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Anul acesta la Fabrica de 
postav Buhuși, în întrecerea 
socialistă o mare atenție se a- 
cordă îndeplinirii ritmice 
a tuturor indicatorilor de 
plan, cu un accent deosebit pe 
calitatea produselor. Bilanțul 
primelor opt luni este bogat în 
succese. în această perioadă 
s-au produs peste plan 72 000 
m. p. țesături de calitate extra, 
iar prețul de cost al produc
ției a fost redus cu 1 010 000 
lei.

Acest lucru a fost posibil 
datorită mai multor factori. în 
primul rînd au fost asigurate 
condiții pentru folosirea judi
cioasă a materiei prime. Ast
fel, în filatură au fost intro
duse grafice prin care se ur- 
• îărește zilnic calitatea prepa
ratului ; la secția 
mașinile au 
fost înzestrate 
cu mecanisme 
de oprire auto
mată a debită
rii firului; la 
canetat s-a 
îmbunătățit si
stemul de fi
xare a țevilor 
pe fuse, evi- 
tîndu-se ast
fel numărul 
mare de ru
peri și, deci, risipa etc. Toa
te acestea au avut ca urma
re 
lă 
consumului specific de ma
terie primă. O contribu
ție însemnată au adus-o cei 
4 000 de tineri din rîndul că
rora 50 la sută sînt fruntași și 
evidențiați în întrecerea so
cialistă. Comitetul U.T.M a 
pus în discuția acestora 
probleme importante privind 
organizarea locului de mun
că, întreținerea și supra
vegherea mașinilor, reducerea 
la maximum a deșeurilor. In 
adunarea generală U.T.M. din 
secția sortare tinerii au discu
tat căile prin care pot obține 
economii și produse de cali
tate superioară. O vreme sor
tarea linurilor se făcea după 
ochi. Se înțelege că lucrîndu- 
se în asemenea condiții nu se 
realizează o valorificare de
plină a acestora. S-au luat 
măsuri ca operația respectivă

preparați:

micșorarea considerabi- 
a deșeurilor, reducerea

l Proletari din toate țările, unifi-vat

să se facă în funcție de lun
gimea firelor. Obținem acum 
cu 15 la sută mai multă lină 
pentru secția pieptene.

A devenit o obișnuință cala 
anumite perioade organizația 
U.T.M. să discute despre mun
ca tinerilor, despre 
ția lor la reducerea 
de cost Recent, o 
discuție a avut loc 
filatură. Ea a fost
deoarece deși planul de pro
ducție se îndeplinea și calita
tea firelor era din ce în ce mai 
bună, nu toți tinerii dădeau 
importanța cuvenită economi
sirii materiei prime. Adunarea 
generală U.T.M. a stabilit ca 
tinerele Aristița Bursuc, Ma
ria Anghelache, Elena Lazăr și 
altele să fie ajutate să-și per
fecționeze pregătirea profesio-

cînTeia 
tineretului
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nală, principala cale de a ob
ține produse de calitate și e- 
conomii. Utemistele fruntașe 
Ioana Hortolomei și Angela 
Negel s-au angajat să le ajute 
pe tinerele respective. Alți 
participanți la adunare au su
gerat metode noi de lucru care 
pot contribui la reducerea de
șeurilor. Tinărul Dumitru Ple- 
șoianu a propus un nou sistem 
de legare a firului care asi
gură derularea completă a a- 
cestuia de pe țeava. Acest 
procedeu a micșorat timpul de 
mînuire și a redus deșeurile 
cu circa 15 la sută.

Exemple care dovedesc spi-
ION LUNGU 

inginer șef 
VASILE FLOREȘ 

maistru, și
MIHAI CHIRIAC 

muncitor — din postul de co
respondenți voluntari de la 

Fabrica de postav Buhuși
(Continuare în pag. a IV-a)

Cu planul
pe 9 luni
îndeplinit

Trecerea prin țara noastră
a primului ministru al Republicii

Arabe Unite

DEVA. — Colectivul secției 
II de furnale de Ia Combina
tul siderurgic Hunedoara a a- 
nunțat îndeplinirea planului de 
producție pe primele trei tri
mestre. Utilizînd mai productiv 
capacitatea de producție a a- 
gregatelor, fumaliștii din acea
stă secție au elaborat peste 
prevederi în primele 8 luni ale 
anului o cantitate de fontă e- 
chivalentă cu metalul necesar 
pentru fabricarea a peste 6 360 
tractoare.

Concomitent cu sporirea 
producției de fontă, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii care de- 
seryeșc. furnalele , automatizate 
au redus consumurile 
și celelalte cheltuieli 
ducție. Ei au realizat 
la începutul anului 
suplimentare în 
peste 11 milioane lei.

specifice 
de pro- 
astfel de 
economii 

valoare de

elaoorează o nouă șarjă 
turnătoria Uzinelor „23 
August* din București

Foto: O. ARCADIE

n raionul Sf Gheorghe, re
giunea Brașov, în vreme ce 
elevii petreceau zile minu

nate în tabere de munte sau la 
mare, s-a desfășurat o intensă ac
tivitate pentru a le asigura cele 
mai bune condiții de învățătură. 

Anul acesta cele 52 de școli 
cu clase de învățămînt general 
vor fi frecventate de peste 20 000 
de elevi; alți 1100 vor urma 
cursurile celor 4 școli medii. Ce 
s-a pregătit pentru aceștia ? 47 
săli noi de clasă, o școală gene
rală de 8 ani în comuna Bod, 
laboratoare etc.

Un număr mare de școli au 
primit material didactic și mobi
lier nou, așa cum sînt cele din 
comunele Sîntionlunca, Filia, 
Prejmer, Angheluș etc.

Școlile din raion și-au primit 
acum elevii.

GH. BRIOTĂ
corespondent voluntar

TRANSMITEM
DIN PRIMA ZI
DE ȘCOALA

La 15 septembrie, primul 
ministru al Republicii Arabe 
Unite, Aly Sabry, însoțit de 
Abdel Mohsen Abo Ei Nor, 
vicepremier, a făcut o escală 
la București în drunî’ spre" 
Mqșcova. Cu același avion că
lătorește ambasadorul U.R.S.S. 
la Cairo, V. Erofeev.

înalții oaspeți au 
tați la aeroport 
Gheorghe Maurer, 
tele Consiliului de 
Gheorghe Gaston 
Gogu Rădulescu, 
ședinți ai Consiliului 
niștri, Victor Ionescu, minis
trul comerțului exterior, 
Gheorghe Rădoi, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, de membri ai conduce
rii unor ministere, precum și 
de alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, 
față dr. Sedky Aziz, vicepre- 
mier al R.A.U., conducătorul 
delegației guvernamentale ca
re s-a aflat într-o vizită în 
țara noastră, precum și Moha-

fost salu- 
de Ion 

președin- 
Miniștri. 

Marin și 
vicepre- 
de Mi-

RA.U_ 
o co~- 
intr-o

med Fahmy Hamad, ambasa
dorul R-A.U. la București, și 
membri ai ambasadei.

Intre președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romi
ne, Ion Gheorghe Maurer, și

. primul ministru al
Aly Sabry, a avut loc 
vorbire, care a decurs 
atmosferă cordială.

Cu același avion au
din țara noastră și membri: 
delegației guvernamentale a 
R.A.U^ care a încheiat acor
dul de colaborare ecooooucă 
și tehnică intre R- P. Rc-mmâ 
și R.A.U.

pleca:

De la bordul arior.ulsu pri
mul ministru al Republicii 
Arabe Unite, Aly Sabry a 
adresat președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R- P. Romi
ne, Ion Gheorghe Maurer, o 
telegramă prin care exprimă 
călduroase mulțumiri pentru 
primirea cordială ce i s-a fă
cut cu prilejul trecerii sale 
prin țara noastră.

Cunoștință cu manualele Foto: N. STELORIAN

15 SEPTEMBRIE- ORA 8
venimentul marcat de debutul 
școlii în noul an de învăță- 

..mțnt s-a. consumat ieri, 15 
septembrie, la ora 8 fix, după 

1 meridianul locului. La Insti- 
I tutui Meteorologic, pe dosarul 

acestei ore s-a și așezat pri
mul strat de praf, iar degetul timpului, tre- 
cind pestelci, a și caligrafiat implacabila 
rezoluție : spre arhivă !

Din fericire insa, reporterii se orientea
ză după alt meridian. Tangent cu inima, 
aceste izbutește ca in zona controlată de 
ei orele să-și păstreze indehmg sonoritatea, 
să-și mențină îndelung funcția prezentă. 
Aici evenimentele a» se coniwi, â se 
preicc is. e couri.

De cerea, casa r com contăme si au-

yorterJbr, acoanle tmpesi ele aeet 9 dm
15

— .Are cwvi«/id Capitala

manunchiate în ele urări de bun venit, gîn- 
duri și sentimente, îndemnuri. Pe fețele 
senine ale tinerilor ascultători clipa întîr- 
zie, topită în lumină. La ceasul acesta se 
jac legăminte trainice cu viitorul: Da, vom 
învăța mai bine, mai mult!

Școala, tinără ca și elevii, la numai al 
cincilea an de existență, le oferă toate 
condițiile : laboratoare, bibliotecă — numai 
dragoste de învățătură să existe. Și elevii 
ne asigură din plin de acest lucru.

Cu ginduri asemănătoare s-au prezentat 
la chemarea zilei de 15 septembrie și cei 
1 200 de elevi ai Școlii medii nr. 4 Aurel 
\Tmcu" și cei de la Școala de 8 ani nr. 
162, ca, de altfel, toți elevii Capitalei. 
Alai mult, mai bun' — iată. redusă 
aforistic, dorința celor peste 180000 de 
elevi bncureșteru, care învață în cele 260 
de fcob medii și de 8 ani din Capitală.

Pe aceea*i undi emite și postul găzduit 
de Centrul școlar agricol din Dragomi- 
rești-Vale, regjunea București.

Reporterul anat aici m postură de crai
nic începe prin a-p exprima regretul că 
eiături de microfon n-are și o cameră de 
teieciăune. Imaginile transmise de ea l-ar 
scuti de comentară. Și-ar opri obiectivul 
pe sutele de buchete de flori, pe fețele 
rurizătonre aia elevilor, părinților, profeso- 
nior, și cuvintele ha ar fi de prisos. Bucu
ria unanimă s-ar recomanda singură.

vă e limpede, dar sînt gata să vă stau 
la dispoziție cu amănunte: anul acesta, 
în cadrul centrului’ funcționează ” 2 școli: 
cea tehnică-veterinară cu un efectiv 
de 235 elevi și cea tehnică-horticolă 
cu 277 elevi. Numai în anul I al Cen
trului școlar vor învăța anul acesta 150 de 
elevi. Școala are o bază materială bogată. 
Zestrei ei i s-au adăugat în timpul verii 
încă 2 laboratoare, mobilier nou. Zilei de 
început a școlii îi corespunde și deschiderea 
unei expoziții de mulaje, planșe, colecții de 
semințe, machete de mașini agricole, ex
ponatele fiind în totalitatea lor opera ele- 
\ilor și a cadrelor didactice...

In lipsa camerei de televiziune, bucuriei 
ii dau glas la adunarea festivă directorul 
școlii Gh. Popescu, elevul fruntaș Ion Bu
turuga, secretarul comitetului U.T.M. pe 
centru, profesori, părinți. înregistrăm vo
cile lor cu satisfacția de a descoperi în ele 
timbrul solemn al angajamentului de a pre
face sărbătoarea începutului într-o conti
nuă sărbătoare a muncii, a învățăturii, ca 
expresie a adincii mulțumiri — comună 
tuturor elevilor patriei — adresată celui că
ruia îi datorează bucuriile acestui eveni
ment anual: partidul — îndrumătorul și 
părintele înțelepet al tineretului.

OCTAV PANCU-IAȘI
(după relatările reporterilor 

ziarului nostru)

Interviu

premianți
Soarele strălucitor de toamnă 

s-a înălțat puțin deasupra blocu
rilor încă în construcție din carti
erul „Scînteia-Jiul“. Dar mult mai 
strălucitoare este, în această di
mineață de septembrie, lumina ce 
se reflectă, ca niște oglinzi 
cele mai neprevăzute nuanțe, 
ochii bucuroși ai copiilor.

Aici totul e nou : cartierul, care 
pînă mai ieri nu exista, și, fireș
te, și locuitorii lui. Lucru foarte 
important de reținut în această zl 
— e nouă și Școala de 8 ani nr. 
178, cu două etaje, 
săli de clasă, două 
moderne, bibliotecă etc. 
festivitatea deschiderii noului 
școlar.

După cuvîntul de deschidere al 
directoarei școlii, tovarășul Con
stantin Stoian, președintele Sfatu
lui popular al raionului „Grjvița 
Roșie" taie panglica inaugurală.

— Drum bun și plin de roade 
pe itinerariile fără de sfîrșit ale 
cărții!

Asupra lor a zăbovit apoi cu in
sistență obiectivul aparatelor de 
filmat, de fotografiat și, bineînțe
les, banda de magnetofon le-a în
registrat vocea puțin nesigură, 
subțiată de emoție.

lată de ce am ales și noi pentru 
acest „debut" , de an școlar ca 
interlocutori pentru un scurt in
terviu pe cei mai „voinici" elevi 
ai acestei școli noi.

Aașadar, ne adresăm acum, . la 
15 septembrie 1964, orele 8 dimi
neața, viitorilor savanți, poeți, 
muncitori, cosmonauți, profesori, 
agronomi (dar e posibil să numim 
toate titlurile de rezonanță, pen
tru a căror obținere, iată, fac azi 
primul pas ?).

Prima întrebare :
— In ce clasă sînteți ?
Ni se răspunde cu gravitatea și 

maturitatea celor... 7 ani, unii cu 
o ușoară încruntare a sprîncenej, 
alții cu o vagă nedumerire (cum, 
încă nu știți ?) — intr-un cor pre
lungit :

— Noi sîntem în clasa I.
A doua întrebare :
— Care din voi s-a hotărît să 

fie premiant ?
Să mărturisim: răspunsul la a- 

ceaștă întrebare a venit chiar 
înainte de a apuca să o sfîrșim. 
Numele celui care a răspuns pri
mul este foarte scurt, dacă poate 
fi repetat într-o secundă de 79 de 
ori. Așadar, „EU". La acest nume 
au răspuns deocamdată și Nicolae 
Maria, și Adrian Scăunaș (care 
„a venit cu mămica", după cum 
ne-a spus, „ca să-i facă și dînsei 
o bucurie", că altfel, „el cunoștea 
școala de cînd se construia, fiind
că a fost prezent mereu pe șanti
er : știa că-i școala lui") și Vio
rica Ștefan, și Gabriela Mirea, și 
prietenii nedespărțiți Vartic Anto
nia și Gheorghe Viorel (ei sînt 
colegi de mai multă vreme — 
colegi de bloc — acum sînt, însă, 
și colegi de bancă).

Este, firește, greu să cităm nu
mele tuturor celor 79 de ,,premi- 
anți" ai claselor 1, de la 'Școala 
de 8 ani nr. 178. Să reținem doar 
angajamentul lor colectiv și plin 
de chibzuință și să le urăm succes.

NICOLAE DRAGOȘ 
ION ANDREIȚĂ

cu 
din

însumînd 24 
laboratoare 

Începe 
an

(Continuare în pag. a II-a)

(Agerpres)

PE SCURT

— PenmtețHm, snt bucuria începutu
lui de xn școlar. Id general, geneza meade

CRONICA

Prin folosirea procedeelor moderne
■se

d—-c.-: 
inn ooc

ACTUALITĂȚII
• De curînd au fost terminale 

lucrările de electrificare a comu
nei Făgețelu, din raionul Vedea, 
regiunea Argeș. De la începutul 
anului, lumina electrică s-a aprins 
în 25 de sate din regiune. In pre
zent, în întreaga regiune sînt e- 
lectrificate 514 sate, alte 26 de lo
calități rurale fiind în curs de e- 
lectrificare.

© In Onești au fost deschise, 
de curînd, alte două unități comer
ciale. In prezent, rețeaua comer
cială a noului oraș al petroliștilor 
și chimiștilor numără 136 de unități 
pentru desfacerea produselor in
dustriale și alimentare.

• Lingă Turda, pe șantierul de 
construcție a noii șosele naționale, 
care trece prin zona fostului cas- 
tru roman, în urma unor săpături 
efectuate aici au fost descoperite 
încăperi pentru încălzire centrală, 
ateliere de olărit, șapte cuptoare 
pentru ars, monede, basoreliefuri, 
statuete din marmoră și ceramică 
glazurată, diferite vase etc. Obiec
tele găsite aici, care vor fi păstra
te în colecția muzeului din Turda, 
au o valoare documentară însem
nată asupra perioadei de ocupație 
romană în Dacia.

pe șantierul Uzinei 
de aluminiu din Sla
tina lucrările se des
fășoară intr-un 
viu,. Folosirea 
bricatelor 
mecanizarea 
lor cu 

muncă, 
țională 
mare 
cu care este înzestrat 
șantierul, precum și 
aplicarea celor mai 
bune metode de lucru 
au contribuit la re
ducerea simțitoare a 
duratei de construc
ție. Construcția halelor

ritm 
prefa- 

din beton, 
lucrări- 

volum mare de 
utilizarea ra- 

a utilajelor de 
productivitate

de anozi cruzi și copți 
turnătoria fi depozitul 
de materii prime se 
ailă in prezent in sta
diul de finisaj, f 
hala de electrons 
s-a terminai de 
rînd montarea 
lor.

La acoperirea 
dei halei de ele
ză cu panouri prefa
bricate durata de exe
cuție a fost redusă cu 
160 de zile. De ase
menea, prin folosirea 
cofrajelor glisante la 
construcția castelului 
de apă și a silozurilor

fala-

Un nou tip de
Colectivul uzinei metalur

gice „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț a realizat de curînd o 
remorcă dormitor moderni
zată, cu 8 paturi, destinată 
mecanizatorilor de pe ogoare 
sau altor muncitori care lu
crează pe diferite șantiere. 
Prin unele modificări inte-

de l 
Util

(Agei

remorcă dormitor
rioare, remorca poate servi și 
ca birou, bucătărie, cantină 
sau club.

Perfecționările aduse au 
cut ca noua remorcă să 
mai ușoară de cit vechiul 
cu aproximativ 1500 de 
De asemenea, ea poate fi 
pede deplasată.

fă- 
fie 
tip 
kg. 
re-

Za Ciorogîrla, în apropierea Capitalei, s-a inaugurat noua clădire a Școlii profesionale de mecanici agricoli de pe lingă 
ți tractoare din localitate. In fotografie: aspect de la festivitatea de inaugurarestațiunea de mașini

Foto: GH. CUCU

Marți dimineața au început 
in Capitală lucrările ședinței 
plenare lărgite a secției gos
podăriilor agricole de stat, din 
cadrul Consiliului Superior al 
Agriculturii. Iau parte mem
brii secției și invitați — spe
cialiști din gospodării de stat, 
din institute de cercetări, pre
cum și reprezentanți ai con
ducerii unor instituții cen
tral*'

Plenara

Pe. xipanții dezbat rezulta
tele obținute în acest an de 
către gospodăriile agricole de 
stat în cultura griului și mă
surile tehnico-organizatorice 
pentru buna desfășurare a în-

sămînțârilor, recoltărilor șice- 
lorlalte lucrări agricole de 
toamnă. Se dezbat, de aseme
nea, masurile pentru realiza
rea planului în sectorul de 
producție animală și unele 
probleme economico-financia- 
re ale gospodăriilor agricole 
de stat

Lucrările ședinței au fost 
deschise de prof. Bucur Șchio

■alpu, prim-vicepreședinte 
Consiliului Superior al Agri
culturii, șeful secției gospodă
riilor agricole de stat.

în prima zi a lucrărilor, 
Triță Făniță, secretar general 
al Trustului Central Gostat, 
a prezentat referatul „Rezul
tate obținute în gospodăriile 
agricole de stat în cultura

griului în anul 1964“. Au 
apoi dezbătute proiectele 
nurilor de măsuri pentru . 
fășurarea la vreme și în bune 
condiții a însămînțării griului 
de toamnă, recoltării porum
bului, legumelor și struguri
lor. Numeroși participanți au 
împărtășit experiența dobîn- 
dită în cultura griului, în or
ganizarea lucrărilor agricole 
de toamnă și au făcut propu
neri pentru îmbunătățirea 
planurilor de măsuri privind 
buna desfășurare a campaniei 
agricole de toamnă în gospo
dăriile agricole de stat.

Lucrările ședinței continuă.

fost 
pla- 
des-



(Urmare dîn nr. i trecut)
Toți cei care au răspuns anche
tei întreprinse de „Scînteia tine
retului" se referă la „posibilitățile 
pe care le are tot tineretul de azi" 
(Mateescu C. Ecaterina, desenator tehnic, 
25 ani), la faptul că „avîntul industriei 
noastre socialiste îmi dă posibilitatea să 
activez în așa fel incit am toată speranța 
că în viitor voi putea realiza lucruri de 
seamă" (Nerodea Tiberiu, inginer, Cra
iova, 25 ani, al cărui ideal este: „să nu 
rămîn un anonim"); la „condițiile create 
pentru muncă și învățătură de către 
Partidul nostru" (Dina Florea, lăcătuș, 
25 ani); „tineretului i s-au deschis și i 
se deschid noi porți spre îndeplinirea 
celor mai minunate visuri, noi pers
pective de muncă creatoare în 
toate domeniile de activitate" (Ma- 
giar Eugen, student I. M. Timi
șoara, 19 ani) ; „posibilitățile de reali
zare sînt mari datorită condițiilor create 
de partid și guvern" (Buflea Ana, teh
nician, 27 ani); „sub îndrumarea parti
dului și a grijii față de om, și în special 
față de tineret, voi avea multe posibili
tăți ca să îmi realizez idealul" (Bără- 
boianu Elena, proiectant, 20 ani).

Răspunsurile la o singură anchetă de 
opinie publică, demonstrează o enormă 
varietate de idealuri personale, o orien
tare generală tumultuoasă spre viață și 
fericire și o aderare sinceră și profundă 
la socialism, demonstrează că socialismul 
asigură formele de viață cele mai bogate 
și mai înalte. Nimeni nu se gîndește să 
construiască socialismul de dragul socia
lismului (susțin unii critici burghezi ai 
socialismului că acesta e scop în sine 
și înăbușe viața personală concretă în fa
voarea colectivității abstracte), numai ca 
să ne opunem capitalismului, ci con
struim socialismul de dragul vieții, pen
tru a depăși condiția umană din capita
lism. pentru a da vieții forme noi, su
perioare, nemaiîntîlnite în istorie. Acesta 
este sensul adînc, umanist, al socialis- 
mu'ul.

Se întîmplă sub ochii noștri ceea ce a 
prevăzut pe baze științifice Karl Marx 
încă din tinerețele lui. „Suprimarea po
zitivă a proprietății private ca acaparare 
a vieții umane — scria K. Marx — este... 
suprimarea pozitivă a oricărei înstrăinări, 
deci întoarcerea omului la existența sa 
umană..." Așa cum „ateismul este uma
nismul mijlocit prin suprimarea religiei..., 
comunismul este umanismul mijlocit prin 
suprimarea proprietății private". In locul 
bogăției și a mizeriei din trecut, care au 
mers mînă în mînă într-o proporție di
rectă, apare „omul bogat și nevoia uma
nă bogată. Om bogat este acela care are 
nevoie de o totalitate de manifestări 
umane ale vieții, omul la care propria 
sa realizare există ca o necesitate inte
rioară, ca o nevoie". în comunism „omul 
își dobîndește ființa sa universală în- 
tr-un mod universal, deci ca om total". 
(Manuscrise economico-sociale, 1844, subl. 
în orig.). Noi romînii, străbatem cu pași 
repezi drumul acesta. Tineretul nostru își 
dă seama de căile tot mai numeroase și 
mai largi care i se deschid, de marile 
perspective ale vieții materiale, sociale și 
spirituale în socialism și înțelege să se 
folosească de ele pentru a se realiza, 
pentru a se desăvîrși, pentru a-și trăi 
din plin viața, la nivelul cel mai înalt 
al epocii, pentru a munci, a iubi și a fi 
fericit.

Ceea ce impresionează în chip deosebit 
în lectura numărului mare de răspun
suri, este încrederea robustă, sănătoasă 
a tineretului în propriile lui forțe, în 
muncă, pregătire, disciplină, corectitudi
ne, perseverență, entuziasm, dragoste. 
Pentru a-și atinge idealurile, Sindilă D. 
Marin, muncitor, 18 ani, Uzinele „Electro- 
putere" Craiova, răspunde : „învăț ne
contenit" ; Mirea Gerda, funcționară, 24 
ani: „muncesc" ; Pucă Nicolae, lăcătuș, 
18 ani : „învăț și lucrez cu mare atenție" ; 
Resu Ion, lăcătuș, 19 ani: „mă voi în
scrie la școala medie serală" ; Georgescu 
Constantin, lăcătuș, 20 ani : „îmi însu
șesc pe mai departe cunoștințele tehnice 
și practice" ; Ciobanu Florea, lăcătuș, 25 
ani: „studiez" ; Farcaș Viorel, student. 
București, 21 ani : „îmi voi realiza 
gîndurile printr-o muncă ~ intensă, 
perseverentă și conștiincioasă" ; Bol- 
chiș Mircea, funcționar, Baia Mare, 
care ar dori să urmeze o facultate de 
mecanică : „majoritatea timpului meu li
ber îl consacru pregătirii materiilor ce
rute în vederea susținerii examenelor de 
admitere" ; Pop Iulian, electrician, Baia 
Mare, 18 ani: „urmez liceul seral" ; Josan

Mariana, studentă, Timișoara: „depun o 
muncă susținută pentru pregătirea inte
lectuală și profesională". Așa sînt toate 
răspunsurile.

Aceasta nu înseamnă că oamenii tineri 
din R.P.R. nu fac altceva decît să mun
cească și să studieze, pentru a obține noi 
posibilități de promovare. Ei găsesc timp 
să meargă la cinematograf, la teatru, la 
concerte, să citească ziare și reviste, li
teratură tehnică, științifică și beletristi
că, să facă sport și — așa cum șade bine 
tineretului — să iubească din toată ini
ma, cu tot avîntul marilor sentimente. 
Iată cîteva răspunsuri luate absolut la 
întîmplare din teancul de scrisori : „Mă 
recreez prin vizionarea spectacolelor, 
restul timpului liber îl ocup cu citirea 
presei și a literaturii beletristice", răs
punde Casapu Mihai, tehnician proiec
tant, 25 ani, Craiova, și tot el, despre 
dragoste : „Iubesc și înțeleg prin iubire 
un sentiment nobil, împărtășit de ambele 
persoane, fără interes personal". „Pentru 
pregătirea profesională folosesc zilnic 9 
ore de studiu — precizează studentul 
Farcaș Cornel, de la Institutul Politeh
nic. București, — după predarea mate
rialului de curs, recurg la aprofundarea 
cunoștințelor predate în cadrul prele
gerii susținute, completată cu materialul 
bibliografic indicat. Patru ore folosesc 
pentru vizionări de filme, teatre, concer
te, muzee sau activități sportive". In ace
lași timp, despre iubire : „ființa căreia 
i-am încredințat dragostea a devenit o 
necesitate vitală : odată cu ea pătrund 
în tumultul dramatic al vieții mai încre-

Ancheta „Scinteii tineretului"

• Muncă
• Dragoste
• Idealuri

zător". „Timpul pe care-1 am liber — 
arată Șutu Cornelia, de la Trustul ali
mentației publice, filiala Vatra Dornei 
— mi-1 rezerv și pentru a urma 
cursuri de ridicare a calificării... Vizio
nez și un film, un spectacol, un teatru, 
clubul, iubesc foarte mult sportul, de 
asemenea și bibliotecile..."

Despre dragoste, tineretul de azi are în 
general o concepție superioară, exprima
tă stăruitor în mai toate răspunsurile. 
Brebu N., operator chimist, din Muntele 
Băișorii (R. Turda) scrie : „Doresc ca îm
preună cu ființa iubită să-mi întemeiez 
un cămin din care să nu lipsească nici
odată fericirea... Dragostea este cel mai 
nobil sentiment care îi unește pe oame
nii cu aceleași gînduri, idealuri; ea îți 
luminează calea pe care mergi alături de 
omul iubit. Principalul în dragoste este 
ca ambele părți să se înțeleagă reciproc 
și să fie mereu împreună atît la bucu
riile, cît și la neplăcerile vieții". Ciobanu 
Pantelica, muncitoare la întreprinderea 
textilă „Libertatea" Sibiu răspunde . 
„Da, iubesc, fiindcă a iubi înseamnă 
a poseda cel mai nobil sentiment, 
pornit de la cele mai sincere idei tine
rești. Cînd iubești pe omul care ți l-ai 
dorit și ți se răspunde in aceeași măsu
ră, totul ți se pare mai ușor, viața, mun
ca, înv£ț£tura‘,
* MotiVațiăr iubirii este și ea nouă, proas
pătă și curată. Fetele și băieții zilelor 
noastre nu se mai atrag în funcție de 
avere, situație socială, familie etc. zare 
au fost piedici în calea dragostei și fac
tori de falsificare a ei, ci în funcție de 
însușiri și merite strict personale. Asis
tăm la un adevărat proces de purificare 
a iubirii, de moralizare a ei, care este 
una din trăsăturile superioare ale rela
țiilor intersexuale în socialism, față de 
toate orînduirile sociale din trecut. La 
întrebarea „ce te-a atras la omul iubit ?“, 
tineretul nostru răspunde : „calitățile 
morale deosebite" (Cristofor Sonia, calcu
lator devize, I.R.E. Oltenia) ; „caracte
rul. felul lui de a fi" (Șinliu Matilda, 
funcționară, 24 ani) ; „caracterul sănătos, 
respectul reciproc, înțelegere și tovără
șie" (Raiceanu Tudor, proiectant, 24 ani); 
„calitățile fizice, morale și sufletești" 
(Caraiman Mircea, conductor electrocar, 
21 ani) ; „calitățile morale, cît și cele fi
zice" (Ungureanu N. Nicolae, muncitor, 
20 ani) ; „calitățile morale, sufletești și 
felul cum își îndeplinește sarcinile care

îl revin" (Baldovin E. Ion, complectator 
turnătorie, 20 ani) ; — și am putea con
tinua citind din aproape toate răspunsu
rile primite din toate părțile țării, care 
se aseamănă în chip frapant între ele, 
ceea ce înseamnă că avem de-a-face cu 
un fenomen de mare generalitate. De 
altfel, cercetările întreprinse de Institu
tul de Psihologie al Academiei R.P.R. 
(colectivul de psihologie socială) în pro
blema căsătoriei, au dus la rezultate 
identice, fapt care întărește afirmația 
noastră că ancheta „Scînteii Tineretului" 
are nu numai o valoare educativă, ci și 
una științifică.

Analiza comună a rezultatelor obținute 
cu privire la nivelul aspirațiilor, între
buințarea timpului liber și relațiile in
tersexuale, ne duce la o constatare dintre 
cele mai prețioase pentru înțelegerea 
marilor transformări spirituale, determi
nate de construirea socialismului în țara 
noastră. Sub raportul antropologiei filo
zofice și al axiologiei, adică al locului pe 
care îl ocupă omul în natură și socie
tate și al modului în care e privit ca 
valoare, nu numai ca existență, socialis
mul înlocuiește principiul bazat pe avere 
(a avea), cu principiul bazat pe fire (a fi). 
Omul capitalist este robul averii, el nu 
se realizează ca om, ci ca proprietar, 
nu-și îmbogățește propria lui persoană, 
ci se realizează pe sine numai în lu
cruri exterioare. Cine are bani își poate 
crea iluzia, plătită din greu, de a fi con
siderat ca frumos, deștept, cult, spiritual, 
pe cînd cel sărac, chiar dacă este un ge
niu, nu se poate valorifica pe plan so
cial. Cine are bani poate să-și asigure 
tot ce-și dorește, pentru că în lumea ca
pitalistă totul este de vînzare, chiar dacă 
face aceasta în detrimentul a milioane 
de oameni cu adevărat merituoși. De 
aici drama adevăratelor talente, a oame
nilor cinstiți, capabili, muncitori, dar lip
siți de avere. în capitalism, omul se 
dezumanizează, se înstrăinează de pro
pria lui ființă, de propria lui esență, 
deoarece nu se poate dezvolta în direc
ția a ceea ce este și poate deveni, adică 
în direcția unei personalități multilate
rale, cu adevărat umane, ci numai în 
direcția proprietății, a averii, a ceea ce 
are — într-un număr mic, pe socoteala 
celor mulți — și cu cît acaparează mai 
mult, cu atît ființa lui se pierde în bu
nuri, obiecte, efecte, devenind în loc de 
om, un simplu administrator al averii 
sale. Proprietatea obștească transformă 
radical situația : valoarea oamenilor con
stă în ceea ce sînt ei cu adevărat, nu în 
ceea ce au, în firea sau ființa lor. nu in 
averea lor. Tineretul din R.P.R., în faza 
desăvîrșirîi construcției socialismului, 
manifestă fără ezitare noua tendin
ță, care constituie trăsătura funda
mentală a omului nou, a omului 
socialist. Tineretul nostru muncește, 
se instruiește, se cultivă neîncetat
ei nu nesocotește nici una din laturile 
culturii (cultura profesională, fizică, in
telectuală, morală, artistică) și prin a- 
ceasta își dezvoltă și își îmbogățește pro
pria lui viață. In același timp, oamer.n 
tineri din țara noastră apreciază la to
varășii de muncă și la tovarășul de v.r.l 
mai presus de orice calitatea de om, de 
om adevărat. S-au schimbat deci și cri
teriile de apreciere a oamenilor. înloeuri- 
du-se cele economico-sociale din trecut, 
care denaturau și degradau valorile uma
ne. cu cele moral-spirituale. care, dimpo
trivă. le purifică ^le înalță. în sona

tele unuia și aceluiași proces armonios 
de dezvoltare umană. Cu cît indivizii 
sînt mai capabili, mai productivi, mai 
creatori, cu atît societatea, în întregi
mea ei, se dezvoltă mai repede și mai 
bine. Cu cît societatea prosperă și înflo
rește, cu atît indivizii, toți indivizii își 
dezvoltă capacitățile și se realizează mai 
creator, devin adevărate personalități. Pe 
lîngă cointeresarea materială personală 
a omului socialist Ia ridicarea producti
vității muncii, care este fundamentală, 
pentru că, fără ea, progresul social nu 
este posibil, în socialism se dezvoltă 
cointeresarea morală a fiecăruia din noi 
la construirea socialismului și a co
munismului. Tineretul din R.P.R. — 
așa cum reiese din ancheta „Scînteii ti
neretului" — este perfect conștient că 
desăvîrșirea construirii socialismului și 
construirea comunismului reprezintă 
pentru el un cîmp nelimitat de dezvolta
re și manifestare a puterilor creatoare 
ale fiecărui individ, un cîmp neîngrădit 
de realizare a omului ca om.

Foto: O ARC ADIE

Iriâpoîereâ

în Capitală 
a tovarășului 
Mihai Dalea

Marți seara s-a înapoiat în Ca
pitală tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, care a făcut o vi
zită oficială în Austria la invi
tația ministrului agriculturii și 
silviculturii, dr. ing. Karl 
Schleinzer. însoțit de specialiști 
în agricultură, el a vizitat insti
tute de cercetări, unități indus
triale și agricole, instituții de 
cultură și artă.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, au fost de față Bujor 
Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte, și Nicolae Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, precum și 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Concursul și Festivalul
International „George Enescu"
M MEHTA
— un dirijor 

de mare talent
Așteptate cu viu interes, concer

tele dirijate de Zubin Mehta ne-au 
relevat marea artă interpretativă 
a unuia dintre» cei mai desăvîrșiti 
tineri dirijori ai timpului nostru. 
Muzician de o rară sensibilitate 
si inteligență* muzicală, Zubin 
Mehta posedă acea forță, acea ca
pacitate de comunicare afectivă 
proprie marilor artiști, prin care, 
de la prima apariție pe podiumul 
de concert, captivează irezistibil, 
deopotrivă ansamblul simfonic și 
pe auditori.

Programul, de altfel bogat și va
riat. al concertului a oferit dirijo
rului posibilitatea să-și desfășoare 
c.2 plin alesele sale calități in
terpretative. Cele 6 piese pentru 
orchestră de Webem, i-au prileju
it dirijorului modelarea selectivă 
• onor valori expresive de o mare 
diversitate. Prin conciziunea ex
presiei. prin noutatea si originali
tatea limbajului de factură moder- 
aâ. prin caracterul moda! romi-

era si firesc, ir. »>
nuasefit^eî <E-a de
Braknor.

E greu de preccxit ce • plăcut 
mai mult, ce s capcrrat cai mult 
Temperamentul tuIciu..- cu care 
Mehta a ficat s-A reverse energii
le scherzo-u.- forța inegalabilă 
cu care a evxierrua: dramatismul, 
mt—s, dveraa. al nd^io-ului — 
pe care djrijcrzf l-a dedicat me
moriei Hoarelui nostru muzician 
George Georpescn — ori vibrația 
romanț:câ • mceneutelor de mare 
gingășie poet-d.

VASILE DONOSE

John Ogdon a sosit la Bucu
rești cu o strălucită reputație. 
Elev al lui Biggs și Pitfield 
la colegiul din Manchester, th 
nărui pianist, după ce a obți
nut premiul 11 la Concursul 
de la Liverpool a cîștigat mari 
premii la Concursul „Busoni" 
(I960) „Franz Liszt” (1961) și 
„Ceaikovski" (1962). Presa mu
zicală internațională este una
nimă în a aprecia la Ogdon 
(care a desfășurat o vastă ac
tivitate solistică, concertând și 
la marile festivaluri din Edin
burg, Centeham, Spoleto,) vas
titatea repertoriului, măiestria 
tehnicii, muzicalitatea, auten
tica sa sensibilitate artistică.

Concertul dăruit bucurește- 
nilor a consfințit din plin a- 
ceastă strălucită „carte de vi
zită".

Posesor al unei tehnici bri
liante, tânărul pianist englez a 
redat „Rapsodia pe o temă de 
Paganini" cu o remarcabilă 
claritate sonoră, cu o mare 
bogăție de nuanțe, cu forță și 
delicatețe. Ogdon construiește 
logic fiecare frază sonoră, și 
știe să pună în relief cu inte
ligență și sensibilitate ideile 
partiturii, substanța emoțio
nală a ideilor rohmaninovene.

Alături de piesa concertan
tă, simfonicul de luni seara a 
mai cuprins pe lingă cunoscu
tul Divertisment pentru or
chestră și două clarinete al lui 
Dumitru Capoianu (demon
strație deosebită a talentului 
cu care știe tânărul compozi
tor să pună în valoare resur
sele expresive ale unor colinde 
bănățene și hunedorene) una 
dintre piesele de rezistență 
ale repertoriului dirijorului 
Mircea Basarab — oratoriul 
lui Arthur Honegger, „Ioana 
pe rug'.

Programarea impunătorului 
opus honeggerian, a avut mai 
mult decît valoarea audiției 
într-un festival internațional 
a unei mari creații contempo
rane. „Ioana pe rug" a fost 
una din lucrările preferate ale

Concert

prestigiu
marelui muzician romîn. îna
inte de concert, prietenul lui 
Enescu, compozitorul parizian 
Marcel Mihalovici, amintea 
dirijorului romîn. faptul că 
oratoriul lui Honegger a fost 
ultima lucrare pe care a as
cultat-o Enescu. Cu cîteva zile 
înainte de încetarea din viață,

Enescu ceruse să asculte, pen* 
tru ultima oară vasta frescă 
sonoră închinată eroismului, 
bărbăției, frumuseții morale.

Mircea Basarab a impus in
terpretării o înaltă tempera
tură emoțională. Cunoscător 
profund al partiturii, el a a- 
dunat izvoarele impresionan
tului opus unindu-le într-un 
impunător fluviu. Avînd o 
grijă deosebită pentru unita
tea construcției, Mircea Ba
sarab nu a permis nici o clipă 
slăbirea pulsului. Cu deose
bitul său simț al dimensiuni
lor temporale, Basarab a știut 
să pregătească culminațiile so
nore, să sublinieze caracteris
ticile unor momente modale, 
să pună în valoare culorile pa
letei sonore pe care o folosește 
Honegger.

Cîntăreți și actori de înaltă 
valoare (printre ei A. Florescu, 
E. Petrescu, M. Kessler, T. 
Jekel, F. Etterle) au sprijinit 
cu pasiune dirijorul, orchestra, 
corul, pentru a transforma cel 
de al treilea concert al Filar
monicii bucureștene într-o re
ală sărbătoare pentru iubitorii 
muzicii.

IOSIF SAVA

„Floarea de piatră“

Intifnire Intre membrii 
ansamblului baletului 

Teatrului Mare din Moscova 
și artiști romini

La amiază membrii ansam
blului baletului Teatrului 
Mare Academic de Stat din 
Moscova s-au întîlnit la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. 
Romîne cu artiștii romîni. 
Oaspeții au fost salutați, în 
numele Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, de Niki Atanasiu, 
prim-secretar al Asociației.

Aducînd un călduros salut 
tuturor oamenilor de artă din 
țara noastră, N. M. Anasta- 
siev, director adjunct al tea
trului, a exprimat bucuria co
lectivului baletului Teatrului 
Mare Academic de Stat din 
Moscova de a se întîlni cu pu
blicul bucureștean, cunoscător 
și iubitor al baletului. „Dorim 
din toată inima, a spus el, ca 
arta noastră să dea satisfacții 
și să bucure spectatorii ro- 

•mîni. Sîntem convinși că în- 
tîlnirile noastre cu publicul în 
sălile de spectacole și cele cu 
lucrătorii din domeniul artei, 
într-o atmosferă caldă ca a- 
ceasta, vor contribui la întă
rirea prieteniei dintre artiștii 
și popoarele țărilor noastre".

Culegere destinată 
brigăzilor artistice 

de agitație
Casa regională a creației 

populare din Ploiești a editat o 
nouă culegere „Prahovă, mîndră 
grădină", destinată brigăzilor ar
tistice de agitație sătești și sindi
cale.

Culegerea cuprinde versuri ale 
tinerilor poeți ploieșteni, programe 
și texte literare pentru brigăzile 
artistice de agitație, poezii din 
folclorul nou.

(Ager preș)

TRAIAN HERSENI

O amintit» de... lung metraj

Transmitem 
din prima zi 

de școală
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Stabilim în continuare 
legătura cu Piteștii l

Aici, inaugurarea primei con
strucții a noului cartier Pitești- 
sud a coincis cu începutul anului 
școlar. Prima construcție nu e 
alta decît școala. înaltă, lumi
noasă, cu o siluetă modernă, ea 
și-a primit elevii împodobită cu 
ghirlande și buchete de flori, cu 
mirosul proaspăt de casă nouă. In 
cele 24 săli de clasă, în labora
toare și în sala de bibliotecă, 1200 
de elevi au cele mai bune condi
ții de învățătură. Această școală 
face parte dintr-un vast complex 
care se va completa în anii vii
tori cu un cămin de 1000 de 
locuri, cu o cantină modernă, cu 
terenuri de sport etc. Urarea 
de bun venit transmisă elevilor

de tovarășul director Dinu Con
stantin este totodată pentru ei 
o invitație de a scruta viitorul, 
descoperind pe ecranul lui ima
ginea viitoare a școlii. La aceeași 
oră, încă 800 de elevi din Pitești, 
oaspeții noii școli din cartierul 
București, primeau emoționați o 
invitație asemănătoare. In total, 
în regiunea Argeș, au început 
acum școala 200 800 de elevi, cu 
24000 mal mulți decît în anul 
trecut. Pentru ca ei să învețe în 
condiții cît mai bune, în toate 
orașele și satele regiunii s-a des
fășurat o intensă activitate pen
tru construirea de școli noi, pen
tru renovarea celor existente, 
pentru asigurarea tuturor cu mo
bilierul și materialul didactic ne
cesar. La 15 septembrie, la bă
taia de gong a orei 8, totul a fost 
gata. Și precum vedeți, n-a în
târziat nici reporterul. Așa cum

Solicitați intens 
de subiect p man
că, balerinii sovietici 
au arătat in spec
tacolul cu ^Foirea 
de piatră' — capa
citatea de trăire a 
sentimentului, teh
nica de ansamblu, 
virtuozitatea soliști
lor, forța de drama
tizare a momentelor 
culminante. Intere
sante în acest sens 
ni s-au părut scena 
iarmarocului, dan
surile domniței 
Muntelui de aramă, 
moartea lui Seve- 
rian și evoluțiile li
rice ale Caterinci.

Creații remarca
bile au realizat E. S. 
Maximova (de o 
gingășie și suavi
tate greu de expri
mat prin limbajul 
mișcării. în rolul 
Caterinci), V. A. Le- 
vașev (excelent in 
brutalul ți neome
nescul Sererian), 
L. I. Bogcmclova 
(vie, seducătoare, 
in domnița Mun
telui de aramă), 
Jaroslav Seh [cald, 
uman, puțin nesi
gur însă, tn Da
nila), N. D. Kasat
kina și N. R- Sima- 
ciov (expresivi în ti
nerii țigani).

„Floarea de pia
tră' de Prokofiev 
ne-a relevat în 
corpul de balet al 
Teatrului Mare din 
Moscova un ansam
blu de balet de 
prima mînă. O ex
celentă școală a că
rei tradiție păstrea
ză trăsăturile va
loroasei arte ruse, o 
concepție modernă 
a spectacolului co
regrafic contempo
ran, dar, mai presus 
de toate, o multitu
dine de talente au
tentice în plină în
florire.

VIOREL COSMA

n-a întârziat nici colegul său 
timișorean. Să-i dăm cuvîntul!

— Mă aflu la Școala medie 
nr. 2 din Timișoara. Aid învață 
2 000 de elevi. „Bobocu" din 
clasa I sînt întîmpinați de co
legii „bătrini" cu un vesel alai 
încă de la poartă. Adunarea fes
tivă este deschisă de Lucia Bla- 
ga, directoarea școlii. O urmează 
la cuvînt numeroși profesori, 
elevi. Pe toți, școala i-a primit 
cu 7 săli noi de clasă, cu în
treaga clădire a școlii proaspăt 
zugrăvită, cu mobilierul renovat. 
Elevilor le-a urat bun venit din 
tabere, din excursii, le-a înmînat 
darurile — manualele școlare 
care anul acesta se cifrează la 
peste 70 000 let Pe scurt, din 
urarea școlii, elevii au desprins 
adevărul că au la dispoziție toate 
condițiile pentru a învăța. Și răs
punsul lor a fost prompt: Vom 
învăța, e doar datoria noastră.

— Transmite Clujul 1

In Cluj, anul acesta, învață 
30 639 elevi. In oraș și comu
nele aparținătoare, recent s-au 
mai dat în folosință 30 de săli 
noi de clasă. Numai la Școala 
medie nr. 15 din cartierul Gri- 
gorescu, în ambianța veselă a 
blocurilor noi, s-au construit 
încă 16 săli de clasă. Mă aflu 
aici, printre cei 1 700 de elevi ai

școlii, prezenți la festivitatea 
deschiderii cursurilor.

Pentru cei dintr-a-r.tiia «-a or
ganizat o frumoasă primire, H 
s-au înmînat manualele în curte. 
In drum spre clasă au trecut 
printr-o alee vie alcătuită din 
pionieri. Li l-a dat onorul cu 
tobe și goarne. S-a dat onorul vii
torilor strungari și ingineri, me
dici și arhitecți. S-a dat onorul 
primului lor pas în lumea școlii.

— La microfon t 
Maramureșul I

Școala de 8 ani nr. 1 Vișeul de 
Sus. Aici învață 1040 de elevi. 
Ei au la dispoziție 22 săli de 
clasă, laborator. în cadrul festi
vității de deschidere a anului 
școlar a luat cuvîntul și ele
va Rozalia Ardelean din clasa 
a VIII-a care a spus printre al
tele : „De la bun început vreau 
să mulțumesc în numele tuturor 
colegilor mei, tovarășilor profe
sori pentru neobosita lor 
muncă instructiv-educativă al că
rei scop este de a ne pregăti cît 
mai bine pentru a deveni oameni 
utili societății noastre. Ne anga
jăm să depunem toate eforturile, 
astfel ca la sfîrșitul fiecărui tri
mestru carnetele noastre de note

să nu cunoască dedt notele 
mari !

— Recepționăm 
din Suceava I

Pe strada Mârășești, una din 
străzile mărginașe ale orașului 
Suceava s-a terminat de curind 
construcția unei clădiri impună
toare. Este noul local al școlii pe
dagogice din Suceava, care cu
prinde 16 săli de clasă, nume
roase laboratoare, biblioteca. 
Deci: în prima zi de școală, cei 
aproape 370 de elevi au încercat 
o dublă bucurie: aceea a deschi
derii cursurilor și aceea a intrării 
lor într-un nou local.

După festivitatea de deschide
re la care a luat cuvîntul tov. 
Rodica Alexandru, directoarea 
școlii, elevii curioși și nerăbdă
tori, fac cunoștință cu proaspăta 
lor casă. Iată-i pe Dubei Dumi
tru, fiul unor colectiviști din co
muna Tudor Vladimireseu, pe 
Apostol Valeriu din Pomîrla, pe 
Boian Elena din Hilișău și pe 
alți fii de colectiviști pășind pen
tru întâia oară în clasele păstrînd 
parfumul varului, al uleiului, al 
lemnului proaspăt. Aici, se va 
împlini dorința lor de a deveni 
învățători, educatori. Aici, în a- 
ceste bănci, se vor pregăti pen
tru munca de la catedre. Cheia 
realizării idealului este munca, 
strădania de a învăța temeinic. E 
o cheie de aur care strălucește 
încă de pe acum, din prima zi, 
în mîinile lor.

— Tirgu Mureș 
comunică :

Intr-o spațioasă curte din fața 
unei clădiri mari și luminoase 
s-au adunat în dimineața zilei 
de 15 septembrie sute de copii. 
Nu stau o clipa locului. Se agita 
prin curte și în jurul clădirii do
rind să vadă și să cunoască totul. 
Cei mai mulți se cunosc între ei: 
au fost și anul trecut colegi de 
clasă sau de școală. Dar aici, în 
acest loc nu s-au întîlnit încă. Cu 
cîteva săptămîni în urmă această 
frumoasă clădire era încă îm- 
pînzită de schele. Și iată, acum, 
aici, este școala lor. O școală 
nouă cu 16 săli de clasă.

Începînd cu prima zi a acestui 
nou an de învățătură, Școala ge
nerală de 8 ani nr. 9 din Tg. 
Mureș s-a mutat în acest nou 
local.

Cinstea deschiderii festivității 
a revenit corului școlii, premiat 
la ultimul concurs al pionierilor 
și școlarilor. Cîntecul salută 
școala, îi transmite dragostea 
celor 600 de elevi, angajamentul 
lor de a-i dărui tot ce au mai 
bun: hărnicia, sîrguința.

Transmisia din școli continuă. 
Ecourile limpezi ale orei 8 din 
dimineața lui 15 septembrie că
lătoresc necontenit în eter.

Nici unul nu se va pierde. Le 
vom regăsi în acordurile cînte- 
celor care vor însoți un an întreg 
de școală, de strădanii, de bi- 
ruinți.
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nimalele gospodăriilor colective și cele ale gospodăriilor de stat se află 
încă la pășune. Islazurile, suprafețele ocupate cu culturi furajere, le mai 
oferă multe zile de aici înainte nutrețuri verzi din abundență. In pe
rioada de vară în aproape toate unitățile agricole, îngrijitorii de animale, 
antrenați în întrecerea socialistă au obținut realizări însemnate în creș
terea producției de lapte și carne. Aceste rezultate trebuie consolidate și 
continuate și în perioada iernii. De aceea, în fiecare G.A.C. și G.A.S.

este necesar să se urgenteze toate acțiunile menite să asigure condiții bune pentru 
iernatul animalelor.

începute cu mult înainte, chiar din primăvară, pregătirile continuă acum în 
toate unitățile agricole. A fost intensificat ritmul de ridicare a noilor construcții 
zootehnice ; se lucrează intens la revizuirea, repararea și modernizarea celor exi
stente ; forțe de muncă însemnate sînt repartizate la strîngerea și depozitarea în 
cele mai bune condiții a nutrețurilor ; se desfășoară în forme diverse un proces con
tinuu de îmbogățire a cunoștințelor profesionale a îngrijitorilor de animale, are loc 
specializarea acestora în una sau alta din ramurile de producție ale sectorului 
zootehnic.

Organizațiile U.T.M. aduc o contribuție însemnată la înfăptuirea acestor obiec
tive, antrenînd un număr tot mai mare de tineri pe șantierele construcțiilor zooteh
nice, la însiiozatul tuturor resurselor de furaje, la acțiunile inițiate pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale. In multe unități agricole s-a acumulat o experiență 
valoroasă în rezolvarea uneia sau alteia din obiectivele amintite mai sus și ca ur
mare s-au obținut producții ridicate de carne și lapte. In intenția de a contribui la 
generalizarea acestei experiențe, invităm pe lucrătorii din agricultură : directori de 
gospodării de stat, președinți și ingineri din G.A.C., secretari ai organizațiilor U.T.M., 
brigadieri zootehnici și îngrijitori fruntași, să împărtășească prin coloanele ziarului 
nostru metodele proprii folosite în pregătirea iernatului animalelor, prin care și-au 
propus să asigure și în această perioadă producții constante de lapte și carne.

Secvențe din aceste pregătiri le publicăm începînd cu această pagină.

O nouă construcție zootehnică ca fi dotă in curind in folosința la G.A.C. Jugureni, regiunea Argeș

DIDJtr JTfli

Pregătirea ..pășunii de iarnă" a animalelor a început încă din primăvară. în depozitele G.A.S. 
fi CA.C. se află cantități importante de nutrețuri. Ele sînt completate acum cu noi rezerve. 
Imaginea alăturată surprinsă în timpul însilozărilor la G.A.C. Ștefan Vodă, regiunea București, 

o intilnim în aceste zile în toate unitățile agricole
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SATE în multe G.A.C. și G.A.S. este o obișnuință ca, periodic, îngrijitorii <1 

devină elevi. In toate regiunile țării se desfășoară în forme diverse 
un proces " 1 ' ’continuu de îmbogățire a cunoștințelor profesionale 

crescătorilor de animale

• Urgentăm construirea 
adăposturilor

um este și firesc, atenția colectiviș
tilor, a lucrătorilor din G.A.S., în 
cadrul pregătirilor pentru iernatul 
animalelor, s-a îndreptat în primul 
rind spre asigurarea unor condiții 
bune de adăpostire. în raionul Mizil 
această preocupare rezultă din stadiul 

actual in care se află cele 55 de obiective prevăzu
te in plan : la începutul lunii septembrie din ace
stea 23 erau complet terminate, iar la celelalte 
lucrările de construcție se aflau într-un stadiu 
avansat. Faptul că materiale principale sînt de
pozitate la punctele de lucru, iar ritmul de exe
cuție este de la o zi la alta mai intens dă ga
ranția că încă înainte de venirea iernii toate 
construcțiile zootehnice vor fi terminate.

Pregătirile pentru îmbunătățirea condițiilor 
de adăpostire a animalelor sînt însă în raionul 
Mizil mult mai ample. Căci odată cu ridicarea 
acestor obiective, se execută aici un volum im
portant de lucrări de reparare și mai ales de 
modernizare a vechilor construcții.

La gospodăria colectivă Cioranii de Jos. de 
pildă, în timp ce unele echipe de meșteri, 
ajutați de colectiviști din alte brigăzi, (dintre 
care mulți tineri) lucrau la ridicarea celor două 
grajduri pentru taurine cu o capacitate de 200 
de capete, la terminarea puierniții pentru 6 000 
de păsări și la noua îngrășătorie pentru porci, ală
turi, la numai cîțiva metri, alți meșteri, alți co
lectiviști lucrau la dublarea capacității de adă
postire a grajdurilor vechi și a saivanelor pen
tru oi.

Tovarășul Marin Voinea, președintele gospo
dăriei colective, ținea să sublinieze contribuția 
deosebit de valoroasă a organizației U.T.M. în 
efeciuarea ia timp a acestui important volum de 
lucrări. ,.La recomandarea comitetului U.T.M., 
spunea președintele, numărul constructorilor a 
crescut cu noi tineri. Cea mai mare parte din 
lucrările necalificate, cum ar fi cele de la săpa
rea fundației la noile construcții, mărirea și cu
rățirea celor existente, manipularea materialelor 
etc., s-au efectuat de către tineri prin muncă 
patriotică. O cifră globală arată că numai la 
aceste obiective, tinerii din G.A.C. Cioranii de 
Jos au efectuat 6 000 de ore de muncă pa
triotică-.

Dar imaginea modernizării construcțiilor zoo
tehnice este o prezență irecventă în aproape 
toate unitățile agricole din raionul Mizil. La 4 
din grajdurile pentru taurine ale G.A.C. din co
muna Salcia s-a introdus de curind curentul 
electric, care va fi folosit la iluminat și la pu
nerea în funcțiune a unor instalații pentru pre
pararea hranei. Sînt pe sfîrșite lucrările de con
strucții la bazinul cu o capacitate de 30 de 
metri cubi care va permite introducerea apei în 
fiecare adăpost etc.

Lucrările de construcții care se execută acum 
în sectorul zootehnic al G.A.C. din raionul Mizil 
vor avea, fără îndoială, la iarnă contribuția lor 
în creșterea producției animaliere.

Pornind de la cerințele planului de pro
ducție și colectiviștii din raionul Vînju Mare

și-au prevăzut pentru anul acesta ridicarea de 
noi obiective zootehnice: aproape 80.

Multe gospodării colective au organizat bine 
munca și au găsit soluții interesante de lucru. 
La G.A.C. Devesel, unde lucrările au început încă 
din primăvară, prin folosirea, la zidărie, a chir- 
picilor între stîlpi de cărămidă, timpul de exe
cuție a construcțiilor s-a redus cu două treimi, 
iar prețul de cost este cu 72 la sută mai mic 
decît cel înscris în deviz. Procedînd la fel, colec
tiviștii din G.A.C. Vînjuleț, Oprișor, Vlădaia, 
Gvardinița au reușit să termine pînă la 1 sep
tembrie cea mai mare parte din lucrările plani
ficate. Exemple s-ar mai putea aduce. Ele arată 
că și în această parte a regiunii Oltenia există 
posibilitatea ca lucrările la construcțiile zooteh
nice să fie acum într-un stadiu mult mai avan
sat; situația din teren însă arată că pînă la 1 
septembrie doar 20 la sută din acestea erau ter
minate. Desigur au existat și unele greutăți care 
puteau fi însă înlăturate. La G.A.C. Smadovița 
și Batoci, de pildă, constructorii au ajuns cu în- 
grășătoriile de porci și saivanele pentru oi nu
mai la zidărie nu din lipsa materialelor (pentru 
care există repartiția necesară și er.au aduse în 
depozitele cooperativei) ci pentru faptul că în
ceperea lor a fost tărăgănată. încă din primă
vară a existat aici părerea că „mai este destul 
timp pînă la toamnă-. Iată că toamna a venit, 
iarna bate la ușă și adăposturile nu sînt ter
minate.

La G.A.C. Pătule, Crivina și Scăpau întîrzierile 
se datoresc nerespectării proiectelor recomandate 
de specialiștii, consiliului agricol raional. La 
Ostrovul Mare repartițiile pentru materiale 
există, materialele așteaptă în depozite, iar lu
crările de construcții înaintează în ritm de melc.

Există în multe G.A.C. o experiență I 
bună, despre care am amintit; se impune ca 
aceasta să fie larg răspîndită și folosită. Impor
tant este ca acum, în toiul culesului porumbu
lui, să se facă repartiția proporțională a forțelor 
de muncă astfel îneît atît la cîmp, cît și la con
strucții lucrările să se desfășoare cu viteza zil
nică planificată.

sigurarea unor cantități îndestulă
toare de nutrețuri de bună calitate 
are un rol hotărîtor în creșterea 
continuă a producției animalelor. Și 
nu întâmplător acțiunea de strîngere 
și depozitare pentru iarnă a furaje
lor a început în unitățile agricole

încă din prima jumătate a anului. Iată ce ne 
scrie pe această temă tovarășul Gheorghe Zarcu, 
președintele G.A.C. Izbiceni, raionul Corabia :

— Gospodăria noastră este așezată în cîmpia 
Dunării și dispune de terenuri fertile, ceea ce 
a favorizat dezvoltarea producției cerealiere. în 
lunca Oltului avem și cîteva hectare de pășpne, 
insuficiente însă pentru asigurarea întregii can
tități de nutrețuri de care avem nevoie pentru 
hrănirea animalelor în timpul verii. Era cu atît 
mai necesar, deci, să ne îndreptăm atenția spre 
extinderea suprafețelor ocupate cu culturi valo
roase și în primul rind a trifolienelor. Numai 
anul acesta a intrat în producție o primă supra
față de 30 hectare cu lucerna, la care în anii 
următori se vor adăuga alte 70 de hectare. S-au 
repartizat apoi terenuri pentru mazăre și iarbă 
de Sudan. Posibilitățile de extindere a suprafe
țelor ocupate cu culturi furajere sînt, totuși, 
limitate.

Pentru ca In timpul verii să nu ne atingem de 
rezervele de nutrețuri pentru iarnă, o mai mare 
atenție am acordat organizării conveerului ver
de. Imediat după recoltarea borceagului, a seca
rei (consumată verde) și a celorlalte păioase au 
fost semănate mai bine de 300 hectare cu cul
turi furajere, în primul rînd porumb. De pe 
această pășune administrăm acum animalelor 
cantități îndestulătoare de nutrețuri verzi.

Recoltarea și depozitarea furajelor pentru 
iarnă continuă și în aceste zile. Este în plină 
desfășurare însilozarea porumbului. Pornind 
de la experiența anului trecut cînd, prin folo
sirea porumbului siloz în amestec cu soia, pro
ducția medie de lapte a crescut cu peste 500

• Insilozâm nutrețurile
litri la fiecare vacă, am extins, anul acesta, cul
tura porumbului de siloz în amestec cu legumi
noase.

Nu sînt neglijate nici celelalte rezerve. Pe 
lingă porumbul din cultură pură și cel cultivat 
în amestec cu leguminoase, însilozăm porumbul 
din cultură dublă, cantitățile de rogoz și stuf 
ce se găsesc pe malul Oltului, otava de trifoi și 
lucernă etc. în calculele noastre privind însilo- 
zările intră, de asemenea, frunzele și coletele de 
sfeclă, dovlecii, cartofii mărunți, resturile din 
grădinile de legume, diferite ierburi și buruieni 
de pe marginea drumurilor, de pe canalele de la 
orezărie — pe scurt, tot ceea ce se cheamă furaj 
bun pentru hrana vitelor.

La însilozări lucrează acum cinci echipe de co
lectiviști în care, la recomandarea organizației 
U.T.M., am inclus un număr mare de tineri. Ac
tivitatea este neîntreruptă. Mașinile, remorcile 
acționate de tractoare, căruțele, transportă de pe 
cîmp la gropile de siloz porumbul și celelalte 
nutrețuri. Aici se toacă mărunt și se asigură 
o tasare corespunzătoare prin folosirea unui 
tractor pe șenile.

Tinerii sînt prezenți pretutindeni: la trans
portul și tocatul furajelor, la strîngerea diferi
telor ierburi etc. în fruntea acestei acțiuni se 
situează FI. Sprîncenatu, Titu Voinea, Ion Mincă, 
Traian Petec, Ion Baracu, Florea Hoarcă, Antița 
Panaik

De curind, consiliul de conducere a analizat 
din nou necesarul de furaje și am constatat că 
asigurăm pentru animalele proprietate obștească 
hrana îndestulătoare pînă la recolta anului 
viitor... i

In raionul Gherla — ne relatează tovarășul 
Leon Soreanu, de la Consiliul agricol raional — 
la strîngerea și depozitarea furajelor pentru iar
nă o contribuție însemnată au adus și aduc or
ganizațiile U.T.M. din G.A.C. și G.A.S. Numai 
prin muncă patriotică tinerii au însilozat pînă 
acum cîtva timp peste 58 de vagoane de diferite 
nutrețuri. Rezultate bune au obținut în special 
tinerii din gospodăriile colective Vultureni, Sic, 
Borsa, Mociu, Crișeni, Cetina și altele.

Acum atenția organizațiilor U.T.M. se în
dreaptă mai ales spre antrenarea unui număr 
mare de tineri la însilozarea furajelor. Pe baza 
planului gospodăriilor agricole colective, fiecare 
organizație U.T.M. și-a. stabilit sarcini precise. 
Cumulate pe raion, angajamentele se concreti
zează astfel: tinerii vor participa la strîngerea 
întregii cantități de furaje, iar prin muncă pa
triotică vor însiloza 150 de vagoane nutrețuri. 
De asemenea, tinerii vor participa în zilele pre
mergătoare începerii recoltării porumbului la 
pregătirea gropilor pentru siloz. De la cuvînt s-a 
trecut la faptă. în gospodăriile agricole colective 
Mociu, Gădălin, Borșa, Suatu și altele tinerii au 
ajutat la pregătirea gropilor pentru însilozare, 
la văruirea și la taluzarea acestora și sînt pre
zenți la acțiunea de însilozare.

Cea mai însemnată parte din nutrețurile ne
cesare animalelor pe timpul iernii a fost de acum 
strînsă. Continuă acum însilozarea cocenilor în 
diferite amestecuri. Și aceștia, bine preparați, 
sporesc rezervele pentru iarnă. De aceea strînge
rea lor trebuie făcută cu grijă, pentru că fiecare 
cantitate depozitată acum vâ cîntări greu la 
iarnă.

■
 întem la ferma de vaci a 

gospodăriei de stat Răcă- 
ciuni din raionul Bacău. De 
10 zile un număr mare de 
îngrijitori de animale își 
perfecționează aici pregă
tirea profesională la cursu

rile organizate de Consiliul agricol ra
ional. Noțiunile teoretice însușite de a- 
ceștia își găsesc după amiaza continua
rea practică în demonstrațiile care au 
loc la grajduri.

In ziua cînd am fost la gospodărie 
cursanții învățaseră, la clasă, despre 
condițiile de zooigienă ce trebuie res
pectate în timpul mulsului, despre im
portanța mulgerii ultimilor stropi de 
lapte. Strînși roată în jurul medicului 
veterinar Vasile Dănilă, îngrijitorii 
priveau cum se aplică în practică cele 
învățate. Demonstrația o face, ca de 
obicei, un colectivist care la sfîrșitul 
lecției teoretice primește cel mai bun 
calificativ.

Spre deosebire de lecțiile din iarnă, 
de la cercurile zootehnice, îngrijitorii 
de animale studiază acum în profun
zime noțiuni ce se adresează exclusiv 
meseriei pe care o practică. Timp de 15 
zile, cît este durata cursurilor, lectori 
cu o bună pregătire teoretică și o bo
gată experiență practică (cei mai mulți 
— medici veterinari) țin cu cursanții 
cicluri de Jecții referitoare la modul 
de îngrijire și hrănire a vacilor de 
lapte, criteriile de selecție pentru îm
bunătățirea rasei, însămînțarea artifi
cială etc. Mulți dintre îngrijitorii care 
la început credeau că noțiunile învă
țate în iarnă la cercurile zootehnice le 
șîn't suficiente, au aflat, de cînd frec
ventează aceste cursuri, multe lucruri 
noi, interesante.

Redăm cîteva din părerile lor :
GHEORGHE COT îngrijitor la ferma 

de vaci de la G.A.C. Berești spunea :
— Cînd mulgi vaca e nevoie de multă 

liniște. Apoi trebuie să respecți întot

deauna aceeași ordine la muls. în felul 
acesta vaca lasă laptele pînă la ultimul 
strop. Noi n-am respectat .pînă acum 
aceste reguli de bază. Deabia aștept să 
mă întorc în gospodărie să le aplic în 
practică. Și nu numai pe acestea...

ION CIMPOEȘU, tînăr îngrijitor de 
la G.A.C. Călugăra nu știa pînă acum 
care este corelația dintre rația zilnică 
și perioada de gestație a vacii. A aflat 
aici. într-una din zile, lectorul a expli
cat la tablă, desenînd diagrama pe
rioadei de gestație și stabilind cantită
țile de furaje (în deosebi concentrate) 
ce trebuie administrate în hrana ani
malului. A doua zi cursantul a făcut 
practic operația cu bune rezultate.

PETRE POTASCHI de la Hemeiuș 
spunea, la rîndul său, că atunci cînd 
va ajunge acasă va explica celorlalți 
de ce este mai bine ca încă din toamnă 
să se introducă în hrănirea vitelor și 
grosierele: paie, coceni, pleavă, sau 
resturi de Ia grădina de legume. Numai 
așa se pot asigura pe toată durata 
iernii rații echilibrate, iar producțiile 
de lapte rămîn constante. Ei anul tre
cut n-au procedat așa. Ca urmare, în 
primăvară, hrana animalelor a fost mai 
puțin consistentă, iar producția a fost, 
firește, mai mică.

Pentru cursanți, demonstrațiile prac
tice nu se reduc numai la orele petre
cute la ferma de animale a G.A.S. Ră- 
căciuni. Schimbul de experiență este 
mult mai larg, cuprinzînd numeroase 
vizite la G.A.C. cu sectoare zootehnice 
puternice, unde se studiază la fața lo
cului experiența acumulată în rezolva
rea uneia sau alteia din problemele 
ridicate de creșterea și îngrijirea ani

malelor. De exemplu, într-una din zile 
s-a organizat o vizită la gospodăria co
lectivă din Valea Seacă. Acolo au luat 
cunoștință despre felul cum e organi
zat conveierul verde, furajarea anima
lelor în timpul verii și ce importanță 
economică are această metodă. Impre
sionată de cele aflate aici, tînăra Lă
crămioara Udrea de la GA..C. Răcă- 
ciuni spunea că va vorbi neapărat cu 
conducerea gospodăriei să procedeze și 
ei la fel. Cît despre tinerii colectiviști, 
ei vor contribui din plin la asigurarea 
pe tot timpul iernii a unor cantități 
îndestulătoare de nutrețuri.

Am spicuit doar cîteva fapte din pro
cesul de învățămînt al celor 150 de în
grijitori de animale ce frecventează în 
aceste zile cursurile de perfecționare la 
acest centru. Suficiente totuși pentru a 
demonstra oportunitatea organizării a- 
cestor cursuri, însemnătatea lor pentru 
continua îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale ale îngrijitorilor de ani
male.

Firește, pregătirea profesională a ti
nerilor îngrijitori de animale îmbracă 
forme multiple. Cursurile de speciali
zare de 10-15 zile sînt doar una din 
căile folosite. Despre alte forme, nu 
mai puțin interesante și eficace, ne-a 
vorbit tovarășul Petre Eftimie, prim 
secretar al comitetului raional U.T.M. 
Sighișoara.

— în luna martie, anul acesta, la 
gospodăria colectivă Archita sosiseră 
peste 80 de tineri îngrijitori din sec
toarele zootehnice ale gospodăriilor co
lective și de stat din raion. Comitetul 
raional U.T.M. Sighișoara își propu
sese să organizeze aici o consfătuire cu

tinerii în scopul generalizării experien
ței celei mai valoroase în activitatea 
organizațiilor U.T.M. din acest sector, 
și stabilirea formelor celor mai po
trivite pentru îmbunătățirea continuă 
a pregătirii profesionale a tinerilor în
grijitori. S-au prezentat referate, cu 
grijă pregătite, s-au purtat discuții, nu 
o dată contradictorii, s-au stabilit de 
comun acord măsurile pentru realiza
rea obiectivelor propuse. De atunci s-a 
scurs aproape o jumătate de an. Recent 
am făcut un bilanț al celor realizate în 
această perioadă. Despre cîteva din a- 
ceste realizări, despre experiența bună 
a unor organizații U.T.M. din zooteh
nie îmi propun să vorbesc.

La ferma de taurine a gospodăriei 
colective din Țigmandru lucrează 14 
utemiști. Unii dintre ei au o vechime 
de 2—4 ani, alții sînt mai noi în mese
rie. Toți însă au o trăsătură comună : 
le este dragă meseria aleasă și pentru 
aceasta învață continuu. Rezultatele 
bune obținute la cursurile zootehnice 
din iarnă atestă acest fapt. Pentru a 
avea realizări mai bune în producție, 
pe măsura condițiilor materiale create, 
pregătirea teoretică trebuie îmbinată cu 
instruirea practică. Inginerul agronom 
nu putea ajuta pe fiecare în parte. La 
inițiativa organizației U.T.M. s-a stabi
lit atunci ca tinerii nou promovați în 
această meserie să fie ajutati de tinerii 
Constantin Ciotloș, Ștefan Baciu, Cor
nel Bordea — îngrijitori fruntași cu o 
bogată experiență practică. Numai a- 
ceasta li s-a părut totuși insuficient. 
Noii îngrijitori trebuiau să deprindă 
repede cunoștințele de bază ale acestei 
meserii. Comitetul U.T.M., cu sprijinul

inginerului a inițiat un ciclu de de
monstrații practice pe tema întocmirii 
și administrării diferențiate a rațiilor, 
pregătirea animalelor pentru muls etc. 
In scurt timp după consfătuirea mai 
sus amintită, la tabăra de vară a ani
malelor a apărut o bibliotecă volantă. 
Și nu o dată de atunci îngrijitorii de aici 
în orele de răgaz puteau fi văzuți ci
tind în colectiv una sau alta din temele 
care-i interesau în organizarea produc
ției. Roadele acestei atente preocupări 
pentru îmbogățirea cunoștințelor profe
sionale n-au întârziat să se arate. Pro
ducția de lapte pe cap de vacă furajată 
a crescut lună de lună. Dacă în luna 
iunie era de 189 litri, în iulie a crescut 
la 224, pentru ca în august să depă
șească 300 de litri.

Organizația U.T.M. de la G.A.C. Tig- 
mândru, prin ajutorul pe care l-a dat 
tinerilor în pregătirea profesională, este 
doar unul din exemplele din raionul 
nostru. La fel putem vorbi și de orga
nizațiile U.T.M. din G.A.C. Archita, 
Saroș, Saschiz, Criș, Gogani.

In sectorul zootehnic al gospodăriei 
colective Apold, de exemplu, lucrează 
2o de tineri. Pentru a asigura o conti
nuitate în pregătirea lor profesională, 
comitetul U.T.M., cu sprijinul ingineru
lui gospodăriei, a organizat, pe toată 
durata verii, un ciclu de 12 lecții în 
care un mare accent s-a pus pe în
grijirea animalelor în condiții specifice 
din tabăra de vară. Iar dacă producția 
de lapte a crescut în medie cu 50 de 
litri lunar, aceasta este și urmarea 
firească a acțiunii de îmbogățire a cu
noștințelor profesionale a îngrijitorilor, 
inițiată de organizația U.T.M.

Pagină realizată de V. BARAC, V. 
CABULEA, N. BARBU și I.

MARCOVICI
Fotografiile : GH. CUCU

Și totuși, pare a spune tînărul Nicolae 
Bălășoiu de la G.A.C. Jugureni, baza pre
gătirii continue rămîne studiul individual



Plecarea delegației U.T.M. și U.A3.R.
la Forumul mondial al tineretului

și studenților
Ieri dimineață a părăsit Ca

pitala delegația U.T.M. și 
U.A.S.R. care va participa la 
„Forumul mondial de solida
ritate a tineretului și studen
ților în lupta pentru eliberare 
și independență națională, 
pentru pace", care va avea loc 
la Moscova între 16—24 sep
tembrie 1964.

Delegația este condusă de 
tov. Petre Enache, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M.

Din delegație fac parte to
varășii : Ștefan Bîrlea — se
cretar al C.C. al U.T.M., pre
ședinte al U.A.S.R., Ștefan 
Andrei — membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., Anghel Pa- 
raschiv — membru al Birou
lui C.C. al U.T.M. și redactor

de la Moscova
șef al ziarului „Scînteia tine
retului", Stanciu Brătescu, 
membru al C.C. al U.T.M., Iu- 
liu Fejeș — vicepreședinte al 
U.A.S.R., Vasile Vlad — mem
bru al Consiliului U.A.S.R., 
Cecilia Stan — secretar al 
Comitetului Orășenesc U.T.M. 
București, Silvia Docan — ac
tivistă a C.C. al U.T.M., Du
mitru Costea — redactor șef 
al revistei „Tînărul leninist".

La aeroport, delegația a fost 
condusă de tovarășii : Octa
vian Nistor, Elena Poparad 
Mantho, Gheorghe Stoica, se
cretari ai C.C. al U.T.M., de 
activiști ai C.C. al U.T.M. 
și ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

de peste hotare
IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

Sesiunea Comitetului celor
18 state pentru dezarmare

15 (Agerpres). — 
a avut loc, marți, 
ședință a actualei

4000 de
(Urmare din pag. I) 

rit gospodăresc sînt numeroa
se. Am dori să amintim și pe 
filatorul Marcel Tănase care 
a realizat un dispozitiv elec
tric de oprire automată a flye- 
rului evitîndu-se astfel rupe
rea firului. Inovația aceasta 
ne aduce lunar o economie de 
40—50 kg fire.

Acțiunea întreprinsă de or
ganizația U.T.M. în vederea 
înlăturării risipei de materie 
primă a căpătat un aspect 
complex pentru tinerii din 
toată fabrica. în majoritatea 
organizațiilor U.T.M. (secțiile 
sortare, preparație, țesătorie) 
au fost stabilite echipe forma
te din 4—5 tineri, care prin ro
tație, săptămînal, colectează 
lîna care se mai risipește din 
diferite cauze, ca și firele ră
mase pe unele țevi.

De contribuția tinerilor la 
economisirea materiei prime 
s-au ocupat în permanență și 
posturile utemiste de control. 
Ele au popularizat pe tinerii 
fruntași în gospodărirea ma
teriei prime, au publicat în 
repetate rînduri articole și 
raiduri pe tema îmbunătățirii 
calității, reducerii deșeurilor, 
într-un raid organizat de sec
ția preparație-nord postul 
utemist de control a sesizat că

gospodari
unele muncitoare din schim
bul de noapte lucrau neatent, 
nu-și îngrijeau îndeajuns de 
bine mașinile și înregistrau un 
procent mare de deșeuri. Des
pre acest lucru s-au scris cîte- 
va materiale, ele constituind 
un prețios ajutor în lichidarea 
neajunsurilor.

Tot în scopul realizării de 
economii s-au ținut pe fiecare 
schimb conferințe și expuneri 
despre consumul cît mai ra
țional al materiei prime, s-a 
explicat muncitorilor că ori
ce gram de materie primă e- 
conomisită înseamnă produ
se mai bane și mai iefti
ne. De asemenea, în fie
care secție s-au amenajat 
..vitrine ale calității" în 
care s-au expus mostre 
cu produse bune și de sla
bă calitate iar pentru genera
lizarea metodelor înaintate 
s-au organizat mai multe 
schimburi de experiență ur
mate de demonstrații practice.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent constituie un argu
ment convingător: peste 
25 000 kg fire economisite în 8 
luni în fabrica noastră din 
care se pot confecționa circa 
80 000 mp diferite țesături — 
iată un pas spre succese și 
mai mari în întrecerea socia
listă.

GENEVA 
La Geneva 
penultima 
sesiuni a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. In 
cadrul ședinței, cei doi copre
ședinți ai conferinței, Semion 
Țarapkin (U.R.S.S.) și William 
Foster (S.U.A.), au prezentat 
proiectul raportului care ur
mează să fie înaintat celei de-a 
19-a, sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. In raport se 
menționează principalele in
tervenții din ședințele plenare 
cu începere de la 21 ianuarie, 
precum și faptul că în cursul 
întîlnirilor lor cei doi copre
ședinți au „dezbătut și anali
zat" problemele dezarmării și 
măsurile colaterale dezarmării. 
In același timp, în raport se 
arată că Comitetul „nu a reu
șit să ajungă la acorduri con
crete atit în problema dezar
mării generale și totale, cît și 
în problema măsurilor desti
nate reducerii încordării in
ternaționale".

Delegații Angliei, R. P. Po
lone și Canadei și-au expus 
punctul de vedere în legătură 
cu rezultatele actualei sesiuni 
a Comitetului.

Vasile Dumitrescu, șeful 
delegației R. P. Romîne, a 
subliniat că multe din delega
țiile membre ale Comitetului 
au depus eforturi pentru a 
desprinde unele soluții re
ciproc acceptabile atît în pro
blema cheie a dezarmării ge
nerale și totale — înlăturarea 
primejdiei nucleare — cît și 
pentru adoptarea unor măsuri 
colaterale de natură să pro
moveze crearea unui climat 
de înțelegere reciprocă.

El a arătat totodată că parti- 
cipanții la conferință sînt pe

punctul de a se despărți încă 
o dată fără a putea consemna 
vreun rezultat concret de na
tură să facă să progreseze tra
tativele.

După ce a reafirmat poziția 
R. P. Romîne în problemele 
aflate în discuția Comitetului, 
vorbitorul a arătat că delega
ția romînă a căutat să contri
buie la promovarea unei at
mosfere de lucru prielnică 
desfășurării unor negocieri 
rodnice, atmosferă care — o 
constatăm cu satisfacție — a 
caracterizat și această sesiune 
a conferinței Comitetului.

Referindu-se la diferite ini
țiative litate în Comitet, repre
zentantul romîn a declarat că 
aceasta constituie o dovadă în 
plus că există încă posibilități 
de a se găsi soluții în multe 
privințe pentru problemele, 
incontestabil foarte grele, și 
punți de apropiere a pozițiilor 
foarte distante.

După ce s-a referit la ra
portul pe care Comitetul îl 
va prezenta Adunării Gene
rale O.N.U., V. Dumitrescu a 
subliniat necesitatea strin
gentă ca toate statele, și în a- 
ceastă privință o răspundere 
deosebită incumbă marilor 
puteri — să se abțină de la 
orice acțiune de natură să 
complice și mai mult, dacă nu 
să compromită, rezolvarea 
problemelor dezarmării. El a 
relevat că în primul rînd va 
trebui să se renunțe la orice 
tentativă de soluționare a pro
blemelor internaționale cu a- 
jutorul forței, probleme care 
— după cum o atestă și fap
tele — nu pot fi rezolvate decît 
pe calea negocierilor, ținîn- 
du-se seama de egalitatea su
verană a tuturor statelor.

i O stradă din centrul orașului 
Accra, capitala Republicii 

Ghana
I _______________

Conferința generală 
A. I. E. A.

Cu prilejul Zilei R.P. Romîne la lirgui

încheierea vizitei tovarășului
Mihai Dalea în Austria

•SPORT» international de la Salonic

Azi începe în Capitală

A Vl-a ediție a Campionatului balcanic 
de baschet masculin

ATENA 15 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei R. P. Romîne la 
Tîrgul Internațional din Salonic, 
ambasadorul R. P. Romîne la A- 
tena, Mircea Bălănescu, și direc
torul pavilionului romîn, Nicolae 
Vrabie, au oferit o recepție la care 
au participat Elest Tsopelas, se
cretar general în Ministerul Gre-

ciei de nord, N. Cournavos, pre
fectul, Salonicului precum și alte 
persoane oficiale, oameni de a- 
faceri, ziariști. După vizitarea 
expoziției oaspeții au făcut apre
cieri elogioase asupra dezvoltă
rii economiei țării noastre și în 
special a industriei grele.

VIENA 15 (Agerpres). — La 
Viena continuă lucrările celei 
de-a VIII-a Conferințe gene
rale a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.).

Președinte al Conferinței 
generale a fost ales ambasa
dorul Olandei, H. 
zier.

Reprezentantul 
mine, acad. prof, 
lubei, a fost ales președinte al 
Comisiei pentru probleme de 
program și buget, la propu
nerea delegației R.S.F. Iu
goslavia.

Conferința generală a a- 
probat în unanimitate primi
rea in A.I.E.A. a Kenyei, Re
publicii Malgașe, Kuweitului 
și Ciprului.

F. Eschau-

R. P. Ro- 
Horia Hu-

La numai cîteva zile după Jocu
rile Balcanice de atletism, Bucu- 
reștiul este din nou gazda unei noi 
competiții balcanice ide mare am
ploare. In sala sporturilor Floreas- 
ca din Capitală începe astăzi cea 
de-a Vl-a ediție a Campionatului 
balcanic de baschet masculin, la 
care participă reprezentativele R. P. 
Bulgaria, Greciei, R.S.F. Iugosla
via, Turciei și R. P. Romîne. In a- 
fară de concurs va evolua echipa 
secundă a țării noastre. întrecerea 
prezintă o dublă importanță, în- 
trucît pe baza rezultatelor obținu
te, două echipe se vor califica 
pentru campionatul european mas
culin de baschet de la Moscova, 
alături de selecționatele Iugosla
viei și Bulgariei calificate in urma 
europenelor de la Wroclaw. For

mațiile participante vor alinia la 
startul întrecerii cele mai bune 
garnituri, în care evoluează jucă
tori de valoare mondială cum sînt* 
Daneu, Koraci, Peîricevici ’’’(Iugo
slavia), Amerikanos, Panayotara- 
kos, Tronteos (Grecia), Dimov, Do- 
nev, Peicinski (Bulgaria), Uyguc, 
Yalciner, Kaplanoglu (Turcia). Lo
tul țării noastre, antrenat de prof. 
Popescu, cuprinde următorii jucă
tori : Nedef, Niculescu, Albu, Spi
ridon, Cr. Popescu, Popovici, Savu, 
Nosievici, Cernea, Giurgiu, Nova- 
cek și Demian. Programul zilei de 
astăzi este următorul : ora 16,00 — 
festivitate de deschidere, ora 17.00 
— R. P. Romînă A—R. P. Romînă 
B, ora 18,30 — Grecia—R.S.F. Iu
goslavia, orele 20,00 — Turcia—R.P: 
Bulgaria.

FOT BAL
Pe stadionul „23 

August" din Capitală 
se va desfășura astăzi 
partida retur din ca
drul finalei „Cupei 
Balcanice" la fotbal 
între echipele Rapid 
București și Spartak 
Plovdiv. Jocul va în
cepe la ora 16,15.

Stațiile noastre de 
radio vor transmite 
astăzi în jurul orei 
17,15 repriza a doua 
a meciului internațio
nal Rapid —Spartak 
Plovdiv, contind ca 
finală a turneului 
balcanic de fotbal. 
Transmisia se va face 
pe programul II.

Tot astăzi la Lon
donderry (Irlanda de 
nord), echipa Steaua 
București întilnește în 
meci retur pentru 
„Cupa Cupelor" for
mația Derry Qty. 
După cum se știe, în 
primul joc a câștigat 
Steaua cu 3—0. Fixarea datei alegerilor

R. S. Cehoslovacă: Excursie 
pe Dunăre. în planul II, Cas

telul Bratislava, renovat

Foto: C.T.K.

CINEMATOGRAFE
Ciociara: Patria (9; 11,30; 

14; 16,30; 19; 21,30), Feroviar 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30)
Dragoste la zero grade : Repu
blica (8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,45; 21,15), Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare
— orele 19,45). Banda de Iași: 
Carpați (10; 12; 14; 16), Festi
val (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — 
la grădină — Pasajul Eforie
— orele 20), Flacăra (14,30;
16,30; 18,30; 20,30), Grădina
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20). Seara prieteni
lor filmului: Carpați (orele 
19). Brațul nedrept al legii : 
Luceafărul (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Excelsior (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița 
(11; 13,15; 15,30; 17,45; 20), To
mis (8,30; 10,30; 12,30; 16,30;
18,30; 20,30, la grădină orele 
19), Floreasca (16; 18,15; 20,30), 
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie — orele 20), Vitan — la 
grădină orele 19,30. Falsificato
rul : Capitol (9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45 — la grădină 
orele 19,30), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Drumul Sării 
(15; 17,30; 20,30). Moral 63 :
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Giulești (10; 12,30; 15; 17,30;
20.30) , Flamura (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Grădina .Modern" 
(Str, 11 Iunie nr. 75 — orele
19.30) , Grădina „Doina" (Str.
Doamnei nr. 9 — orele 20).
Aventura de la miezul nopții: 
înfrățirea între popoare (15,30; 
18; 20,30), Melodia (10; 12; 
14.30; 16,30; 18.30; 20.30), Gră
dina „Aurora" (Bd. Dimitrov 
nr. 118 — orele 19,30). Aripi

negre — cinemascop : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Munca (15; 17; 19; 21). îndră
gostitul : Central (9,30; 11,45:
14; 16,15; 18,30; 20,45), împuș
cături în ceață : Lumina (10; 
12; 14: 16; 18.15; 20,30), Colen- 
tina (15,30; 17,45; 20 — la gră
dină orele 19). Kozara : Union 
(15,30; 18 : 20.30). Program 
pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Dragoste neîmpli
nită : Doina (11,30; 14.30; 16,30; 
18,30; 20,30), Unirea (16; 18 — 
la grădină orele 20). Galapa
gos — Scrisori de dragoste : 
Timpuri Noi (10; 12; 14,15;
16,30; 18,30; 21). Sechestratul

Semnarea unui protocol 

preliminar franco-polon

VARȘOVIA — Un grup de 
oameni de știință francezi, 
care s-a aflat în vizită in R.P. 
Polonă, a fost primit de E. 
Szyr, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone.

în încheierea vizitei, anunță 
PAP-, a fost semnat un 
protocol preliminar care pre
vede lărgirea colaborării din
tre oamenii de știință din cele 
două țări, efectuarea de cer
cetări in domeniul electronicii, 
electrotehnicii, chimiei, petro
lului și al industriei cărbune
lui.

generale din Anglia
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Marți s-a reîntors la Londra 
primul ministru al Marii Bri
tanii Douglas Home, care a 
efectuat o vizită in Scoția 
pentru a primi consimțămin- 
tul reginei Elisabeta privind 
fixarea datei alegerilor gene
rale Și dizolvarea parlamen
tului. In cursul aceleiași zile 
la Londra a fost dat publici
tății un comunicat oficial in 
care se anunță că alegerile ge-

nerale vor area loc la 15 oc
tombrie a-C. iar parlamentul 
va fi dizolvat la 25 septem
brie. Comunicatul menționea
ză, de asemenea, că la 27 oc
tombrie va fi ales noul-pre
ședinte al Camerei Comunelor 
și va avea loc depunerea ju- 
rămintului de noii deputați a- 
leși. Pentru prima oară din 
1952, Camera Comunelor nu 
se va mai reuni intr-o ultimă 
ședință.

din Altona: Cultural (15; 17; 
19; 21), Pacea (16; 18; 20). Ga
lapagos : Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Rahova (16; 18,15; 
la grădină orele 19,45). Singu
rătatea alergătorului de cursă 
lungă : Buzești (15,30; 17,30; 
la grădină orele 20,30). Co
moara din Iacul de argint — 
cinemascop : Crîngași (14,30; 
16,45; 19; 21,15), Moșilor (11; 
15,30; 18; 20,30 — la grădină 
orele 19,15), Cotroceni (14; 
16,15; 18,30; 20,45). M-am în
drăgostit la Copenhaga: Vitan 
16; 18; 20), Lira (15,30; 18 — la 
grădină orele 20). Frații cor- 
sicani — cinemascop : Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30).

„Capsulă a timpului"
NEW YORK 15 (Agerpres). — 44 

de obiecte vor ii introduse inlr-o 
^capsulă a timpului", care va servi 
ca mărturie a civilizației timpului 
nostru pentru generațiile ce vor 
urma. In octombrie 1965, ci nd va 
ii Închisă expoziția universală de 
la New York, in incinta acesteia 
va ii îngropată la o adincime de 
15 metri această capsulă din oțel 
inoxidabil, con tini nd o altă capsulă 
din sticlă. Locul ei se va aiia la 
numai trei metri de cea îngropate 
la aceeași adindme in anul 1939. 
cu prilejul precedentei expozr.u a- 
niversale de la New York. Coordo
natele locului in care se va ailo 
capsula vor fi distribuite diverselor 
biblioteci din lume și vor fi înso
țite de un „sistem-cheie“ destina! 
sâ permită generațiilor care vor 
deschide capsula — abia peste 
5 000 de ani, dacă instrucțiunile 
vor fi respectate — să descifreze 
notele explicative în engleză. în 
cazul că această limbă va fi atunci 
complet uitată.

BUDAPESTA. — Cu prile
jul vizitei delegației de partid 
și guvernamentale a R.S.F. 
Iugoslavia în R. P. Ungară, 
marți a fost semnată la Bu
dapesta o declarație comună.

în cursul aceleiași zile. în 
Palatul sporturilor a avut loc 
un miting al oamenilor mun
cii consacrat prieteniei ungaro- 
iugoslave. La miting au luat 
cuvîntul I. B. Tito și I- Kadar.

Djakartei. Asmaun, director, și 
alți funcționari superiori, din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
membri ai parlamentului, oa
meni de știință și artă, ziariști. 
Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice și alți membri ai corpului 
diplomatic din Djakarta. Gala 
de filme Și cocteilul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească-

Gală de filme rominești 
la Djakarta

DJAKARTA, 
îl R. P. Romi 
asile Gindilă,

la Djakarta, 
oferit la re
de filme do- 
lești urmată

RuAu participat Rumambi și 
Oei Tjoe Taî. miniștri, prof, 
dr. Sarwor.o. președintele 
Consiliului de Științe din In
donezia, Henk Nagtung, gu
vernatorul ad-interim al

SOFIA. — Cu prilejul vizitei 
în R. P. Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. D. Germane, marți a avut 
loc un miting în fața uzinei 
de îngrășăminte chimice din 
apropierea orașului Stara Za- 
gora, la care au luat cuvintul 
W. Ulbricht și Todor Jivkov.

Amînarea lansării 
vehiculului spatial 

„ Gemini -

CAP KENNEDY — Admim

VIENA 15. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Luni, președintele Con
siliului Superior al Agricul
turii din R. P. Romînă, Mihai 
Dalea, a acordat un interviu 
unui corespondent al agenției 
austriece de presă A.P.A. El 
și-a împărtășit impresiile des
pre cele văzute în Austria 
subliniind rezultatele pozitive 
ale vizitei, care i-a dat posibi
litatea să cunoască mai bine 
realizările agriculturii din țara 
gazdă.

în ultima zi a șederii sale în 
Austria, tovarășul Mihai Da
lea și persoanele care-1 înso
țesc au vizitat Muzeul de artă 
din Viena și fostul palat im
perial Schdnbrunn, azi mu
zeu. Marți seara ei au părăsit 
Viena, plecînd spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
Schwechat, oaspeții romîni au 
fost conduși de ing. dr. Karl 
Schleinzer, ministrul agricul
turii și silviculturii al Austriei,

ing. Eduard Hartmann, pre
ședintele Uniunii cooperative
lor din Austria, fost ministru 
al agriculturii, precum și de 
funcționari superiori din mi
nister.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Viena, Mircea Ocheană, și 
membri ai ambasadei.-•-

Festivalul 
internațional 

al studenților 
de la Lyon

Ședința Comisiei de locuințe a Uniunii
Internaționale a Arhiteeților

HELSINKI 15 (Agerpres). — 
La Helsinki a avut loc ședința 
de lucru a Comisiei de locu
ințe a Uniunii Internaționale 
a Arhitecților la care au 
participat reprezentanți din 
Anglia. Brazilia, R. P. Bulga
ria, R. D. Germană, R. F. 
Germană, R. P. Romînă, 
S.U.A., țările scandinave și 
R. P. Ungară.

Principalele probleme discu
tate s-au referit la echiparea 
microraioanelor orășenești, 
pregătirea profesională a ar
hitectului și acordarea de asi
stență în domeniul arhitecturii 
țărilor în curs de dezvoltare. 
R. P. Romînă a fost repre
zentată la această întrunire 
prin prof. Horia Maieu, arhi
tect șef al orașului București.

în cadrul discuțiilor privind 
asistența acordată țărilor în 
curs de dezvoltare, Horia 
Maieu a propus adoptarea 
unei rezoluții care să con
state că problema locuințelor 
nu poate fi ruptă de celelalte 
probleme economice și cultu
rale, ea trebuie să fie rezolva
tă în ansamblul problemelor 
economice și sociale ale a- 
cestor țări. în acest scop, se 
spune în propunerea romînă, 
este necesar să se asigure ță
rilor în curs de dezvoltare, 
prin Organizația Națiunilor 
Unite, ajutorul economic ne-

cesar pentru ca ele să poată 
ajunge la un echilibru eco
nomic independent bazat pe o 
industrie națională și o agri
cultură modernizată. Acest a- 
jutor va trebui să contribuie 
la lichidarea analfabetismu
lui și a condițiilor inumane 
de viață ale majorității popu
lației din aceste țări.

Propunerea romînă a fost 
adoptată în unanimitate.

LYON 15 (Agerpres). — La 
Lyon s-a încheiat cel de-al 12-lea 
festival internațional al studen
ților, la care au participat 1 500 
de tineri și tinere din diferite 
țări.

Organizat de 12 ani consecu
tiv de către Uniunea națională a 
Studenților francezi, 
are ca 
neretului studios să 
tradițiile culturale 
ritelor țări, să facă un schimb 
de păreri asupra celor mai strin
gente probleme ale vieții cultu
rale actuale. „Statul și viața cul
turală a țării", „Universitatea și 
cultura", „Interdependența din
tre cultură și structura social-eco- 
nomică a statului", au fost cîteva 
din temele examinate în timpul 
colocviilor de la Lyon.

Acest forum, după cum a de
clarat un reprezentant al Uniunii 
naționale a studenților francezi, 
s-a desfășurat cu succes constitu
ind o expresie a tendin
ței generale a tineretului spre 
pace, spre înțelegere reciprocă.

scop să
festivalul 

ajute ti- 
cunoască 

ale dife-

Lucrările

Conferinței

Pugoash
(A-KARLOVY-VARY 15 

gerpres). — Lucrările confe
rinței Pugwash continuă. La o 
conferință de presă — anunță 
C.T.K. — profesorul englez 
C. F. Powell, laureat al Pre
miului Nobel, a declarat zia
riștilor că prima grupă tema
tică a examinat probleme le
gate de încheierea unui pact 
de neagresiune 
N.A.T.O. și cele 
Tratatului de la Varșovia. In 
cea de-a doua 
principală a constituit-o inter
zicerea răspîndirii armei nu
cleare.

Academicianul sovietic Mil- 
lionscikov a informat pe zia
riști despre lucrările comisiei 
științifice permanente sovieto- 
americane pentru dezarmare. 
Această comisie examinează, 
de asemenea, problemele folo
sirii energiei atomice. pentru 
transformarea apelor mării în 
apă potabilă.

între țările 
membre ale

grupă tema

strația națională pentru proble
mele aeronautice și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a a- 
nunțat oficial amînarea zborului 
celor doi cosmonauți americani 
cu vehiculul spațial „Gemini", 
care urma să aibă loc la sfîrșitul 
anului acesta. Tentativa de pla
sare pe orbită a vehiculului spa
țial „Gemini", avind la bord 
pe cosmonauții Virgil Grissom și 
John Young, va fi făcută — po
trivit informațiilor N.A.S.A. — 
în primele trei 
1965.

Agenția U.P.I. 
Cap Kennedy 
efectuate lucrări 
pentru a pregăti 
sare lansărilor prevăzute în ca
drul planului ..Gemini".

luni ale anului

relatează că la 
urmează, să fie 

suplimentare, 
condițiile nece-

MOSCOVA. — Primul ministru 
al Republicii .Arabe Unite, Ah’
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In Vietnamul de sud
situația continuă

SAIGON 15 (Agerpres). — 
Lichidarea fără nici un fel de 
vărsarea de sînge a tentativei de 
lovitură de stat, condusă de ge
neralul Lam Nan Phat, nu a 
limpezit situația din Vietnamul 
de sud. Agenția Associated 
Press relatează că g 
ior Duong Van Duc, ui 
conducătorii trupelor care au în
cercat să-l înlăture de la putere 
pe Khanh, s-a desolidarizat de 
Lam Van Phat și a ordonat tru
pelor sale să se înapoieze pe 
frontul împotriva partizanilor 
sud-vietnamezi.

Dar, relatează agenția UPI, 
înapoiat la Saigon, generalul 
Khanh a descoperit că în rîndul 
trupelor loiale guvernului se fac 
simțite serioase nemulțumiri. Un 
număr de opt generali s-au prezen
tat la primul ministru, cerîndu-i 
să majoreze salariile ofițerilor. 
Grupul de generali a prezentat, 
totodată, un memoriu primului 
ministru, amenințînd că dacă 
cererile lor nu vor fi satisfăcute, 
„în două luni va avea loc o no
uă lovitură de stat". Memoriul 
alcătuit din trei puncte, prevede 
demiterea și pedepsirea „ofițe
rilor corupți". Generalii cer ca 
după demiterea „ofițerilor co
rupții aceștia să nu mai fie în
cadrați în forțele de siguranță și 
nici în reprezentanțe diplomatice, 
așa cum s-a întîmplat în 
cazuri săptămîna trecută, 
dată, în memorandum se 
demiterea „persoanelor 
care au rămas în posturi ____
după lovitura de stat din noiem
brie 1963“ și „pedepsirea pro
fitorilor care au adus prejudicii 
economiei țării”.

Generalul Khanh, relatează a- 
genția A. P. a fost nevoit să facă 
un adevărat tur de forță în 
cursul zilei de luni. însoțit de 
generalul maior Doung Van 
Minh, el a avut o conferință în 
localitatea balneară Saint Jaques 
de lingă Saigon, cu generalul a- 
merican Maxwell Taylor, amba
sadorul american sosit din Ho
nolulu în Vietnamul de sud, in 
urma știrilor privind lovitura de

la Saigon. După aceea, 
ministru sud-vietnamez

stat de 
primul 
s-a grăbit spre aeroportul militar 
de la Saigon, unde a improvizat 
o „conferință de presă“, în pre
zența celor opt generali, coman
danți de aviație, marină și ai for- 

generalul ma- tplor terestre. După citirea de- 
fuc, turul clin climihci, Kluuih a refuzat să 

răspundă la vreo întrebare și a 
plecat grăbit spre mașina care 
l-a dus la Saint Jaques, unde a 
avut convorbiri confidențiale cu 
generalii „care au salvat guver
nul de la prăbușire".

Eforturile autorităților ame
ricane de a calma situația din 
Vietnamul de sud și-au găsit ex
presia într-o cuvîntare rostită 
luni de secretarul de stat Dean 
Rusk, care a jspus că „Statele 
Unite au apelat la liderii din 
Vietnamul de stid, cerîndu-le să 
declare un moratoriu asupra di
ferendelor dintre . ei și să-și 
unească eforturile pentru a salva 
țara".

unele 
Toto- 

cere 
civile 
înalte

Deși generalul Khanh a de- 
claiat luni că „situația s-a clari
ficat", observatorii de la Saigon 
consideră că situația nu este de
loc clară. In primul rînd, se te- 
marcă absența generalului 
Duong Van Duc, unul dintre co
mandanții loviturii de stat, care 
declarase că s-a desolidarizat de 
Lam Van Phat, de la conferința 
de presă a lui Khanh, ceea ce, 
potrivit observatorilor de presă 
constituie un indiciu că conflic
tul cu Khanh nu s-a încheiat. 
Știrea că colonelul Lai Thanh 
Quang va fi numit în funcția de 
comandant al celei de-a patra 
regiuni militare ii face pe nume
roși observatori de la Saigon să 
pțesupună că generalul Duong 
V an Duc, actualul comandant, 
ca fi înlăturat din armată, ceea 
ce implică riscuri serioase pentru 
Knanh. Pentru a preîntîmpina 
incidentele care pot izbucni ‘ în 
orice moment, transmite agenția 
A. P., „avioane continuă să zboa
re amenințător deasupra Saigo- 
nului și supraveghează toate 
drumurile spre oraș".

Sabry, a sosit la 15 septembrie la 
Moscova într-o vizită oficială, 

în cursul zilei de marți, primul 
ministru al Republicii Arabe 
Unite, Aly Sabry, a avut o între
vedere cu N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. El a fost apoi primit 
de Anastas Mikoian, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

gust, care cere încetarea tuturor 
operațiunilor care duc la încor
darea situației din Cipru".

Rezultatele 
din San

alegerilor 
Marino
— Agenția Fran
că luni au fost

Protestul guvernului 
cipriot adresat Turciei
NICOSIA 15 (Agerpres). — 

Luni, guvernul cipriot a adre
sat un protest Turciei în legătură 
cu ..recenta violare a apelor te
ritoriale și a spațiului aerian ci
priot de către nave și avioane 
turcești", s-a anunțat oficial la 
Nicosia. In nota guvernului ci
priot se spune că Un ultimele 
sâptămîni actele de violare au 
devenit aproape zilnice și sînt 
contrare spiritului rezoluției Con
siliului de Securitate din 9 au-

SAN MARINO, 
ce Presse anunță 
date publicității la San Maiino re
zultatele definitive ale alegerilor 
parlamentare care s-au desfășurat 
duminică 13 septembrie în Repu
blica San Marino. Potrivit agenți
ei. din cei 15 392 de alegători în
scriși pe listele electorale, la ur
ne s-au prezentat 12 928 de persoa
ne. Au fost exprimate 12 683 de 
voturi valabile. Din cele cinci par
tide care au participat la alegeri, 
partidul democrat-creștin a ob
ținut 5 939 (29 locuri în parlament). 
Pe locurile următoare s-au situat 
partidul comunist cu 3 058 voturi 
(14 locuri), social-democrații cu 
2 051 voturi (10 locuri), socialiștii 
cu 1 354 voturi (6 locuri) și parti
dul recent creat ,,Mișcarea pentru 
apărarea libertăților fundamenta
le" cu 281 voturi (un loc în paria-, 
ment).


