și în organizarea mai bună a 
producției. Ei sînt de fapt cei 
care trebuie să dea „tonul" în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
calității produselor.

De aceea, în mod deosebit 
pentru anul viitor trebuie să 
ne ocupăm de ridicarea ca
lificării profesionale a tineri
lor rcglori. Cursurile vor tre
bui să dea tuturor reglorilor o 
bază științifică a muncii lor, 
adică ei să cunoască nu nu
mai operațiile de reglare, ci 
întreaga tehnologie a produ
sului respectiv.

Un rol deosebit în 
defectelor de calitate îl au și 
tinerii controlori care execu
tă controlul volant. Este un 
lucru aproape de necrezut, dar 
se întîmplă uneori că tocmai 
acești oameni care sînt che
mați să vegheze asupra calită
ții produselor, dau defecte de 
calitate sau rebuturi. Nu de 
mult, la atelierul de strunguri 
automate mai multe piese 
produse au fost rebutate în
tr-un schimb din vina con
trolului volant, care n-a veri
ficat la timp mașinile. Pretu
tindeni — și în mod deosebit 
la atelierul de bachelită și 
alte ateliere unde există pro
duse de serii mari — acești 
controlori au datoria să urmă
rească permanent producția, 
să sesizeze orice defecțiune sau 
dereglare. Ca o primă măsură 
pe linia dezvoltării simțului 
de răspundere în muncă, vom 
organiza mai multe adunări 
ale tinerilor controlori vo- 
lanți. In aceste adunări, noi 
vom discuta cazurile unor ti
neri care nu și-au respectat 
îndatoririle de producție. Tot
odată, vom cere celor mai 
buni tineri să vorbească des
pre experiența lor în activi
tatea desfășurată pentru rea
lizarea unor produse de cea 
mai Înaltă calitate.

evitarea



Prezente romînești Lucrările sesiunii
WASHINGTON. Grupul de 

specialiști romîni din industria 
petrolului, condus de Ion Du
mitru, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei., 
își continuă vizita în S.U.A.

în perioada 11—16 noiem
brie delegația a vizitat stații 
de desbenzinare și compresoa- 
re, instalații de foraj și insta
lații de intervenție ale compa
niilor ’^Continental Oil” din 
statul Louisiana, „Gulf Oil" și 
„Humble Oil" din statul Texas.

în cursul vizitelor, membrii 
delegației au fost însoțiți de 
conducători și ingineri ai com
paniilor respective.

PARIS 18. — Coresponden
tul Agerpres, G. Dascal, trans
mite : Delegația
Craiova și-a încheiat 
zita făcută în Franța 
tația primarului
Nanterre. In cinstea delegației

orașului 
luni vi
la invi- 
orașului

——c

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

VARȘOVIA. între 12 și 16 
noiembrie 1963 a avut loc la 
Varșovia ședința a IV-a a co
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru coordonarea cercetări
lor științifice și tehnice.

Au luat parte delegații ale 
Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Mongole, Republicii Populare 
Polone. Republicii Populare 
Romîne, Republicii Populare 
Ungare și Uniunii Republici
lor Socialiste Sovietice.

S-au examinat problemele 
privind sarcinile Comisiei ce 
decurg din hotărîrile sesiunii 
a XVIII-a a Consiliului din 
ședințele a VIII-a și a IX-a 
ale Comitetului Executiv, pro
gramul lucrărilor de coordo
nare a celor mai importante 
cercetări științifice și tehnice, 
care prezintă interes comun și 
se efectuiază de către țările 
membre ale C.A.E.R. în 1964— 
1965, pregătirea de cadre știin
țifice pentru specialități defi
citare și alte probleme privind 
aoti vita tea Comisiei, adoptînd 
hotărîri corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie fră
țească și colabdrare. duc spre. Bagdad

Amuletă egipteană 
descoperită în regiunea 

Kurgan

In timpul 
efectuate

n timpul unor săpături 
: în regiunea 

Kurgan, membrii expe- 
. organizate de Universi- 

din Ural, au descoperit,
diției 
tatea 
în apropiere de s’'+ul Kuliko
vo, o amuletă din porțelan e- 
giptean, care reprezintă o fi
gură de om. Amuleta datează 

a proximativ din secolele I—III 
;,i.' erei noastre. Ea a fost gă
sită p/intre numeroasele obiec
te de uz casnic, aparținînd oa
menilor care au trăit în Ural 
și Transural, cam prin secole
le I—IV ale e.n. Arheologii din 
Ural afirmă că, pînă în pre
zent cu prilejul săpăturilor 
efectuate în acest ținut, nu au 
m:i fost descoperite obiecte 
smilare.
Descoperirea amuletei men

ționate permite să se tragă 
concluzia că asemenea relații 
culturale existau și între ve
chea populație a Transuralului

—•
ARGENTINA: După 

anularea contractelor 
ni societățile petroliere 

străine
BUENOS AIRES. — In cadrul 

unei Conferințe de presă, președin
tele Societății petroliere argentinie- 
ne de stat „Yacimientos Petrolife- 
ros Fiscales" (Y. P. F.), Facundo 
Suare a anunțat că. în urma anu
lării de către guvern a contracte
lor cu societățile petroliere străine, 
instalațiile acestora au fost prelua
te de Y.P.F. și continuă să lucreze 
în mod normal.

In legătură cu această Kotărîre 
a guvernului argentinian la Buenos 
Aires, a avut loc o demonstrație 
de masă sub lozinca „Petrolul să 
aparțină Argentinei". Pe numeroa
se pancarte purtate de demonstranți 
se putea citi : „Poporul salută și 
sprijină măsurile guvernului în
dreptate spre eliberarea țării de 
sub dominația străină".

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Argentina a adresat 
un mesaj președintelui Arturo Illia 
în care îl felicită pentru hotărîrea 
luată și exprimă sprijinul acordat 
guvernului în această problemă. In 
mesaj se subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a fi întreprinse mă
suri cu scopul de a înapoia țării 
toate bogățiile ei naturale aflate 
în prezent în mîinile societăților 
străine. Declarații și mesaje de so
lidaritate au fost date publicității 
de Partidul socialist, Partidul creș- 
tin-democrat, Partidul progresist- 
democrat și alte organizații politi
ce din Argentina.

din Paris, în cadrul 
președintelui Sfatului 

Craiova,

a fost oferită o recepție la pri
măria -- - -
căreia 
popular al orașului
Marin lordache, i s-a înmînat 
medalia Departamentului Se
nei.

Delegația orașului Craiova, 
însoțită de Raymond Barbet, 
primarul orașului Nanterre a 
inaugurat în acest oraș expo
ziția de artă romînească, or
ganizată sub auspiciile Asocia
ției Franța-Romînia.

Vizita delegației orașului 
Craiova în Franța, a avut loc 
în cadrul manifestărilor de 
prietenie ale celor două orașe 
înfrățite.

de
al

privind schimbul 
romîno-iugoslav

BELGRAD. — La Belgrad a 
sosit o delegație comercială a 
R. P. Romîne, condusă 
Anghel Nicolae, adjunct 
ministrului comerțului exte
rior. Delegația va duce trata
tive în legătură cu încheierea 
protocolului 
de mărfuri 
pe 1964.

La sosire 
întîmpinată
Papici, subsecretar de 
pentru comerțul 
reprezentanți ai Secretariatu
lui de Stat pentru Afacerile 
Externe. A fost de asemenea

delegația a fost 
de Augustin 

stat 
exterior, și

Evenimentele din Irak BON VIATA

BAGDAD 18 (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 18 no
iembrie, postul de radio Bag
dad a transmis o proclamație 
prin care anunța că armata a 
preluat puterea în Irak. A fost 
constituit un nou „Consiliu 
național al comandamentului 
revoluției” condus de mareșa
lul Abdel Salam Aref, pre
ședintele republicii și coman
dant suprem al forțelor armate 
irakiene, care a fost investit 
cu puteri extraordinare. Din 
noul consiliu fac parte numai 
militari, printre care șeful sta
tului major al armatei, ad
junctul său, comandanții de 
divizii, comandantul forțelor 
aeriene, guvernatorul militar 
general și un număr de ofi
țeri desemnați de președintele 
Aref. Generalul Mosleh, care 
a fost pînă în prezent guver
nator militar general al țării, 

și periferia Imperiului Roman. 
Se presupune că această amu
letă a ajuns în Transural, fiind 
adusă din Egipt prin Imperiul 
Roman.

Măsuri speciale de pază...

ciale 
jării

rx upă cum anunță agenția 
jj Reuter, autoritățile spa

niole au luat măsuri spe- 
de pază în scopul prote- 
operelor celebrului pictor 

Francisco Goya, care vor ii de
plasate la Expoziția de Ia Lon
dra pentru a ii expuse la Gale
ria națională. Colecția, care cu
prinde mai mult de 100 de pic
turi, gravuri și schite ale lui 
Goya, constituie una din cele 
mai considerabile bogății națio
nale ale Spaniei. Printre pictu
rile care vor Ii deplasate la 
Expoziția de la Londra, care se 
va deschide în luna decembrie 
la Galeria Națională, se numără 
și celelalte lucrări „Maja Des- 
nuda“ și „Maja Vestida".

Explicînd necesitatea măsuri
lor excepționale de pază, auto
ritățile spaniole au relevat că 
acestea au lost luate ca măsu
ră de apărare împotriva bandei 
internaționale de hoți de tablo
uri, care a furat cu doi ani în 
urmă din Galeria Națională din 
Londra celebrul portret al du
celui de Wellington.

In vîrstă de... 60 000 000 
ani I

wjfembrii unei expediții orga- 
nizate de Institutul de 
geologie al Orientului 

Îndepărtat, cercetînd arhipela
gul insulelor Curile, au consta-

Conferința miniștrilor de externe
ai țărilor africane

ADDIS ABEBA 18 (Ager
pres). — La 18 noiembrie, 
Conferința miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale 
Organizației unității africane 
și-a încheiat lucrările.

în ședința de dimineață, 
participanții la conferință au 
căzut de acord asupra compo
nenței comisiei de arbitraj în 
conflictul de frontieră algero- 
marocan. Din comisie vor face 
parte reprezentanți ai Etiopiei, 
Republicii Mali, Senegalului, 
Coastei de Fildeș, Sudanului, 
Tanganicăi și Nigeriei. Co
misia va stabili, în conformi
tate cu prevederile acordului 
de la Bamako, răspunderile în 
provocarea ostilităților și va 
propune celor două părți mă- 

de față Aurel Mălnășan, 
basadorul R. P. Romîne 
Belgrad.

PARIS — In cadrul 
uniunii secretarilor 
rali < '
U.N.E.S.C.O. de la Paris, care 
discută activitatea Denarta- 
mentului de informații din 
secretariatul U.N.E.S.C.O., au 
fost vizionate filme documen
tare realizate de acest depar
tament, printre care și fil
mul de desene animate reali
zat de Ion Popescu-Gopo, 
„Alo, alo” — scurtă istorie a 
mijloacelor de comunicații. 
Filmul, realizat de studioul 
București, s-a bucurat 
succes.

Revista „Courrier de 
U.N.E.S.C.O." în numărul 
din luna noiembrie publică o 
prezentare a filmului șl a 
creatorului său.

re- 
gene- 

ai comisiilor naționale

de

L’- 
său

LEIPZIG. între 16—24 no
iembrie are loc la Leipzig 
„Săptămîna filmului documen
tar și de scurt metraj", la 
care iau parte 53 de țări. R.P. 
Romînă participă cu filmele 
documentare și de scurt me
traj „4000 de trepte spre cer", 
„Naică", „Grădina din nisi
puri", medalion „George Geor
gescu", „Rădăcini" și „3X3".

a fost numit ministru de in
terne.

După anunțarea preluării 
puterii de către armată, postul 
de radio Bagdad a transmis 
trei comunicate. Unul dintre 
ele anunță dizolvarea „gărzii 
naționale” baasiste. Comuni
catul precizează că membrii ei 
sînt obligați să depună ime
diat armele la cea mai apro
piată unitate militară. Cei care 
vor refuza să îndeplinească a- 
cest ordin vor fi executați pe 
loc. Unitățile armatei sînt au
torizate să deschidă focul asu
pra oricărei persoane care ar 
opune rezistență. Forțele de 
poliție sînt atașate unităților 
armatei și trecute sub coman
da acesteia.

Totodată, postul, de radio 
Bagdad a anunțat introduce
rea unor restricții de circula
ție, interzicerea circulației pe 
șoselele care 

lat că vulcanii situați pe aceste 
insule au o vîrstă de 30—60 mi
lioane de ani.

După cum relatează pariici- 
panții la expediție, printre o- 
biectivele cercetate a fost și 
vulcanul Teatea din insula Ku- 
nașir. In craterul principal al 
acestui vulcan mai există un 
con, în jurul căruia s-a format 
un lac avînd o formă perfect 
circulară. Pe timp de iarnă, la
cul se acoperă cu un strat de 
gheață, peste care se așterne 
pral, nisip, argilă. Vara, după 
ce se topește gheața, stratul de 
pămînt consolidîndu-se, se 
transformă într-o scoarță ce 
acoperă întregul lac.

Un castel construit 
în 1396... de închiriat

La 15 noiembrie, în ziarul 
britanic „Evening News"
a apărut un anunț de 
rînduri în care vechiul 
Starborough este oferit 
închiriere pentru suma

zece 
castel 
spre 
de 25 000 lire sterline. Castelul 
urmează să fie transformat în- 
tr-un hotel pentru turiști. O 
aripă a castelului a și fost mo
dernizată prin construirea u- 
nor camere de recepție și de 
dormit.

Istoria acestui castel este 
foarte veche. Ea este legată de 
numele primului său stăpîn 
Regnault de Pouthan Rode, 
participant Ia bătălia de la 
Crecy din 1346, dintre Eduard 
al III-lea al Angliei și Filip al 
VI-lea, regele Franței.

I
I
I
I
I

suri concrete în vederea regle
mentării definitive a conflic
tului.

Miniștrii afacerilor externe 
au adoptat în ședința din 
seara zilei de 18 noiembrie o 
rezoluție. Subliniind dorința 
participanților la conferință 
de a soluționa în mod pașnic 
orice problemă care ar apare 
în relațiile dintre statele afri
cane, rezoluția cheamă cele 
două părți, Algeria și Marocul, 
să se abțină de la orice ac
țiune care ar compromite 
succesul activității Comisiei 
de arbitraj și cere comisiei ca 
la sfîrșitul misiunii să prezin
te un raport asupra activității 
sale.

am-
la

O. N. U.
C.
In

Trimisul 
Alexan- 
ultimul 

de a so- 
coloniilor

NEW YORK 18 
special Agerpres, 
droaie, transmite : 
timp eforturile O.N.U. 
luționa problema < 
portugheze sînt însoțite de o 
intensificare a represiunilor co
lonialiștilor portughezi în teri
toriile pe care Ie administrează. 
Chiar în prezent, în timp ce Co
mitetul dezbate această proble
mă Salazar a anunțat trimiterea 
a încă 2 000 de soldați în An
gola.

Cu trei luni în urmă, Consi
liul de Securitate a examinat 
Pe larg situația din aceste colo
nii subliniind pericolul pe care 
îl reprezintă tolerarea rînduie- 
lilor impuse de guvernul portu
ghez pentru securitatea în Afri
ca și în întreaga lume.

Numeroși delegați din Africa 
și Asia au vorbit pe larg la 
O.N.U. despre execuțiile și a- 
restările arbitrare din Angola 
și Mozambic, despre miile de 
oameni trimiși la muncă forțată, 
despre lagărele de concentrare, 
despre mizeria și foametea pe 
care le îndură peste 12 milioa
ne de oameni-

în ședința de luni dimineața 
a Comitetului pentru probleme
le teritoriilor sub tutelă și neau
tonome, a luat cuvîntul repre- 

și închiderea tuturor aeropor
turilor pînă la noi ordine. 
Potrivit agențiilor de presă, 
între forțele armate și „garda 
națională" baasistă au avut 
loc lupte în anumite puncte 
unde membrii „gărzii națio
nale” au refuzat să dea curs 
ordinului de depunere a arme
lor. Deși armata deține con
trolul, situația este încă destul 
de confuză.

Pe de altă parte, au fost 
semnalate importante luări de 
poziție din partea unor țări a- 

național al - -

lupta împotriva noului 
irakian. Atrage atenția 
că principalii conducă- 
Partidului Baas din Si

rabe. „Consiliul 
comandamentului revoluției’ 
din Siria a ținut astăzi dimi
neață o ședință extraordinară 
consacrată examinării situa
ției din Irak. După ședință a 
fost dat publicității un comu
nicat care condamnă prelua
rea puterii în Irak de către 
armată. In comunicat se spune 
că guvernul sirian „pune la 
dispoziția comandamentului 
național al Partidului Baas 
toate posibilitățile sale", pen
tru a 
regim 
faptul 
tori ai
ria, printre care generalul Ha
fez, președintele „Consiliului 
național al comandamentului 
revoluției" din Siria, șeful gu
vernului sirian și Michel Aflak, 
secretarul general al Partidu
lui Baas, și alții, care au sosit 
zilele trecute la Bagdad, pen
tru a soluționa conflictul iz
bucnit în sînul acestui partid, 
continuă să se afle în Irak și 
nu se știe nimic despre soarta 
lor.

Ministrul orientării al Repu
blicii Arabe Unite, Hatem, a 
dat publicității o declarație în 
numele guvernului R.A.U., fă- 
cînd cunoscută opoziția fermă 
a țării sale față de orice inter
venție din afară în evenimen
tele din Irak. Postul de radio 
egiptean „Vocea arabilor” re
transmite, începînd din dimi
neața zilei de 18 noiembrie 
toate declarațiile postului de 
radio Bagdad.

!
» 
î

Note
de drum

W rimele impresii în 
Belgrad, capitala 

i țării vecine și 
prietene, le culeg 

| din goana mașinii. 
1 Încerci să reții 

imaginea străzii,
liniile arhitectonice, să privești 
oamenii. Impresii fugare pe 
care le completează frumoasa 
priveliște pe care o descoperi 
de la înălțimea etajului 13 al 
hotelului „Slavia".

Frumusețea Belgradului este 
scoasă în relief mai ales seara. 
Străbătînd Piața Marx-Engels, 
luind-o la pas domol pe bu
levardele Terasier, Revoluției, 
unde se află marile hoteluri și 
magazine întîlnești o animație 
vie. Valuri de oameni și ma
șini se revarsă în orele de 
seară atunci cînd se aprind 
luminile fluorescente, recla
mele magazinelor, hotelurilor, 
restaurantelor și cinematogra
felor.

La drum, spre sud

I
ntr-una din dimi
neți, am lăsat în 
urmă Belgradul 
și am pornit la 
drum, pe „Auto- 
put“.
Tradusă, aceas

tă denumire înseamnă auto- 
șosea. Este vorba de o magis

zentantul R. P. Romîne, Ion 
Georgescu.

Delegația romînă — a spus el 
—• s-a pronunțat întotdeauna și 
se pronunță cu fermitate, pen
tru punerea în practică, fără 
întîrziere și fără denaturări, a 
tuturor prevederilor declarației 
privind lichidarea colonialismu
lui în teritoriile portugheze, ca 
și a rezoluțiilor O.N.U. cu pri
vire la aceste teritorii.

înainte de încheierea ședin
ței, secretariatul O.N.U. a tri
mis președintelui Comitetului 
pentru problemele teritoriilor 
sub tutelă și neautonome o te
legramă adresată de Amil Ka- 
bral, lider al mișcării de elibe
rare din Guineea portugheză, 
în telegrama dată citirii în ca
drul comitetului se arată că, în 
urma succeselor obținute de 
forțele patriotice din acest te
ritoriu, trupele portugheze au 
trecut la represiuni în masă. 
Aviația colonialiștilor a lansat 
bombe cu napalm, incendiind 
sute de localități aflate sub 
controlul forțelor de eliberare, 
în telegramă se condamnă fără
delegile comise de colonialiști 
și se atrage atenția comitetului 
asupra înrăutățirii situației din 
acest teritoriu.

A'.l'LUM.
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„Săptă mina 
studenților

din America
Latină6'

HAVANA. — în Cuba a în
ceput la 17 noiembrie „Săptă- 
mîna studenților din America 
Latină". La această manifesta
re participă numeroase delega
ții ale organizațiilor studen
țești din țările Americii Latine 
precum și secretarul general 
ai Uniunii Internaționale a 
Studenților, Abdel Razak Nuri.

în cursul săptâmînii va avea 
loc un seminar al studenților 
latino-americani la care va fi 
discutată problema rolului stu
denților în societate și în via
ța culturală.

Campanie 
de protest
împotriva
regimului
salazarist

LONDRA — După cum 
relatează ziarul „Guardian", 
Asociația Națională a studen
ților laburiști și Uniunea stu
denților liberali au adoptat 
hotărîrea de a organiza o 
campanie de protest împotriva 
regimului salazarist din Portu
galia.

Cele două organizații au ho
tărît să ceară desfășurarea 
unor alegeri libere în Portu
galia, încetarea acțiunilor re
presive, eliberarea deținuților 
politici. Ele au cerut, de ase
menea, sistarea livrărilor de 
armament către Portugalia, în
cetarea războiului din Angola 
și acordarea dreptului la auto
determinare tuturor coloniilor, 
portugheze.

care măsoară o lun- 
totală de 1100 km. 
exact distanța din nord 
granița Iugoslaviei cu

și culturale : Liu- 
Zagreb, Belgrad, 

La construcția auto-

trală dată de curînd în func
țiune, 
gime 
Adică 
de la
Austria pînă în sud, la fron
tiera cu Grecia. Traversînd 
țara de-a lungul ei, această 
magistrală leagă cele mai im
portante regiuni și centre in
dustriale 
bliana, 
Skoplje, 
magistralei, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, au partici
pat numeroși tineri și tinere 
de la orașe și sate.

In construcția acestei magis
trale s-a ținut seama de fap
tul că într-un viitor apropiat 
traficul va fi deosebit de in
tens. De aceea, a fost evitată 
orice intersecție pe întreg cu
prinsul ei, în afara așezărilor, 
prin construirea a cîteva sute 
de poduri și tuneluri.

Ne așternem la drum lung. 
Direcția ? Sudul țării, 
gistrala, pe care mai 
servărn încă flori de 
inaugurare, se desfășoară lar
gă înaintea noastră. Din loc în 
loc, la distanțe de 5—10 km 
întîlnim în dreapta sau în stin
gă ei micile așezări ale con
structorilor. Facem un scurt 
popas la una din ele. Deși 
ultimele lucrări la șosea 
s-au terminat de două zile, 
totuși aici te întîmpină atmos-

Ma- 
ob- 

la
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fost prezentată Congre- 
(Parlamentului) peru- 

„Argentina — a declarat 
și-a redobîndit petrolul

LIMA. — După cum trans
mite agenția U.P.I., președin
tele Republicii Peru, Fernan
do Belaunde Terry, a reafir
mat la 17 noiembrie intențiile 
guvernului său de a anula con
tractele încheiate cu societăți
le petroliere străine. Belaunde 
Terry a anunțat că legislația 
în legătură cu această proble
mă a 
sului 
vian. 
el — 
acaparat de societăți străine 
prin concesiuni obținute pe 
căi ilegale și în condiții pe 
care nu le poate accepta un 
stat independent. Aceleași pro
bleme se ridică și în Peru".

BUDAPESTA. — La invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar și a guvernului re
voluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar, la 18 noiembrie a 
sosit la Budapesta, într-o vi
zită de prietenie o delegație a 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez și a guvernului Republicii 
Populare Polone condusă de 
Wladyslaw Gomulka, nrim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. și 
Jozef Cyrankiewicz; 
ședințele Consiliului de 
niștri al R. P. Polone.

pre- 
Mi-

vest-german, Ludwig Er-
BONN. — La 21 noiembrie, can

celarul 
hard, va pleca la Paris, pentru a 
se întîlni cu președintele Franței, 
generalul de Gaulle.

Referindu-se Ia surse informate 
din capitala Franței, agenția Reu
ter relevă că pricipala temă a dis
cuțiilor dintre cei doi oameni de 
stat va fi problema agrară asupra 
căreia există serioase divergențe 
între R.F.G. și Franța. „Disputa 
franco-vest-germană asupra agri
culturii a devenit critică, sublinia
ză agenția menționata. Discuțiile 
în această controversă între țările 
Pieței comune care au avut loc la 
Bruxelles au fost aminate pînă ce 
vor fi clarificate pozițiile în vede
rea adoptării unor decizii impor- 
tante“.

VIENTIANE. — După cum anun
ță postul de radio „Vocea Laosu- 
lui", recent, în Valea Ulcioarelor, 
au avut loc tratative între genera
lul Sinkapo, comandantul suprem 
al torțelor armate ale Paiet Lao, 
Si generalul Kong Le, comandantul 
unei părți a trupelor neutraliste.

In cadrul acestor convorbiri s-a 
ajuns la o înțelegere asupra res
pectării acordului cu privire la în
cetarea focului și asupra stabilirii 
unor contacte între trupele celor 
două părți.

MOSCOVA. Organele secu
rității de stat au arestat zilele 
acestea pentru spionaj împo
triva U.R.S.S. pe cetățeanul a- 
merican Frederick Charles 
Barghoorn, care se afla în 
U.R.S.S. în calitate de turist.

Organele sovietice au avut 
suficiente temeiuri pentru a-1 
trage pe F. C. Barghoorn la 
răspundere penală. Avînd însă 
în vederea îngrijorarea înal
telor persoane oficiale ale 
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ECUADOR: Aspect din tim pul unei demonstrații anti dictatoriale a studenților din 
capitala Ecuadorului.

fera obișnuită a vieții de șan
tier. Însoțiți de tînărul Vita 
Marcovici, șeful acestui sector, 
vizităm sălile de mese și bucă
tăria, punctul sanitar și bară
cile constructorilor. Acum, 
cînd au mai rămas doar puține 
zile pînă la reîntoarcerea aca
să, ei se îndeletnicesc cu dife
rite activități cultural-sportive. 
Au adus cu ei, din locurile 
de unde au venit, obiceiuri di
ferite, muzica și dansurile lo
cale. Acest lucru le-a prilejuit, 
nu odată, organizarea unor 
adevărate festivaluri și con
cursuri culturale.

Mulți dintre tinerii care au 
lucrat pe șantier au învățat 
diferite meserii cîștigînd o ex
periență valoroasă.

— Ce vor face băieții aceștia 
în viitor ? l-am întrebat pe 
Vita Marcovici.

— O parte din constructori 
au plecat deja să muncească 
pe șantierul de reconstrucție a 
orașului Skoplje. Tot acolo 
vor mai pleca și alții. Unii 
vor lua drumul altor șantiere.

In drumul nostru se a- 
flă colina Avala unde se 
găsește monumentul eroilor 
necunoscuți și noul turn al 
televiziunii, în plină construc
ție. Drumul către turn 
urcă în serpentine, pe o pantă 
împădurită. Colina Avala, afla
tă nu departe de Belgrad, este 
un loc pitoresc și mult vizitat 

S.U.A. pentru soarta lui F. C. 
Barghoorn, guvernul sovietic 
a hotărît să se limiteze la ex
pulzarea lui.

LUANDA. — In ultimele zile 
în nordul Angolei au avut loc 
noi lupte între trupe portughe
ze și for[e patriotice înarmate. 
In cursul acestor lupte trupele 
colonialiste au suferit noi pier
deri grele în oameni și mate
riale de război. Printre cei uciși 
se numără și guvernatorul por
tughez al districtului Ucua.

PEKIN. La Pekin își conti
nuă lucrările cea de-a patra 
sesiune a celei de-a doua legis
laturi a Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină.

După cum relatează agenția 
China Nouă, în ședința din 18 
noiembrie Li Sian-nian, locții
tor al premierului Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a 
prezentat raportul cu privire 
la proiectul bugetului de stat 
pe anul 1963, și evaluarea pre
liminară a îndeplinirii lui pre
cum și schița bugetului de 
stat pe anul 1964.

NEW YORK. — în timpul exerci- 
fiilor unei subunități de aviație a 
Gărzii naționale din statul Massa
chusetts s-a prăbușit un avion de 
vînătoare cu reacție ,,Sabre F-86“. 
Pilotul, căpitanul Hugh Lavallee, a 
pierit. Cu trei luni în urmă, căpi
tanul Lavallee a fost salvat de o 
navă sovietică în Oceanul Atlantic, 
după ce a reușit să sară cu para
șuta dintr-un avion de același tip 
asupra căruia pierduse controlul.

ROMA. — La 17 noiembrie, 
președintele Italiei, Antonio 

l-a primit pe liderul 
democrat-creștin,

Segni, 
partidului 
Aldo Moro, care a făcut un ra
port asupra stadiului consultă
rilor sale în vederea constitu
irii guvernului de centru stin
gă.

Citind surse politice din a- 
propierea guvernului, agenția 
Associated Press relatează că 
Moro i-a prezentat lui Segni 
un document în care trasează 
condițiile de participare la 
coaliția guvernamentală a ce
lor patru partide politice ita
liene (democrat-creștin, social
democrat, socialist și republi
can). în cursul zilei de luni, a 
avut loc a treia întîlnire a re
prezentanților celor patru par
tide care au luat în discuție 
documentul prezentat de Moro.

L1MĂ. — In cadrul Congresu
lui național al țăranilor care sa 
desfășoară în momentul de față la 
Lima conducătorii Confederației 
țăranilor din Peru au declarat că 
dacă Congresul național nu va lua 
hotărîrea de a Înfăptui o reformă 
agrară, ei o vor Înfăptui singuri.

Congresul a dezbătut problema 
referitoare la populația rurală din 
Peru, precum șl proiectul de lege 
cu privire Ia reforma agrară care 
prevede Împroprietărirea țăranilor 
cu pămînlul care Ie-a lost acapa
rat de latifundiari.

de locuitorii Capitalei. Un 
punct de atracție este și tur
nul televiziunii, care are o 
înălțime de 200,20 m, înălțime 
ce se adaugă la altitudinea co
linei : 497 m.

Ne continuăm drumul spre 
sud. Nu 
ajungem 
obiectiv 
nostru :

mai avem mult și 
la un interesant 

trecut în itinerariul

Nis4
Nișul este un oraș industrial 

cu o populație de circa 100 000 
de locuitori. Pe lingă vechea 
fabrică de tutun, în anii pute
rii populare s-au construit noi 
întreprinderi. Cea mai impor
tantă dintre acestea este uzina 
electronică. Mai mult de ju
mătate din numărul muncito
rilor sînt tineri. Din rîndu- 
rile lor se ridică cele mai 
multe cadre tehnice de spe
cialitate. In uzină există o 
școală tehnică de 3 ani cu un 
număr de 450 de elevi. Uzina 
are, în incintă, și o facultate 
de electronică ale cărei cursuri 
sînt urmate de 350 de stu- 
denți, toți bursieri ai uzinei.

In cadrul acestei uzine func
ționează opt fabrici diferite. A- 
ici se produc în afară de 
televizoare și aparate de radio 
cu și fără tranzistori, diferite

ALGER. — Autoritățile alge
riene au anunțat eliberarea din 
detențiune a lui Mohammed 
Boudiaf, fost vicepreședinte al 
guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria, și a altor persoa
ne care au intrat în conflict cn 
actuala conducere a Frontului 
de eliberare națională și a gu
vernului algerian. Boudiaf fu
sese arestat la 21 iunie a.c., 
fiind acuzat că a desfășurat o 
activitate potrivnică guvernu
lui. ‘

MADRID. — După cum rela
tează „New York Herald Tri
bune", creșterea costului vie
ții în Spania franchistă este 
din ce în ce mai greu de su
portat de familiile modeste.

Numeroase gospodine decla
ră că prețurile articolelor de 
strictă necesitate au crescut 
din 1961 pînă astăzi cu 30—50 
la sută.

în ce privește taxele școlare 
s-a înregistrat în medie o creș
tere de 40 la sută, iar la ma
nualele școlare creșterea a 'fost 
de 25 la sută în doi ani.

VIENA. La 17 noiembrie 
cancelarul federal al Austriei, 
dr. Gorbach, a inaugurat ma
rele pod „Europa" din apro
piere de Innsbruck, care va 
face legătura prin Tirol peste 
pasul Brenner între autostră
zile din R.F.G. și Italia. Lun
gimea podului este de 820 me
tri, înălțimea de 190 metri, 
lărgimea 22 metri. Pilonii de 
oțel ai podului cîntăresc 5 500 
tone. Un grilaj înalt de o con
strucție specială este menit să 
abată vînturile alpine.

WASHINGTON. — După cum 
transmite agenția Associated 
Press, senatorii Mike Mansfield 
și Everett Dirksen, liderii gru
purilor democrat și republican 
din Senatul S.U.A,, au cerut în
cetarea imediată a ajutorului 
nord-american acordat Argen
tinei, ca urmare a hotărîrii gu
vernului acestei țări de a anula 
contractele încheiate cu socie
tățile petroliere străine. Senato
rul Mansfield a declarat că aju
torul economic acordat de 
S.U.A, Argentinei „trebuie sus
pendat pînă Ia o reglementare a 
problemei, iar dacă așa ceva 
nu se va realiza el trebuie să 
fie tăiat în întregime".

SANTIAGO. — Muncitorii 
de la mina de cupru „El Sal
vador", aparținînd consorțiu
lui nord-american „Anaconda 
Copper Company" au declarat 
la 18 noiembrie o grevă ca 
urmare a eșecului negocieri
lor duse de sindicat cu con
ducerea întreprinderii pentru 
mărirea salariilor.

Muncitorii de la o secțiune 
a minei „El Mineral", aparți
nînd societății nord-americane 
„Braden Copper Company" au 
încetat, de asemenea, lucrul 
în semn de protest împotriva 
condițiunilor de lucru.

aparate și instrumente medi
cale, cum ar fi aparatele 
„Rontgen”, precum și centrale 
telefonice. Uzina a intrat în 
funcțiune în anul 1950 și la 
înălțarea ei o contribuție în
semnată a adus tineretul.

In oraș există și 
întreprinderi industriale, 
au o mare pondere
economia țării. Uzina de con
strucții de mașini, o uzină de 
metale neferoase, o fabrică de 
tricotaje și 
dezvoltarea 
șului Niș 
vățămîntul 
tă 20 de

alte 
care 

în

și 
de 
de

de

mai 
de

altele. In pas cu 
economică a ora- 
s-a dezvoltat in
și cultura. Exis- 
școli elementare, 

16 școli secundare, cu un 
număr de 12 000 de elevi și 8 
facultăți frecventate de 8 000 
de studenți. Tinerii muncitori 
din fabrici și uzine învață 
ei. Numai cursurile serale 
fără frecvență sînt urmate 
un număr de peste 2 000 
muncitori.

In orașul Niș, în afară 
sălile de spectacole din cadrul 
uzinelor și instituțiilor, 
există un teatru, 8 săli 
cinema și alte instituții de 
cultură. Orașul Niș este de 
asemenea cunoscut pentru 
stațiunea de ape termale care 
se află la marginea lui. Fie 
iarnă, fie vară, temperatura 
celor 6 izvoare are 38 de gra
de Celsius. Iarna e un specta- 

. col feeric să vezi cum odată cu 
apa țîșnesc afară jeturile de 
abur cald.

De la Niș, ne continuăm 
drumul spre sudul țării...
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