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a a gazeta de perete de la pavilionul 
administrativ al I. F. Piatra Neamț 
poate fi citită telegrama prin care 
conducerea Ministerului Economiei 
Forestiere felicită colectivul acestei 
întreprinderi pentru îndeplinirea 
cu o lună înainte de termen a an

gajamentelor luate în cinstea zilei de 23 August.
De la primirea telegramei a trecut mai bine 

de o lună de zile. In acest timp harnicul colec
tiv al I. F. Piatra Neamț, în care muncesc peste 
900 de tineri, a adăugat noi succese celor rapor
tate anterior. Astfel, în primele 8 luni ale anului 
— po baza creșterii productivității muncii cu 2,1 
la sută față de sarcina planificată — au fost pro
duși peste plan mai mult de 10.500 metri cubi 
lemn de rășinoase, 5 829 metri cubi bile manele, 
4 748 mc lemn pentru celuloza, 2 706 mc bușteni 
stejar, peste 3 100 mc cherestea de rășinoase, fag 
și stejar.

Paralel cu eforturile pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan din acest an, colectivul acestei 
întreprinderi se preocupă în prezent pentru a 
pune baze trainice începerii noului an forestier 
(1 octombrie). Planul pentru 1965 prevede o 
creștere cu 10 la sută a masei lemnoas£.ce se va 
exploata. Prevede, de asemenea, sarcini sporite 
și în ce privește creșterea indicilor de utilizare 
de la 47,2 la sută la 52.2 la suta la lemnul rotund 
de fag, de la 54 la sută la bușteni pentru gater 
și de rulaj, la 60 la sută.

Peste trei sferturi din sporul de producție al 
anul viitor se va realiza prin creșterea produc
tivității muncii — indice care va fi mai mare 
față de cel planificat în acest an cu 7,9 la sută.

Simpla enumerare a sarcinilor ce așteaptă acest 
colectiv cu ultimul an al șesenalului este în mă
sură să arate cu cîtă chibzuință trebuie pregătită 
producția anului viitor. Aceste pregătiri s-au con
cretizat de fapt în măsurile stabilite pentru des
chiderea anului forestier. Astfel, încă din luna 
mai s-au întocmit devizele de amplasare a par
chetelor din care se va exploata masa lemnoasă. 
O dată cu aceasta s-au stabilit gestiunile pentru 
parchete și s-a încredințat pregătirea lor pentru 
exploatare celor mai buni maiștri. Conducerea 
întreprinderii a considerat util ca maiștrii care 
vor conduce exploatarea masei lemnoase în par
chetele anului viitor să urmeze un curs de ridi
care a cunoștințelor profesionale. Cursul a în
ceput în luna august și este frecventat de circa 
30 de maiștri. Un curs de perfecționare a pregă
tirii profesionale a fost organizat și cu tinerii me
canici din exploatări. Scopul acestui curs este de 
a-i înarma pe mecanici cu noi cunoștințe, cu me
todele avansate de exploatare a mecanismelor, în 
vederea realizării productivității stabilite pentru 
fiecare utilaj.

O altă măsură luată a fost amplasarea corectă 
și din vreme a mecanismelor și utilajelor folosite 
la apropiatul lemnului. Șapte funiculare din cele 
14, care vor lucra în semestrul I al anului viitor, 
sînt deja în stare de funcționare. La drumurile 
forestiere se lucrează" din martie, unele pătrunzînd 
acum pînă în inima pădurii.

Pregătirea începerii noului an forestier a con
stituit și constituie un obiectiv de seamă și pen
tru organizația U.T.M. Inginera Rodica Xichita, 
membră în comitetul U.T.M., ne-a vorbit despre 
acțiunile inițiate în acest scop.

„In prezent — ne spunea dînsa — se pregătesc 
materialele ce vor fi prezentate în organizațiile

de bază U.T.M. cu prilejul adunărilor generale 
din luna septembrie. Primul loc pe ordinea de 
zi a acestor adunări îl va ocupa discutarea sar
cinilor organizației U.T.M. atît din exploatări 
cit și din sectorul de industrializare cu privire la 
descoperirea și folosirea rezervelor existente în 
întreprindere. Am indicat birourilor organizații
lor U.T.M. să stabilească măsuri pentru organi
zarea unor schimburi de experiență între brigă
zile și echipele care au obținut cele mai bune 
rezultate în perioada de iarnă și cele cu rezultate 
mai slabe. In aceste adunări se va discuta, de a- 
semenea, despre însemnătatea respectării disci
plinei în producție, despre necesitatea ridicării 
continue a calificării profesionale. Comitetul 
U.T.M. va prezenta comitetului sindicatului, ca
binetului tehnic, propunerile tinerilor cu privire 
la modul cum să se țină aceste cursuri, la tema
tica lor etc. Vom discuta cu tovarășii de la ca
binetul tehnic pentru întocmirea unui ciclu de 
conferințe pe teme profesionale care să se adre
seze acelor muncitori care nu vor lua parte la 
cursurile de ridicare a calificării".

...Viitorul se naște din prezent. Ritmul în care 
sînt îndeplinite sarcinile de plan pe acest an 
crează premize pentru deschiderea anului fore
stier pe baze temeinice. Măsurile stabilite — și 
înfăptuite în proporție de peste 80 la sută — 
constituie de asemenea o garanție a viitoarelor 
succese. Forestierii din Piatra Neamț, ca buni 
organizatori, pot spune anului forestier „bine ai 
venit!“.

Cu planul
pe 9 luni
îndeplinit

• REȘIȚA. — Oțelarii 
de la Combinatul siderur
gic Reșița și-au realizat de 
pe acum sarcinile de pro
ducție pe primele 9 luni 
ale anului. Acest succes al 
oțelarilor reșițeni a 
obținut în • cea mai

cuptoarelor Martin. Numai 
prin mărirea indicilor de 
utilizare a cuptoarelor, 
oțelarii au dat. în perioada 
care a trecut din acest an. 
cu 1,13 tone mai mult oțel 
pe mp cuptor și zi calenda
ristică, decît în primul an 
al șesenalului, iar durata 
de elaborare a unei șarje 
s-a redus în medie cu 20 
minute, față de anul trecut. 
De asemenea, prin aplica
rea unor rețete îmbunătă
țite de dozare a încărcătu
rii, precum și prin reduce
rea consumurilor de com
bustibil și energie, prețul 
de cost pe tona de oțel a 
fost cu 12 lei mai mic decît 
cel planificat.

parte pe seama creșterii 
productivității muncii, prin 
mărirea indicilor de utili
zare a agregatelor, scurta
rea duratei de elaborare a 
șarjelor, aprovizionarea rit
mică cu materii prime și 
îmbunătățirea regimului 
termic de funcționare a

De curînd, la Fabrica de tricota
je „Moldova" — Iași a intrat in 
producție secția de tricotaj. Ea 
este dotată cu utilaj modern, de 

fabricație romanească

învățămîntului
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de majorare a salariilor
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tinerelului
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O imagine obișnuită în 
parchetul Bîtca-Lomoș din 

cadrul I. F. Toplița
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C. NANCU
corespondentul „Scînteii tineretului' 

pentru regiunea Bacău

• BAIA MARE. — Mi
nerii Exploatării Săsar din

Baia Mare, deținători ai 
steagului roșu de unitate 
fruntașă pe ramură, au în
deplinit cu mult înainte de 
termen planul ce producție 
pe primele trei trimestre 
ale anului.

Rezultatul obținut se da- 
torește extinderii pe scară 
tot mai '-argă a metodelor 
avaneate de muncă, dotării 
exploatării cu noi utilaje 
de înaltă productivitate, 
precum și aplicării unor 
măsuri tehnico-organizato- 
rice. care au permis să se 
realizeze o productivitate 
cu 12 Ia sută mai mare 
decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut fi 
cu 5.5 la sută peste sarci
na de plan.

Prin reducerea consumu
lui de lemn de mină ca ji

seama măsuri
pentru reducerea 

cheltuielilor de producție, 
în 8 luni din acest an mi
nerii au realizat economii 
suplimentare la prețul de 
cost cu peste 800 000 lei 
mai mult decît prevedea 
angajamentul luat pe 
tregul an.

Planul de producție pe 
aceeași perioadă a fost 
deplinit înainte de termen 
și de muncitorii din uni
tățile Direcției regionale a 
economiei forestiere Mara
mureș, care, datorită îmbu
nătățirii indicilor de utili
zare a masei lemnoase, au 
realizat peste prevederi, de 
la începutul anului și pînă 
acum, mai mult de 17 000 
mc lemn de lucru.

(Agerpres)

în-

în-

De la

Ministerul învățămîntului anun
ță următoarele concursuri de ad
mitere în învățămîntul superior 
pe anul universitar 1964-65 :

1. La 25 septembrie pentru 
cursurile de zi de la :

— Facultățile de mecanică agri
colă de la institutele politehnice 
din București și Timișoara ; Facul
tatea de metalurgie de Ia Institu
tul politehnic din București ; fa
cultățile de industrie ușoară și de 
hidrotehnică de la Institutul poli
tehnic din Iași ; Institutul de con
strucții din București și facultă
țile de construcții de la insti
tutele politehnice din Timișoara 
și Cluj ; facultățile de industria
lizarea lemnului și silvicultură de 
la Institutul politehnic din Brașov ; 
Facultatea de exploatarea zăcă
mintelor de țiței și gaze de la In
stitutul de petrol, gaze și geologie 
din București ; Institutul de mine 
din Petroșani.

Înscrierea candidaților se va fa
ce la secretariatele facultăților pî
nă în seara zile de 24 septembrie.

2. La 27 septembrie pentru fa
cultățile de agricultură și medici
nă veterinară de la institutele a- 
gronomice
Facultatea 
Institutul 
șoara.

Înscrierea candidaților se va fa

învățătorilor si
1 ->

din București și Iași •, 
de agricultură de la 
agronomic din Tirui-
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in vederea aplicării prevederi
lor Hotărîrii Comitetului Cen
tral al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri din iunie a.c., cu privire 
la majorarea salariilor la toate 
categoriile de salariați, au fost 
stabilite măsurile pentru sporirea
— începînd de la 1 septembrie
— a salariilor învățătorilor și 
educatoarelor și îmbunătățirea 
sistemului de salarizare a aces
tora.

Pentru învățători și educatoare 
se prevede o creștere medie a 
salariilor tarifare de 15,2 la sută. 
Procente mai mari de creștere 
primește personalul didactic cu 
vechime îndelungată în învăță- 
mînt. Astfel, salariile tarifare ale 
învățătorilor cu o vechime de 
peste 15 ani în învățămînt — 
care reprezintă partea cea mai 
mare a acestei categorii de sala
riați — cresc cu peste 18 la sută.

Pentru a se asigura o retribuire 
mai justă personalului didactic 
în funcție de vechimea în învă
țămînt, treapta de salarizare

pentru vechime de la 10—20 ani 
s-a scindat în două: 10—15 și 
15—20 ani. Prin această regle
mentare se acordă o creștere și 
după împlinirea a 15 ani de ve
chime. Pînă acum creșterea sala
riului pentru vechime 
numai la împlinirea a 
apoi a 20 de ani.

Majorarea salariilor ___
didactic este jncă o expresie a 
grijii partidului și guvernului 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de trai 
ale slujitorilor școlii. Munca pe 
tărîmul învățămîntului se bucură 
de o înaltă apreciere în țara noa
stră, profesia de învățător și edu
cator al tinerei generații a dobîn- 
dit un prestigiu înalt și condiții 
materiale din ce în ce mai bune, 
învățătorilor le sînt încredințate 
educația milioanelor de cetățeni 
de mîine ai patriei, misiunea de 
a forma constructori capabili și 
devotați ai societății socialiste.

se făcea
10 ani și

corpului

Instituirea Ordinului 
și Medaliei „Pentru 
Merite in Dezvoltarea 

Culturii Fizice"
Printr-un Decret al Consi

liului de Stat s-au instituit Or
dinul și Medalia .„Pentru Me
rite în Dezvoltarea Culturii 
Fizice", care se conferă sporti
vilor, antrenorilor de sport* 
profesorilor de educație fizică, 
tehnicienilor și cluburilor ca
re obțin succese deosebite în 
activitatea sportivă și contri
buie la dezvoltarea culturii 
fizice și sportului în țara noas
tră.

Ordinul are trei clase, iar 
Medalia are două clase.

LA STRÎNSUL RECOLTEI
DE PORUMB

Lanurile de po
rumb ale G.A.C. Slo
bozia, regiunea Bucu
rești, sînt, de cîteva 
zile, împînzite de oa
meni ; e timpul cu
lesului. Vara a fost 
și aici secetoasă, dar 
prin aplicarea unui 
complex de lucrări 
agrotehnice, plante
le s-au dezvoltat bi
ne și promit o re
coltă frumoasă (foto 
1).

De cîtva timp, a 
început recoltatul. 
Primii care au intrat 
în lan au fost colec
tiviștii din brigada 

Vasile,

brigadă din care fac 
parte numeroși ti- 
ner't. Munca la recol
tare este astfel orga
nizată îneît aproape 
simultan cu depa- 
nușarea știuleților are 
loc și eliberarea te
renului de coceni (foto 
2). Este o operație că
reia i se acordă o ma
re atenție întrucit co
cenii constituie o sur
să importantă de nu
trețuri pentru anima
lele gospodăriei. Pen
tru a le spori valoa
rea nutritivă, cea 
mai mare parte sînt 
însilozați în amestec 

leguminoase.

Munca de însilozare 
a furajleor se desfă
șoară paralel cu recol
tatul și aproape tn 
același ritm.

Strîngînd recolta 
acestui an, colectiviș
tii și 
o pregătesc 
pe aceea 
viitor. Pe 
de curind 
de coceni, 
zatorii

mecanizatorii 
totodată 

a anului 
terenurile 
eliberate 
mecani- 

din brigada 
condusă de Octavian 
Petre ară zilnic cu 
întreaga capacitate 
de lucru a tractoare
lor (foto 3).

Foto text
GH. BODO

ADEVĂRATUL
MERS
AL TRENURIL OR

Toamna anului 1944 sur
prindea Căile Ferate 
Romîne în pragul unui 

eveniment pe cît de rar pe 
atît, în realitate, de dramatic: 
la 19 octombrie se împlineau 
trei sferturi de secol de la în
ființare, în fapt de la efectua
rea primei curse feroviare pe 
linia București-Giurgiu.

Dar ce aspră aniversa
re le-a fost hărăzită, în acel 
octombrie, feroviarilor noștri! 
Țara se afla în plin război, și 
ca întotdeauna războiul dis
trusese, în primul rînd toc
mai mijloacele de comunica
ție între oameni. Din mulți
mea acestor victime ale războ
iului, calea ferată nu scăpase 
niciodată — și nici acum nu 
fusese deloc ferită — de mînia 
lui pustiitoare.

Practic, reconstrucția căilor 
ferate distruse de război echi-

vala cu o a doua gene: 
temelii, a aceleeași reali

Explicație la un poem
Din cei 9 990 kilometri de 

linii ferate fuseseră distruși 
peste 3 000 (o treime I), pe 70 
de porțiuni.

Din parcul de locomotive, 
se mai aflau în stare de func
ționare doar 50 la sută, din 
cel de vagoane 68 la sută, iar 
atelierele de reparații erau 
distruse în proporție de 85 Ia 
sută.

Alte distrugeri :
1250 viaducte, poduri și po

dețe
23 tuneluri
10 000 stîlpi de telegraf
12 000 km de fire aeriene
9 000 aparate de telegraf- 

telefon
3 960 ramificații
300 stații centralizate
540 000 m.p. gări și clădiri 

C.F.R.

Iată moștenirea războiului 
și iată versantul de cifre pe 
care feroviarii noștri trebuiau 
să-1 urce în cel mai scurt 
timp, purtînd pe umerii lor 
nu numai răspunderea unei 
întregi civilizații tehnice, dar 
și cheia uriașă a tuturor pre
facerilor ce se anunțau. După 
valoarea daunelor (154 mili
arde lei — de 10,5 ori bugetul 
CFJL din 1939 !) le-ar fi fost 
necesari pentru asta ani ne- 
sfîrșiți ! Și totuși, în noiem
brie 1946 erau aduse la nor
mal mal mult de 90 procente 
din totalitatea distrugerilor ! 
Iar în 1948 se trecea, prin 
construcția liniilor Bumbești- 
Livezeni și Salva-Vișeu, din
colo de granița propriu-zisă a 
viitorului, spre realizări îna
inte considerate utopice.

Lumea căii ferate seamănă 
în stabilitate și gravitate 
natura : aparent, nimic 
mai poate fi modificat în 
cătuirea ei uriașă. Liniile,
de contemporane și modeme

cu 
nu 
al- 
atît

In ambianța orașelor, însă ve
cine pe tot restul traseului cu 
munții și cîmpia, par acolo 
componente ale naturii înseși, 
născute o dată cu natura și 
posibile de schimbat doar o 
dată cu ea. Locomotivele sînt 
la fel de firești ca și străve
chile căruțe cu cai. Depourilor 
li se dă, în economia locurilor 
unde se află, o importanță tot 
atît de obișnuită, dar și tre
cută cu vederea, ca și unor 
magazii metalice. în aceste 
împrejurări, ce mai putea fi 
adăugat vechiului univers fe
roviar după readucerea lui la 
normal ? Vom vedea că înno
irile posibile au fost nu numai 
numeroase, dar și substanți
ale. Ele au depășit mereu, pu
țin cîte puțin, ștacheta între
cerii cu timpul, cu viteza și cu 
confortul, ajungînd într-o zi 
să nu mai semene cu ele în
sele, ci să alcătuiască un uni
vers cu totul nou. Pentru 
l-am perceput în trepte, 
nici nu ne pare astăzi atît 
izbitor, deosebit. Va trebui 
facem din nou apel la cifre, 
de astădată la ipostazele ex
treme de care vorbeam mai la 
început, iar prin ele să inter
pretăm sensul omenesc al dis
tanței ce le desparte.

1963—1938. Sporuri.

că 
el 
de 
să

Kilometri de linie ferată : 
11 003—9990=1013 ;

Pasageri transportați: 
253 059 000 — 71709 000 =
181 350 000 ;

Tone de mărfuri transpor
tate : 99 616 000—26 281 000 - 
73 335 000 ;

Populația țării: 18 813 131— 
14 280 729.

Asta înseamnă că pe cei 
1013 kilometri de linie (soco
tiți cîte sute de așezări sînt 
înșirate pe această nouă ner
vură a mișcării!) și pe celelal
te linii mai vechi, fiecare din
tre locuitorii patriei călăto
resc astăzi în medie nu de 5 
ori, ci de 14 ori pe an ; că, 
pentru fiecare locuitor, căile 
ferate transportă anual în loc 
de mai puțin de două tone 
mărfuri, mai mult de 5 tone ! 
Sînt cifre care nu mai necesi
tă comentarii, pentru că au 
forța emotivă a unor versuri 
bune. Noi căutăm însă acum 
explicația genezei lor. Viteza 
sporită a trenurilor? Aici, și 
în cele ce urmează, statistici
le vechi nu ne mai oferă cifre 
(un argument aprioric pentru 
modul mai științific în care 
se circulă azi!), însă vom lua 
ca reper date mai recente. în 
1963, trenurile se mișcau, în 
medie, incluzînd și opririle, cu

trei kilometri pe oră mai re
pede decît în 1950. Vagonul de 
pasageri acoperea zilnic cu 24 
kilometri mai mult, iar cel de 
marfă cheltuia între două în
cărcări cu două zile mai pu
țin. Locomotivele trenurilor 
de pasageri parcurgeau zilnic 
61 kilometri în plus, greuta
tea unui tren de marfă cres
cuse cu 71 tone față de 1950 ! 
Cifre, cifre,, cifre — și încă 
nici n-am epuizat poemul lor 
alb, și ele încă tot ne rămîn 
datoare cu o uriașă cantitate 
din viața închisă în ele. Dar 
poezia se mulțumește să dea 
sugestii, astfel că nu
greși, poate, încercînd să ex
plicăm, chiar dacă mai pro
zaic, ceea ce ele n-au spus în
că. Din ce a fost pînă aici 
vom reține, însă, două lucruri: 
că totul a fost făcut posibil la 
început datorită eroismului ce
ferist care, încercat de istorie 
în atîtea rînduri, a dovedit și 
acum, cînd țara încremenise 
în așteptarea lui, un potențial 
sufletesc inepuizabil; că mai 
tîrziu, cînd curba mișcării tre
buia dusă și mai sus, sub un
ghiuri mai mici însă mai apă-

vom

ROMULUS RUSAN
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TELEGRAMA
Majestății sale

CONSTANTIN 
Regele Greciei

Atena
Cu prilejul căsătoriei Majes

tății Voastre, vă adresez cele 
mai sincere felicitări și urări 
de fericire.

GHEORGHE 
GHEORGHIU- DEJ 

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne
București, 18 septembrie 1964

La Beluș, regiunea Crișana, 
au fost date în folosință zilele 
acestea două noi blocuri de 
locuințe cu 24 de apartamente. 
Alături de celelalte ridicate 
în acești ani în localitate, 
noile construcții fac ca Beiu- 
șui să devină un oraș mo
dern din ce în ce mai frumos.



Sport -Sport
Conferință de presă cu prilejul 
apropiatelor Jocuri Olimpice

de la
La sediul Comitetului Olimpic 

Romîn a avut loc vineri o confe
rință de presă în legătură cu apro
piata participare a sportivilor din 
țara noastră la cea de-a 18-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de la Tokio. 
Au fost prezenți membri ai Comi
tetului Olimpic Romîn, ai Consi
liului General al U.C.F.S., antre
nori și reprezentanți ai presei 
sportive.

în cadrul conferinței de presă, 
tovarășul Aurel Duma, președin
tele Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport și al Comitetului Olimpic 
Romîn, a vorbit despre pregătirea 
sportivilor noștri și alcătuirea de
legației pentru marile întreceri 
olimpice ce vor avea loc la Tokio 
între 10—24 octombrie.

Delegația sportivă a Republicii 
Populare Romîne la cea de-a 18-a 
ediție a Jocurilor Olimpice va fi 
alcătuită din 147 de sportivi, din
tre care 115 bărbați și 32 femei. 
Sportivii romîni vor concura la 
următoarele discipline : atletism,
box, caiac-canoe, canotaj academic, 
ciclism, fotbal, gimnastică, haltere, 
lupta clasice și libere, polo pe apă, 
scrimă, tir, volei. Din diferitele lo-

Tokio
turi fac parte cei mai buni spor
tivi ai țării, selecționați pe baza 
îndeplinirii normelor olimpice și a 
rezultatelor obținute la competițiile 
internaționale din acest an. Printre 
ei se află sportivi consacrați, cam
pioni olimpici, mondiali și euro
peni ca Iolanda Balaș, Aurel Ver- 
nescu, Olga Orban, Iosif Sîrbu, 
Dumitru Pîrvulescu, Gheorghe 
Negrea, precum și numeroși tineri, 
participanți pentru prima oară la 
Olimpiadă. Col mai tînăr compo
nent al delegației olimpice romîne 
este atleta Mihaela Peneș (17 ani), 
iar cel mai vîrstnic, trăgătorul 
Iosif Sîrbu (39 ani), campion olim
pic de tir la Jocurile Olimpice din 
1952. Iosif Sîrbu ca și Lia Man o Ii u, 
Dumitru Pîrvulescu si Mircea 
Anastasescu, participă pentru a 
patra oară consecutiv la Jocurile 
Olimpice.

Delegația olimpică rondel va fi 
însoțită de antrenori, tehnicieni, 
medici, precum și de arbitri inter
naționali, invitați si cczducă ln- 
tllniri din cadrul OlimpiadeL

Lucrările 
Conferinței naționale 

de radiologie
Lucrările Conferinței națio

nale de radiologie au conti
nuat vineri în cadrul secțiilor 
de radiodiagnostic, radiotera
pie și radioizotopi. Pe aceste 
teme au fost prezentate circa 
60 de rapoarte și comunicări, 
de către specialiști romîni și 
invitați din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, Japonia, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

După încheierea discuțiilor 
pe marginea rapoartelor și 
comunicărilor, a avut loc o 
gală de filme din domeniul 
radiologiei.

Lucrările Conferinței conti
nuă.

(Agerpres)

Informații
Cocteil oferit de ambasadorul

R. D, Germane

Fait tLn taedul de baschet 
Din noa Xow- 
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Gh. Costache 

campion european

Concursul și Festivalul
Internațional „George Enescu“

CIANGALOVICI
UN EXCEPȚIONAL „BORIS'7

Miroslav Ciangalovici, prim bas al Operei din Belgrad, talentatul in
terpret al rolului mussorgskian în marile săli de spectacole din Viena 
Moscova, New York, Paris, Praga, Bruxelles, Veneția, a revenit la Bucu
rești pentru a cinsti sărbătoarea muzicii romînești.

S-ar putea scrie multe despre neasemuitele calități vocala ale lui 
Ciengalovici, despre ineditul său talent actoricesc, despre sensibilitatea 
și inteligența sa muzicală, dar cu greu poate fi redat fiorul pe care Cian
galovici îl transmite publicului din primul moment al intrării în scenă. 

Prima sa apariție în tabloul încoronării, plin de măreție dar cu chipul 
întunecat de negre presimțiri, electrizează scena, atrage întregul ansam
blu în viitoarea unei dăruiri capabile să dezvăluie spectatorilor clipe de 
înaltă emoție.

în fiecare notă, în fiecare dintre gesturile sale simți cutremurătoarea 
dramă a lui Boris.

O echipă formată din soliști valoroși ai operei noastre în frunte 
cu dirijorul clujean Anatol Chisadji, a contribuit la reușita unui spec
tacol de înaltă valoare.

V. SĂVEANU

Balcaniada de baschet

A DOUA VICTORIE
la aruncarea ciocanului

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. D. Germane la București, 
dr. Siegfried Bock, a oferit 
miercuri seara un cocteil la sediul 
ambasadei cu prilejul vizitei în 
R. P. Romînă a directorului gene
ral al Agenției de Presă a R. D. 
Germane — A.D.N., Deba Wie
land.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Agenției Romîne de 
Presă Agerpres, Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă, ai unor ziare 
centrale, reprezentanți ai Direcției 
Presei din Ministerul Afacerilor 
Externe.

„Admir marea
dv. cultură11

„MOZART, 
SCHUBERT, 

BEETHOVEN"

(juniori)

Interviul nostru 
cu Pancio Vladigherov

Spectatorul bucureștean (client 
amator de toate sporturile după 
cum depun mărturie tovarășii 
de la casele de bilete) generos și 
temperamental și punîndu-și, cu 
dragă inimă, la mezat tihna mul
tor după-amieze, a înregistrat 
aseară, cu bucurie, satisfacția 
unei victorii de prestigiu a pri
mei noastre reprezentative, a- 
supra Bulgariei (90—81). Calcu
lele dinaintea meciului (cu ade
vărat meci vedetă) arătau (avînd 
în vedere chiar și coeficientul de 
neprevăzut care de atîtea ori a 
jucat renghiuri unor formații cu 
mare renume chiar) că șansele 
victoriei sînt de partea noastră. 
Experiența de concurs a tuturor 
componenților lotului romîn și 
în special a oamenilor de bază . 
tehnica recunoscută și pe plan 
internațional a unora dintre ei 
(Nedef a fost sdeciicnat in echi
pa Europei, de pildă/, puterea 
de mobilizare — tată doar citeva 
trăsături care ne ticeau ai spe
răm ci ne ton d-.rcei‘a vr ia 

inol Jn p-swâr aaă-

Dar pe podr^mi âe le Fi*- 
recjca» laczwite hi rnwphrir 
Bulgarii care i-au încnu in pn- 
mul meci pe turci cu foarte mare 
greutate (arbitrii, se știe, au ju

cat un rol cam necacaler^K H 
această chestiune - ți au cedat k 
sîrbi, fără drept de apei, ca câ
ntat in meciul cu noi o formație 
extraordinar de viguroasă. tenace 
chiar și cu o tehnici mdio durii 
bine pusă la punct. Timp de a 
repriză, echipa romină 'mai oaaa- 
genă și hotărită să fed un șoc- 
spectacol mai ridicat dede ia 
meciul cu turcii> n-a putut si «e 
depărteze de adccrtar decis ia 
distanță de trei puncte. Ccntrs- 
atacurile bulgarilor 'poate anaa 
lor cea mai de temut au făcut 
ca pe tabela electrice de marcaj 
semnele egalității să ftărme mul
tă vreme. Dimoc, retdceixmd 
principal al adcenărior tend, 
subțire, alergjnd in copci ce ie
purele, cu dribling deruzc-z p 
tdrifurd aerobei > < farfrwt
enert ant eperere-z *vcUni * pama
tul șubred ai edâpe^— Dar, an- 
cite roade eu erseecet ia fapti. 
badgerii a-aa eomdas. dr-< lampas 
partida. dtât te daarf rMvt r

țer* !a Varșovia în prima zi a 
cespsccatetor europene de atle- 
-rx peatre Juniori, Gheorghe 
Z isterie a reușit cea mai bună 
anmcere la ciocan 62.12 m, per- 

ya-ș cu care a urcat pe treap
ta cea maz înaltă a podiumului 
-v --‘lonjor cucerind titlul de 

aoga* earopca*- Elevul din 
doaa a XI-o a Scolii medii nr. 35 
: z ne-a oferit astfel o
real a calităților, talentu-
‘L_x: s Numai în acest
ez attjecx! Gheorghe Costache a 
cecvetat de mai multe ori recordul 

t r:-ecs:.a *■!(■ .
La Tm—iii ei a întrecut adver

sar. de tale europeană, corectind 
wimdri sa vechiul record de ja

le ale europenelor 
Jor a Ceti așteptăm 
cartea snortirilor

Recepție oferită
de ambasadorul Greciei

Ambasadorul Greciei în R. P. 
Romină, Alexandre Cimon Argy- 
ropoulo, a oferit vineri seara o re
cepție cu prilejul căsătoriei rege
lui Greciei.

Au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat al 
R. P. Romnîe, Petre Constantine- 
scu-Iași și Athanase Joja, membri 
ai Consiliului de Stat, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură, ofițeri superiori.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați in 
R. P Romină și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Joi seara au plecat spre 

Rz—a, prof. Bucur Schiopu, 
prim vicepreședinte al Gbntâ- 
IsnFâ Superior al Agriculturii, 

al Comitetului 
al RP Romine pen- 

FAO. și ing. Mircea Ro-

wxami âemi

sub panou, băieții noștri eu risi
pit totuși multă, foarte multă

Arector general in Con-

Remarcabil compozitor contemporan, decanul 
școlii muzicale bulgare, P. Vladigheroy rămîne 
legat din frageda tinerețe de poporul, cultura, 
creația populară a țării noastre.

— Am poposit de multe ori pe pămîntul Ro
mîniei, ne-a spus. De Enescu m-a legat o veche 
și trainică prietenie. Am stat deseori în preajma 
sa aici la București sau la Paris, I-am dedicat 
chiar două cunoscute schițe simfonice.

Sînt legat nu numai de Enescu ci de mulți 
alți muzicieni romîni. De atît de regretatul Geor
ge Georgescu sub bagheta căruia am interpretat 
unele din concertele mele, de Rogalski, de Not- 
tara, Alessandrescu, Paul Constantinescu, Mihail 
Jora,

— O legâtuiă vizibilă și în opera dv...
— Desigur. Prețuiesc nespus folclorul romî- 

nesc. Admir marea dv. cultură. De cîte ori re
vin în Rominia sînt profund mișcat de dansurile 
și cîntecele populare romînești pe care le-am 
pus, de altfel, la baza unora dintre lucrările me
le. Nu exagerez dacă spun că o melodie romî- 
nească îmi este tot atît de apropiată ca una 
bulgărească.

— Ce ați ascultat în cadrul Festivalului nos
tru ?

— Sînt foarte bucuros că mă aflu aici, la 
marea sărbătoare muzicală la care s-au adunat 
proeminente personalități muzicale. Programele 
concertelor sînt excelent organizate.Am ascultat 
cu emoție a treia simfonie de Enescu, această 
gigantică frescă, in care compozitorul surprinde 
citeva imagini ale marilor probleme ale vieții. O 
impresie excelentă mi-a făcut Divertismentul lui 
Dumitru Capoianu, — puternică demonstrație a 
trăinicie! pe caro o au operele inspirate din te
zaurul spiritual al poporului.

Am ascultat și la audițiile organizate de Uniu
nea Compozitorilor citeva interesante piese ro- 
minești printre care minunatul „Triptic" de Ze
no Vancea.

Urmăresc cu emoție fiecare manifestare a
:e de acest ger

’ L SAVA

Miercuri seara a avut loc a doua emoționan
tă întâlnire cu celebra Filarmonică din Viena 
sub conducerea lui Herbert von Karajan.

Programul a debutat cu o bijuterie a mu
zicii lui Mozarț : „Mica serenadă". Abia dacă, 
ici colo, deslușim o indicație a dirijorului, dar 
orchestra, mult redusă ca număr, este ca un 
ceasornic făurit de o mină de maestru.

Se cîntă într-un rafinat stil de cameră. Fie
care dintre vocile interioare se aude cu exact 
atîta pregnanță cită este necesară pentru ar
monia întregului. „Mica serenadă" în interpre
tarea lui Karajan și a Filarmonicii vieneze 
aduce cu ea parfumul unei întregi epoci așa 
cum a întruchipat-o Mozart chiar în lucrările 
sale de factură galantă, depășind cu mult ceea 
ce era superficial în spiritul ei.

O impresie de neuitat ne-a lăsat interpreta
rea Simfoniei de Schubert. Intr-o sonoritate 
poetică se desfășoară firul inspirației lirice. 
Dar Karajan nu se oprește aici; el pătrunde 
adine in gîndul artistului creator și deslușește 
profunzimile, tristețea dureroasă, chiar acel 
simțămint al tragicului, dominant în existența 
lui Schubert.

In Simfonia a V-a de Beethoven se conto
pesc din nou toate clementele „clasice", proprii 
stilului dirijoral al lui Karajan.

Realizată într-o severă respectare a tuturor 
detaliilor ei, această atît de cunoscută partitură 
beethoveniană capătă grandoarea unui masiv 
monument dăltuit în marmură. Și aici Karajan 
nu rămîne în domeniul de suprafață al înțe
legerii simfoniei, doar ca pe o întruchipare a 
bărbăției, în sonorități de fanfară. El pătrunde 
esența gîndului compozitorului, surprinde aici 
o încleștare dramatică, un zbucium intens al 
conștiinței omului antrenat în luptele vieții. 
Culminația din final este îndelung pregătită și 
de aceea efectul ei este cu atît mai cutre
murător.

ADA BRUMARU

FANXȘ NEAGU coutmuă astâz

în noul an școlar
’n anul I al școlilor profesionale, 

tehnice și tehnice de maiștri din 
industria constructoare de ma
șini au intrat anul acesta aproa
pe 15 000 elevi, cu 1 500 mai 
mulți decît în anul trecut. Creș
terea este determinata de dez
voltarea continuă a acestei prin
cipale ramuri a economiei noastre 
naționale. Aceste școli pregătesc 
cadre in aproape 40 de meserii, 
de la cele mai cunoscute — 
strungari, turnători, pină la cele 
mai noi, cerute de necesitățile 
producției ca : mecanici de loco
motive Diesel electrice, construc
tori de televizoare și aparate

electronice, metalurziști pentru 
deservirea agregatelor automate 
etc.

O dată cu mărirea numărului de 
elevi au fost construite pentru 
noul an de invățămint spații noi 
de școlarizare și ateliere pentru 
practica elevilor, la Iași, Brașov, 
Arad. Săcele. Roman.

Școlile existente au fost înze
strate cu noi materiale didactice 
pentru instruirea elevilor, cu mo
bilier nou, pentru care s-au chel
tuit numai anul acesta mai mult 
de 4200 000 let

(Agerpres)
• * •*» v^e^pretarea formațiilor reunite ale Casei de cultură Balș, regiunea Oltenia, a

ri- -- culturala Pădurești, re giunea Argeș, și „Frumoasa" — regiunea București

Sosirea unei delegații 
guvernamentale 

economice a R.A. Siria
O delegație guvernamentală 

economică a R. A. Siria a, so
sit vineri după-amiază în Ca
pitală. Delegația, condusă de 
Karam Touma, viceguvernator 
al Băncii centrale, va purta 
discuții privind lărgirea 
schimburilor comerciale romî- 
no-siriene.

Oaspeții au fost întâmpinați 
la aeroportul Băneasa de Va
lentin Steriopol, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, de funcționari superiori 
din acest minister și din Mini
sterul Afacerilor Externe.

(Agerpres)
----- a----- -

A început prima lecție

Foto: FERRUCCIO DOBRESCU

CONCURS
In vederea îmbunătățirii concepției și execuției artistice 

a machetelor grafice, necesare realizării emisiunilor de 
mărci și efecte poștale pe anul 1965, la un nivel superior, 
Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor inițiază 
un concurs public urmind ca cele mai bune lucrări să fie 
premiate.

„Regulamentul de organizare", „normele tehnice' pentru 
realizarea machetelor, precum și „tematicile" privind acest 
concurs, au fost afișate în incinta oficiilor PTTR și a ma
gazinelor filatelice din Capitală și provincie.

TRUSTUL MINIER DEVA
Str. Piața Unirii nr. 9 

telefon 2150
Angajează pentru unitățile sale :

— ing. topografi
— ing. geologi
— ing. electromecanici
— muncitori calificați mineri 

și ajutori mineri.
Trustul asigură cazare.

ADEVĂRATUL MERS AL TRENURILOR
(Urmare din pag. I)

sate, același popor feroviar a 
găsit în sine, de la cel mai 
mic pină la cel mai înalt cetă
țean al său (și numără 150 000 
de astfel de cetățeni 9, tăria 
de a se dezlega de tradițiile 
tehnice vechi, de a le înlocui 
prin realități noi — revoluțio
nare pentru o întreprindere 
aproape centenară — și de a 
face toate aceste lucruri cu 
un calm științific exemplar, 
eșalonat pe mulți ani și pe 
multe etape înainte, parcă 
gindit în fața unei uriașe ta
ble de șah.

Detronarea regelui 
abur

Cele nouă călătorii pe care 
cetățeanul Romîniei le face în 
plus sau cei trei kilometri cîș- 
tigați în fiecare oră de trenu
rile anului 1963 în raport cu 
ale anului 1950 reprezintă 
doar imaginea palidă a revo
luției tehnice petrecută în ul
timii ani pe căile ferate. E 
vorba de o revoluție nu ex
plozivă, ci lentă, care înain
tează după legile unui val, lă- 
sînd lucrurile întîlnite pe 
locurile lor, dar imprimin- 
du-le direcția și sensul ei. 
Asta explică de ce formulele 
cifrice (nici chiar cele 9 pro
cente din bugetul țării aloca
te transporturilor) nu ne lasă 
încă să-i întrezărim întregul 
suflu, ci doar aparentele re
zultate din combinarea ei cu 
universul mai vechi pe care îl 
întîlnește în cale.

Amintindu-ne că pe liniile

noastre ferate a apărut în 
1959 întiia locomotivă Diesel- 
electrică vom înțelege esența 
acestei revoluții, nu însă și di
mensiunile ei. Prezența singu
lară a locomotivei e necesară, 
nu și suficientă pentru imagi
narea completă a saltului vi
itor. Legată de un mers al tre
nurilor alcătuit după posibili
tățile mașinilor cu aburi și ale 
vechilor terasamente, ea se 
vede în situația de a-și sacri
fica parte din calități. De aici 
efortul depus pe toate fron
turile pentru ridicarea între
gii rețele la înălțimea sensibi
lității și forței ei. In noua vi
ziune, totul va trebui să fie, 
și a început să fie, la fel de 
modem, de economic, de ra
țional. Ca ieșit în întâmpina
rea unui viitor tînăr și fru
mos, întreg C.F.R.-ul gîndește 
acum și construiește în ,,spiri
tul" L.D.E.-.

L.D.E. are nevoie de linii 
netede care să nu-i zdruncine 
mecanismul de ceasornic uri
aș : pe zeci de kilometri au 
apărut echipele de 6udură a 
șinei, care creează acum por
țiuni întinse de linie neseg
mentată, tot atît de line la 
mers ca apele unui fluviu. 
I.D.E. are nevoie de terasa
mente și de linii masive care 
să-i suporte vitezele de bolid : 
alte șantiere au apărut în plin 
cîmp, înlocuind prin beton 
lemnul tradițional al traver
selor. L.D.E. poate remorca 
trenuri de două-trei ori mai 
lungi decît cele obișnuite, dar 
în gările clasice nu pot literal
mente încăpea asemenea gar
nituri : fabricile de vagoane 
nu contenesc acum să fabrice 
vagoane de mare capacitate, 
al căror volum sporit să su-

plinească această nepotrivire. 
L.D.E. nu poate încălzi cu a- 
buri vagoanele de călători : 
alte tipuri de vagoane au a- 
părut la fabrica din Arad, în
călzite cu aer condiționat, uti
late în același timp cu tot ce 
le trebuie marilor viteze, unul 
din ele expus în Expoziția 
realizările economiei națio
nale din Capitala patriei.

în sfîrșit, viteza L.D.E. ne
cesită manevre precise și tot
odată rapide, semnale clare, 
vizibile de la mari distanțe, 
legături fără greș între per
sonalul său și cel din stații : 
un nou sistem de semnalizare 
a fost atunci introdus, mai in
teligibil, mai bogat în infor
mații, și totodată un nou sis
tem de manevră în stații, ba
zat pe miracolul releelor, și-a 
făcut apariția, simplificînd 
schimbarea unui macaz la o 
apăsare de buton și aducînd 
schema dinamică a zeci de 
kilometri pe ecranul unui pa
nou.

Iată cum, asaltînd întregul 
edificiu al căii ferate, locomo
tiva Diesel-electrică a deschis 
o epocă structurală deosebită 
a mișcării. Și dacă aceste 
schimbări ar fi rezervate 
doar capriciului său ! Dar, din 
fericire, ele intervin și în 
viața oamenilor — a călăto
rilor și cu atît mai mult a 
personalului. Șina sudată ne-a 
scăpat de romanticul însă mai 
puțin agreabilul ritm al cape
telor de șină. Siguranța tera- 
samentelor ne permite să ne 
atingem mai curînd destinații
le, în ritmul a o sută de kilo
metri pe oră. Noile vagoane 
ne fac drumurile mai plăcute 
și mai scurte, florile electrice

ale semnalelor ne îneîntă 
ochii, înfățișarea modernă a 
stațiilor electrodinamizate ne 
inspiră încredere și seriozita
te. Ca să nu mai vorbim de 
fum, această umbră a regelui 
abur, pe care o vedem tot 
mai rar, fără să ne pese că ea 
va dispare cît de curînd din 
tradiționalele pasteluri ale 
cîmpiilor.

De ea, și de atîtea alte vechi 
neplăceri, devenite pitorești 
numai în virtutea cîntecelor 
de lume, ne-am despărțit și ne 
despărțim mereu, cu fiece zi 
care trece, înlocuindu-le cu 
imaginea albă a confortului 
și civilizației moderne.

Creatorii mișcării
Un alt pitoresc, maț justifi

cat de starea firească a lucru
rilor, își face loc în schimb în 
lumea gărilor. Apariția blocu
rilor cu relee este pe cale să 
desființeze meseria de acar, 
cea mai simplă din calea fe
rată. Sute de foști acari au 
intrat astăzi sub acoperișul 
cabinelor de mișcare, urmă
rind doar din ochi și efectuînd 
cu degetele pe butoane ope
rațiile care ieri le cereau să 
înfrunte gerul și celelalte toa
ne ale climei. Mecanicii de 
locomotivă, în cămăși albe, 
seamănă în carlingele lor cu 
manevranții unor centrale e- 
lectrice. Șefii de gară au în
ceput să fie promovați din 
rîndul inginerilor. Atîtea vechi 
obișnuințe și prejudecăți au 
fost răsturnate. Lumea im- 
piegațiilor de odinioară, prefe-

rații „comediei fericirii" din 
literatura dintre cele două 
războaie mondiale, a fost în
locuită de o alta, a tehnicieni
lor specialiști în relee. O nouă 
gîndire — tehnică — se supra
pune aceleia — birocratice 
de ieri.

A rămas de domeniul anec
dotei codul telegrafic prin 
care gările își comunicau or
dinele și comenzile. Oamenii 
își vorbeau folosind, de la caz 
la caz, una din cele 32 de for
mule de legătură — dar asta 
fără să se vadă, numai prin 
punctele și liniile alfabetului 
Morse. Telefonul era subapre
ciat, în unele cazuri interzis, 
doar pentru motivul că folosi
rea lui nu lăsa documente 
care să stabilească răspunde
rea vinovaților. în asemenea 
condiții, de suspiciune și de 
viață pe cont propriu, nu e de 
mirare că impiegații, și așa 
izolați geografic, rămîneau 
niște exemple de îngustime 
provincială. E puțin spus dacă 
ne gîndim că impiegații răs
pund de instalații de milioane 
de lei, că lucrează cu electroni, 
că învață toate astea în școli 
tehnice.

Lor, și altora ca ei, creatori 
ai vitezei țării, celor 150 000 
de cetățeni ai poporului fero
viar, mecanicilor, revizorilor, 
constructorilor de poduri, 
grădinarilor, fochiștilor, ingi
nerilor — anii noștri le-au dat 
conștiința propriei utilități, 
adică a faptului că produc 
apropierea într-o lume care 
are nevoie de ea și care o pu
ne la temelia rațiunii sale de 
a fl.

De la Ministerul 
Invățâmîntului
(Urmare din pag. I)

ce la secretariatele facultăților pî- 
nă în seara zilei de 26 septembrie.

3. La 27 septembrie pentru în- 
vățămîntul fără frecvență de la :

— Facultatea de matematică- 
mecanică de la Universitatea din 
Cluj ; Facultatea de științe juridi
ce de la Universitatea din Iași i 
Institutul de limbi și literaturi 
străine de la Universitatea din 
București ; facultățile de matema
tică de la institutele pedagogice 
din Baia-Mare, Brașov, București, 
Cluj, Iași și Timișoara ; Facultatea 
de filologie de la Institutul peda
gogic din Constanța ; Institutul 
de cultură fizică din București.

înscrierea candidaților se va fa
ce la secretariatele facultăților pî- 
nă în seara zilei de 25 septembrie 
a. c.

Pentru orice alte informații pri
vind facultățile și secțiile la care 
se organizează concursul, candida- 
țit se vor adresa la secretariatele 
facultăților.

Va apare
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F. BACON : Cititul îl face pe 
om deplin.

A ieși din lectură cu stimă 
sporită pentru om, aceasta cred 
că e secretul marilor literaturi 
pentru tineret.

D. CANTEMIR: Cei ce topesc 
multe luminări în citirea cărți
lor, tocesc și vederea ochilor 
trupului ; dar cei ce n-au căutat 
niciodată pe slove, măcar că 
și-au păzit mai ascuțit vederea 
ochilor, însă neștiința i-a vîrît 
în întuneric și în tartorul necu- 
noștinței.

MIRON COSTIN : Nu este 
alta, și mai frumoasă și mai de 
folos în toată viața omului ză
bavă, decît cetitui cărților.

R. EMERSON : Sînt cărți... 
care ocupă în viața noastră a- 
celași loc cu părinții, cu cei 
dragi și experiențele mari.

A. FRANCE : Ceea ce au ad
mirabil intr-însele cărțile e că 
te fac să iubești realitatea și 
să fugi de spiritul himeric și de 
iluziile deșarte.

MAXIM GORKI' Cartea este 
cea mai însemnată și cea mai 
puternică armă a culturii soci
aliste.

G. IBRĂILEANU: Ce bine să 
știi că ai într-un colț de biblio
tecă un izvor permanent de fe
ricire.

O carte, recitită, niciodată nu 
aceeași.e

M. I. KALININ : E bine să ci
tești mai puține cărți, dar să 
meditezi mai mult asupra conți
nutului lor, asupra caracterului 
oamenilor descriși în aceste 
cărți. Să cauți să apreciezi sin
gur cartea dacă este bună, de 
ce este bună și să-ți notezi pă
rerea despre ea.

MARȚIAL: Citește acea 
carte despre care viața poate 
spune ,,Imi aparține".

»
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milioanei» <5e 
cîte 

adăpostite în

In 
cărți tipărite, 
sînt 
rafturile unei biblio
teci de uzină ? Cîte 
din ele se citesc si 
circulă, pe drumurile 

bogate ale spiritului și curiozită
ții omenești, potolind setea de 
cunoștințe ? Cîte din ele zăbo
vesc, într-o casă sau alta, la un 
om sau altul, dăruind generos și 
împărtășind din bogăția lor, fă- 
cîndu-se iubite, prețuite, indis
pensabile ? întrebîndu-ne de 
soarta cărții acolo, în uzină, ne 
va fi greu să măsurăm. în vreun 
fel, lumina ei răsfrintă printre 
oameni. Dar a explicat-o. cuprin
zător, responsabilul cu educația 
comunistă a tineretului din bi
roul organizației U.T.M. al sec
ției modelărie de la Uzinele ,Jn- 
dependența“-Sibiu :

— Există o permanență a căr
ții, stăruitoare, ne spune tinăiral 
modelar, cu efecte calculate ma
tematic. însușirile ei o fac să cir
cule. dintr-o mină în alta. fără 
să obosească, uzîndu-și coperțile. 
poate și filele, împărțindu-și- 
printre noi. tinerețea ei mereu 
vie. Dăruită fiecăruia, o recunoș
teai printre noi. Cum vorbeam 
noi, utemiștii. din secția modelâ- 
rie, la adunările organizației de 
bază, cu cîțiva ani în urmă ?— 
Cuvintele, odinioară se răsturnau 
ca bolovanii. Ideile înțepeneau, 
pe undeva, în celulele creierului. 
De cele mai multe ori nu ie Pi
team explica. Astăzi... cu îndrăz
neală, competent vocabularul ti
nerilor e colorat, bogat expresiv, 
semn că toate cărțile citite iși 
trăiesc tinerețea și vigoare în 
fiecare din noi-

Poate că nu-i poet responsabi
lul cu educația comunistă, mo

A UTORII ITINERARELOR
delorul Vasile Popa. Oricum, 
printr-o imagine de la el luată, 
încerc să fac simțită prezența 
cărții în mijlocul celor peste 3 000 
de muncitori cîți numără uzina. 
Bibliotecar voluntar pînă mai 
anul trecut, cunoaște tot atît de 
bine și astăzi, soarta cărții. Din 
cei 90 de muncitori calificați (32 
sînt utemiști), cîți numără 
secția, cei mai multi au îndrăgit 
cartea. loan Lazăr, Nicolae Po- 
pelea, Albert Triemen și alții, ci
tesc foarte mult. Bibliotecarul 
voluntar se află toată ziua prin
tre ei, întreabă pe fiecare ce do
rește să citească, consultă caie
tele in care fiecare muncitor iși 
trece, din timp, cartea dorită. 
Sistemul funcționează fără greș, 
ca un mecanism, a devenit obiș
nuință, cartea se află la indemi- 
nă, in mijlocul lor. La fiecare 
două sâptămîni, bibliotecarul vo
luntar schimbă cărțile Ia biblio
teca clubului Iată, deci prezen
ța cărții doar intr-o secție, care 
r.u-i cea mai mare din uzină. 
Alte 23 de biblioteci mobile de
servesc nevoia de carte in secții 
și ateliere. De pildă. Viorel Mâr- 
gineanu — bibliotecar voluntar 
Ia secția montaj, a răspind:: car
tea, ce la 1 ianuarie și pini la 
începutul lui septembrie, la 387 
de cititori. E drept, minuirea ce
lor 1 286 de cărți care au fost ci- 

in secție, păstrarea și grija 
î-au’luat oarecare timp. La 
și depozitul permanent. de 
de volume, pe care-1 are în

seamă- Dar dragostea penrru

tite 
lor, 
fel.

cărți la tînărul acesta brunet es
te pe măsura gîndurilor lui. în 
ora pe care zilnic o consacră bi
bliotecii, de la 14 la 15, împarte 
fiecăruia cartea așteptată, așea
ză cărțile, le netezește colțurile, 
pe unele le și învelește în hîrtie 
albă. De unde dragostea asta pen
tru carte, dacă nu dintr-o înaltă 
conștiință a valorii ei educative ? 
Cei 400 de muncitori din secție 
îl prețuiesc foarte mult tocmai 
pentru această grijă. Viorel Măr- 
gineanu a înțeles, ceea ce. se 
pare, este esențial pentru răspîn- 
direa cărții în uzină : cartea tre
buie sa ajungă la locul de mun
că, să nu se piardă timp alergind 
după ea (și cît de bine ar fi dacă 
unii din bibliotecarii salariați, nu 
de puține ori comozi, ar învăța 
ceva din exemplul 
nâr!).

Si exemplele pot 
Ies, întregite. Iată : 
bibliotecar voluntar 
rie" (90 de cititori cu 881 cărți 
citite), Iacob Râu. la cazangerie 
*383 cititori — 974 cărți citite). 
Comei Tomoaie. din *ecția aba
taj (129 cititori — 269 cărți) fi 
Ion Tudorache. de la mecanic 
șef. asemenea bibliotecarului Vio
rel Margine ana, sini dintre aceia 
care s-au dăruit răspîndlrii căr
ții. a luminii ei. O fac dezintere
sa: si atît de bine incit prezența 
cărții, circulația ei. adică răspân
direa cărții, pe lingă faptul că 
este o certitudine, are insă și sem
nificații ale căror sensuri etice 
sint înalte. Strădania bibnoteca- 
rilor voluntari face să se împle-

acestui U-

țească destinul cărții cu al omu
lui, muncitorul în uzină să-și 
caute alte și alte orizonturi, po- 
tolindu-și, prin cărți, acea nestin
să sete de informare, de studiu și 
învățătură care-1 înstăpînește. 
Formalismul întîlnit cîteodată în 
munca cu cartea prin alte 
locuri, aici nu-și găsește cortul.

în tranzitul acesta al cărții, 
prin Uzinele „Independența", bi
bliotecarul salariat Constantin 
Velcu — un tovarăș mai în vîrstă 
— muncește cu pricepere și devo
tament. El a trezit interesul pen
tru carte, credem, prin hărnicie. 
De dimineață și pînă seara se 
află în uzină, iar seara, pînă târ
ziu — printre rafturile bibliote
cii de la club, de unde-și alege, 
pentru a le transporta în secții, 
cărțile trecute în caiete, la bi
bliotecile volante, sub titlul : 
„Cartea care ți-o dorești".

El știe să răspîndească cu grijă 
cartea, animă bibliotecarii volun
tari sau tot modest și conștiin
cios, împărtășește altora din ex
periența sa (e membru în sfatul 
bibliotecarilor); cei de la „Elas
ticul-, S.M.T. Tumișor, de la 
..Balanța". ..Metalurgica* etc. 
unde cărțile se află în grija unor 
bibliotecari mai tineri — îl cu
nosc prea bine.

De la 1 ianuarie și pînă în pri
mele zile ale lui septembrie a 
organiza: 161 de acțiuni consa
crate cărții (2 simpozioane avînd 
drept temă cartea tehnică, 5 
simpozioane literare, 3 recitaluri, 
17 seri literare, 9 seri de poezie, 
8 matinee literare, 3 seri de știin-

ță popularizată, 2 consfătuiri cu 
cititorii etc. etc.). Are 21482 
cărți citite și 4 327 cititori — ci
fre care închid în ele o muncă 
plină de devotament. Biblioteca
rul de la Uzinele „Independența" 
popularizează cartea nouă sosită 
prin afișe, panouri, gazete de pe
rete, vitrine și expoziții, stația de 
radio etc. O face tot atît de bine, 

. cu același devotament, pentru 
cartea tehnică (39 acțiuni au fost 
dedicate popularizării și valorifi
cării cărții tehnice, ca și pentru 
cea beletristică șau de informa
re). Discută cu tinerii cîștigîn- 
du-i pe cei încă necîștigați, pen
tru cauza celor peste douăzeci 
de mii de volume din rafturile 
bibliotecii. Pe panoul cititorilor 
fruntași se află fotografiile lăcă
tușului Cornel Bîrsan, a vopsi
torului Ștefan Corbu,- a lui Sa- 
moilă Defner, Alexandru Rodi și 
ale altora — cărora cartea le 
umple viața cu satisfacții de or
din estetic, găsind în ea, și prin 
ea, răspuns la întrebările și pro
blemele pe care și le-au pus.

Succesele
traduc prin permanența cărții, 
tranzitul ei, ’ " ‘
muncitorului. Se datorește acea
sta atenției comitetului de par
tid, grijii ca toate cărțile să fie 
citite: „pentru că într-o vreme, 
cartea nu se găsea la mare cin
ste — ni se spune — (mi se pare 
chiar Nicolae Ciucudeanu, secre
tarul comitetului U.T.M. ne măr
turisește acest aspect) — și s-au

bibliotecarului se

devenit folositor

luat măsuri". La cazangerie șl 
turnătorie, unde s-a mărit nu
mărul organizațiilor de bază, 
am organizat două biblioteci vo
lante ; la turnătorie — 5 bi
blioteci mobile etc. S-au întocmit 
liste de cărți ce se cereau și nu 
se aflau la bibliotecă, s-a dezbă
tut situația cărții în uzină cu 
responsabilii culturali. Măsurile 
concrete luate atunci, au făcut să 
avem astăzi aproape 900 de pur
tători ai insignei „Iubiți cartea". 
Greutăți, evident mai există. Une
ori se face simțită diferențierea 
între cei care au obținut insigna 
„Prieten al cărții" și cei ce abia 
se pregătesc să intre în concurs. 
Pentru cei dinții ar trebui or
ganizate manifestări cu un 
conținut ajutător mal bogat în 
parcursul etapelor de lectură, 
care să continue și după luarea 
insignei. Se întîmplă acum des
tul de des ca după discuțiile fi
nale din cadrul concursului, să se 
intre într-o perioadă în care nu 
se face nimic și ar trebui găsite 
forme care să asigure continui
tatea muncii cu cartea etc.

..Poate că Iuț loan și Peer Ma
tei, Bucurenciu Nicodim sau Vic
tor Țoma, Arbip Florea și alți 
tineri bibliotecari voluntari ce 
ne-au înlesnit cunoașterea mun
cii lor, ar fi dorit să umplem 
alte și alte rînduri și cu străda
nia lor. JSipațiul nu ne îngăduie. 
Ne-au rămas în minte însă sen
sibilitatea și judecata lor, și încă 
a multora, — simțul lor de răs
pundere — cu privire la soarta 
cărții. Ca într-un panopticum 
peste care se răsfrînge acea lu
mină a cărții în uzină, pe care 
am încercat să o măsurăm, am 
descoperit dimensiunile ei reale, 
printre oamenii de la ^.Indepen
dența".

ROMULUS ZAHARIA
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PETRARCA : Eu am prieteni 
a căror tovărășie este minu
nată. Cărțile mele, opera oame
nilor din toate țările și din toate 
secolele... sînt întotdeauna la 
dispoziția mea. Ele îmi deschid 
porțile tuturor artelor și tuturor 
științelor.

BLAISE PASCAL: Cînd în- 
tîmpini un stil natural te simți 
uimit și încîntat căci te așteptai 
să vezi un autor și găsești 
un om.
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Amănunte
— Eu cred că nu există tî

năr care să nu vrea să ci
tească — își exprima convin
gerea într-o recentă discuție 
despre lectură muncitorul Io
niță Marin de la Uzina „Tex- 
tila“-Pitești. Trebuie numai să 
1 se trezească interesul, să i 

. se îndrepte atenția — aș adău
ga, cu competență — spre a- 
cele cărți care prin conținutul 
și semnificațiile lor să-i îmbo
gățească orizontul spiritual.

Cuvintele tînărului munci
tor s-au dovedit adevărate 
puncte de reper în urmărirea 
circuitului cărții de literatură 
beletristică la această între
prindere piteșteană. Biblioteca 
uzinei (împărțită în două uni
tăți după locurile de muncă : 
— Gară și Găvan a) însumează 
aproximativ 6 800 de volume, 
dintre care 6 300 au fost deja 
înscrise în fișele de cititori ale 
muncitorilor. Ce căi urmează 
cărțile pentru a ajunge cît mai 
repede lîngă inima și în con
știința cititorilor? — iată în
trebarea al cărui răspuns am 
căutat să-1 aflăm. Cu tînărul 
George Gornea am făcut cuno
ștință la locul de muncă.

— Imj plac cărțile și m-am 
obișnuit să nu treacă o zi fără 
să intru în bibliotecă. Stimu
larea gustului pentru citit — 
după părerea mea — consti
tuie o problemă a organizației 
noastre U.T.M. și încă una 
principală. Avem un mijloc 
deosebit de util — concursul 
„Iubiți cartea". Cred că ac
tivitatea în cadrul acestuia 
este o primă cale de îndruma
re sistematică a tînărului în 
lumea vastă a cărții. în acest 
sens și uzina noastră dispune 
de posibilități mari. Dar cu 
toate rezultatele de pînă acum, 
ele nu sînt pe deplin valori
ficate. Mă refer în special la 
popularizarea cărții — punct 
de plecare în familiarizarea cu 
lectura. Cele cîteva acțiuni pe 
uzină menite să aducă la cu
noștința 
noutăți literare, științifice și 
tehnice au 
frumoase — dar îndepărtate 
ale tinerilor, iar ultimele : un 
simpozion literar (Viața lui M. 
Eminescu) și o recenzie urma
tă de discuții pe marginea ro
manului „Destin" de Aurel 
Mihale — nu pot să supli-

tinerilor ultimele

rămas amintiri

\ .
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TREI FIȘE CITEVA SURPRIZE

esențiale
nească o activitate care se 
cere continuă, complexă, va
riată pentru a satisface setea 
de lectură a tinerilor noștri. 

Confruntarea cu opiniile al
tor tineri, dornici să-și spună 
părerea despre cartea citită, 
cu activitatea desfășurată de 
bibliotecă conduce la o con
cluzie de loc măgulitoare pen
tru responsabilii muncii cu 
cartea din uzină. E drept, se 
mai face „cîte ceva", dar nu 
există o muncă coordonată, 
un plan care să răspundă 
preocupărilor și dorințelor ti
nerilor, necesității de a privi 
lectura ca o îndeletnicire plă
cută a orelor de odihnă dar și 
ca un inepuizabil izvor de bo
gate învățăminte. Uneori chiar 
acțiunile care se planifică nu 
se țin la timp din diverse 
motive (pe care tinerii nu Ie 
cunosc) sau sînt apoi date ui
tării cum au fost concursurile 
literare „Să ne cunoaștem 
regiunea" și ,.Să ne cunoaștem 
patria" la care se înscrisese 
un însemnat număr de cititori. 
Despre slaba preocupare a 
comitetului U.T.M. pe uzină în 
menținerea unui circuit conti
nuu al cărții ne-au vorbit și 
alți tineri: Urzică Alexandru. 
Butoi Niculina. Stefănescu Pe
tre, Anghel Gheorghe — ci
titori pasionați cu bogate fișe 
de cititor.

— Faptul că uneori noutatea 
literară n-ajunge la fiecare 
tînăr, ne spunea muncitorul 
Ioniță Marin, este o consecin
ță directă a insuficientei 
munci de popularizare. La a- 
ceasta cred că și ajutorul nos
tru, al celor care ne-am defi
nit pasiunea de lectori — tre
buie dat și la solicitare dar. 
mai ales din proprie inițiativă. 
Iată, mă gîndesc că am trecut 
de atîtea ori prin secții, pe 
lîngă bibliotecile volante. Lîn-

gă unele mă opresc, dar altele 
nu mă atrag prin nimic. M-am 
gîndit și de ce. Cărțile stau 
stivă, adesea în neorînduială. 
Cum să-ți trezească interesul ? 
Și doar nu era mare lucru să 
fi vorbit eu însumi cu biblio
tecarul din secție asupra aces
tui aspect exterior — care 
nu-i deloc un lucru de amă
nunt. ci l-aș numi esențial — și 
să ajut la o nouă orînduire a 
cărții.

Ioniță Marin a atins o pro
blemă serioasă. Aparent pro
blemă de gust și sensibilitate 
observația e judicioasă prin 
adevărul pe care-1 conține. 
Pentru a fi citită cartea tre
buie întîi cunoscută. Această 
cunoștință se face prin căi 
multiple : începînd cu prezen
tarea ei în vitrina bibliotecii
— pînă la dezbaterea colectivă 
asupra conținutului măiestriei
— după ce a fost citită de un 
număr tineri.

Organizarea unor acțiuni 
atractive, în stare să mobili
zeze mase mari de tineri, ca 
serile literare, concursuri pe 
tema unor cărți cu problema
tică asemănătoare, ghicitori și 
montaje literare, procese lite
rare, seri de poezie etc.; 
crearea în fiecare secție a u- 
nor comisii dintre cei mai pa
sionați cititori în stare de a fi 
adevărați propagandiști ai 
cărții, receptivi la preocupă
rile. afinitățile intelectuale ale 
fiecărui cititor în parte, alcă
tuirea pe această bază a unor 
planuri de muncă viabile — 
iată sugestii făcute comitetului 
U.T.M. pe uzină de cititorii 
înșiși. Sugestii pe care la 
rîndu-ne le transmitem, cu 
certitudinea că-și vor găsi cu- 
rînd aplicarea în activitatea 
practică, spre folosul tinerilor.

FLORIN COSTINESCU

d tineretului
ț1

NOUTĂȚI

ÎN LIBRĂRII

4 «Sî,

Mii

Printre tinerii în
tâlniți la biblioteca 
Uzinei 
ca“ 
Elena 
După 
„studiu' 
- este greu să 
hotărăști în fața a- 
tîtor cărți care 
cheamă 
foiești 
sează 
rei cerîndu-i 
tul, pe care se vede 
că-1 prețuiește și-l 
solicită întotdeau
na. Privim fișa : 
lalzac, Scott, Tol
stoi, Priisis, Sado- 
veanu, Radu Teo- 
doru. O prefe
rință pentru roma
nul istoric, deci. 
Mai departe: Crean
ță, Eminescu, Ca- 
cagiale. Bălcescu, 
Ârghezi, Labiș. Din 
iaconismul fișei se 
desprinde limpede 
faptul că fiecare 
pagină citită -în
seamnă pentru pla
nifica toarea Elena 
Mateescu un pas 
înainte pe drumul 
descoperirii marilor 
frumuseți, o nouă 
și adevărată satis
facție.

Pe o altă fișă în
tâlnim numele lui

a
„Electr oni- 

fost și 
Mateescu. 

un scurt 
la rafturi 

te

te 
să le răs- 

— se adre- 
biblioteca- 

sfa-

Ionici Florea, 27 
de ani, reglor de 
strunguri automa
te. Primul titlu: 
„Cartea strungaru
lui". Deci preferin
ța pentru cartea 
tehnică. Apoi scrii
tori romîni și 
versali, alte 
tehnice. O 
oglindă care, 
ține înserată, 
frecvența cu 
schimbă 
prin numărul și 
diversitatea lor, 
mărturia tînărului 
Ionică Florea și a- 
nume că satisfac
ția unei cărți citi
te o are cu atît mal 
mult cînd la locul 
de muncă și-a fă
cut datoria. Mînu- 
iește cu pricepere 
aparatura 
cată 
lor 
verifică : 
besc meseria. „Car
tea strungarului" și 
altele de acest fel 
m-au ajutat să o 
stăpînesc și să-i 
pătrund mai bine 
tainele".

O fișă cu vechi
me (din prima săp- 
tămînă de cînd a 
intrat în fabrică a 
venit la bibliotecă) 
de zece

uni-

con- 
prin 
care 

cărțile, 
numărul

compli- 
a strunguri- 

pe care le 
„îmi lu-

ani este a-

FOILETON
i reședințele comisiei 
j concursului „Iubiți 
j cartea" din secție 

făcuse o treabă pen
tru care, ora mulțu
mit : adunase 
comisie de

noua 
exami

nare și, ceea ce era și mai meri
toriu, adunase și zece candidați. 
Atît candidații cît și examinatorii 
se vedeau pentru prima oară în 
această postură. O oarecare emo
ție exista, deci, de ambele părți.

— Tovarăși, 6puse președintele 
cît mai solemn cu putință, vă 
felicit cu prilejul prezentării în 
fața comisiei. Acest moment mar
chează în biografia dumneavoas
tră de prieteni ai cărții...

în clipa aceea intră în sală res
ponsabilul cultural 
U.T.M. El venea 
alături unde avea 
de analiză a muncii 
apropie de președinte 
conspirativ :

— Fii indulgent. Am fost criti
cați că avem prea puțini 
de insignă.

Apoi ieși în vîrful 
lor.

Președintele declară 
discuția, după ce în prealabil le 
comunică celorlați membri ai co-

din comitetul 
din sala de 
loc o ședință 
culturale. Se 

și-i șopti

purtători

picioare-

deschisă

misiei cuvîntul de ordine : indul
gență.

— Așadar, iubiți candidați, să 
începem. Dumneavoastră ați citit 
cărțile din lista obligatorie ?

— Nu pe toate, spuse unul din
tre candidați. Eu am venit ca să 
asist. Pentru concurs mă prezint 
altădată.

ceea a «trungaru
lui Dan Constan
tin. Și numai fișele 
din ultimii doi ani 
ne-ar putea ajuta 
să reconstituim 
treptele pe care a- 
cest tînăr le-a stră
bătut, pentru că 
este vorba neapă
rat despre un drum 
cu trepte, despre a- 
tenția și dragostea 
cu care și-a culti
vat pasiunea pen
tru citit. Am aflat, 
de exemplu, că 
strungarul Dan 
Constantinescu îna
inte de a citi un ro
man se interesează 
de evenimentele 
politice și sociale 
ale epocii respecti
ve pentru a-1 pu
tea asimila mai 
bine.

Răsfoim alte fișe 
în timp ce biblio
tecara recomandă 
tinerilor, în discu
ții de cîteva minu
te, ceea ce i-ar in
teresa pe fiecare, 
cunoscîndu-le pre
ferințele, posibili
tățile, argumentând 
încă o dată în fa
voarea strînsel re
lații dintre biblio
tecar și cititor.

NICOLAE ADAM

•— Deci • vorba de un om, nu ?
— Da, aprobă concurentul dis

put epre concesii.
— Dar ce fel de om î Mitrea I 

Nume de om puternic, vînjos, ne
înfricat. Pentru că dacă autorul 
se gîndea la unul sfrijit șl mic, a- 
legea un nume adecvat, ca de 
pildă Mititelu, Cocoșatu, Gîgă sau 
altceva. Am stabilit deci că Mi
trea e un personaj pozitiv. Știm, 
de asemenea, că acțiunea se petre
ce în timpul reformei. Care refor
mă ? Fiind vorbă de pămînt, a- 
jungem repede la concluzia că era

Numeroasele știri primite la 
redacție precum și raidurile 
efectuate în întreprinderi și 
instituții au scos în evidență 
atenția și grija cu care sînt 
pregătite discuțiile finale cu 
participanții la concursul „Iu
biți cartea". De la primul con
tact cu bibliografia pînă la 
susținerea acestui colocviu ci
titorul parcurge un drum de-a 
lungul căruia face cunoștință, 
prin discuțiile individuale 
prealabile, prin îndrumările 
privind aprofundarea lecturi
lor, prin serile de poezie și 
simpozioanele organizate, cu 
eroi și întîmplări care i se în
tipăresc puternic în conștiin
ță. Astfel încît, răspunsurile 
sînt o dovadă a maturizării 
observației fenomenului lite
rar în general.

O recentă vizită la Fabrica 
„Confecția" din Bacău ne-a o- 
ferit surpriza unui mod cu to
tul diferit în care se desfășoa
ră acest concurs, participarea 
tinerilor la această acțiune în
drăgită fiind lăsată la voia în- 
timplării.

Din cele relatate de tovară
șa secretară a comitetului 
U.T.M. pe fabrică, de membrii 
comisiei și de cîțiva din parti
cipanții la concurs a reieșit că 
aici se trece tocmai peste eta
pa cea mai importantă: par
curgerea materialului biblio-

grafic, antrenarea la manifes
tări cu cartea —» ctm ar fi» 
recenzii, dezbateri asupra des
tinelor unor eroi memorabili, 
determinarea ariilor tematice, 
a mesajului cărții. Simpla a- 
nunțare a bibliografiei și a 
datei cînd trebuie să se pre
zinte în fața comisiei nu reu
șesc să atragă îndeajuns ti
nerii tocmai prin lipsa de con
ținut, prin formalismul care 
caracterizează aici munca cu 
cartea. Răsfoind caietul cu 
procese verbale am constatat 
că în perioada 5 septembrie 
1963—15 septembrie 1964 au 
avut loc două asemenea discu
ții finale — la distanță de un 
an — cu participarea unui nu
măr restrîns de tineri. în fa
brică sînt trei comisii, dosarul 
cu procese verbale conține, 
însă, numai activitatea uneia 
din ele. „Cred că au făcut ei 
ceva (e vorba despre celelal
te două comisii), ne spune 
tov. secretară a comitetului 
U.T.M., Radu Elena, eu nu am 
situația de la schimbul doi".

Cele două procese verbale 
conțin fraze ca acestea: „...a 
citit Lermontov. Comisia este 
de acord", sau „...a citit „A- 
mintiri din copilărie". Comisia 
este de acord și H recomandă 
să citească celelalte cărți". E- 
locvente pentru felul în care 
au decurs discuțiile. întrebă
rile au ceva din fixitatea unor 
formule matematice: „ce ai 
citit „povestește romanul" 
sau „recită o poezie".

Am întîlnit aici un preșe
dinte de comisie care nu cu
noaște titlul cărților cuprinse 
în bibliografia obligatorie.

Concluziile se impun de la 
sine. Este de datoria comite
tului U.T.M. al Fabricii „Con
fecția" să se ocupe îndeaproa
pe de desfășurarea acestui 
concurs la nivelul corespun
zător, să acorde o îndrumare 
permanentă comisiilor, răs- 
punzînd astfel dorinței legiti
me a sutelor de tineri dornici 
să devină purtători ai insig
nei „Prieten al cărții".

A. N. NICOLAU

lor obligatorii. Cine n-a citit tot 
ce e cuprins în listă, poate să 
plece. Inclusiv lista facultativă, 
care deși e facultativă, trebuie ci
tită obligatoriu. Cititul simplu, a- 
dică numai lectura, vă anunț că 
nu e suficient. Ce reții dintr-o lec
tură ? Mai nimic. Conținutul, per
sonajele, momentele principale, 
stilul. Dar restul ? Restul pentru 
cine a fost scris ? Pentru cine s-a 
chinuit scriitorul I Așa că dacă 
nu știți amănunte, nu primiți in
signa. Ia să luăm de exemplu o 
carte : „Mitrea Cocor". Ce culoa-

DILEMA
— De ce să faci două drumuri, 

interveni cu blîndețe președintele. 
Nu-i păcat de dumneata ? Dacă 
tot ai venit, hal să discutăm. „Mi
trea Cocor" ai citit ?

— Nu.
— N-are importantă. Esențial e 

să ști ce conține, ce tratează. Ia 
să vedem ce-ti sugerează dumlta- 
le titlul. Cînd spui Mitrea Cocor 
la ce te gîndești ?

Candidatul tăcu.
— Te gîndești la un om, nu — 

îl ajută președintele — că doar 
n-o fi vorba de o pasăre î

După care surise încurajator. Ii 
plăcuse și lui gluma. Continuă :

o reformă agrară. Și cu asta gata. 
Vedeți ce simplu e ? De ce 
spus dumneata că n-ai citit 
tea ? De ce ești timid ? De 
n-ai curaj ?

Responsabilul cultural intră 
vîrful picioarelor și se apropie de 
președintele comisiei.

— Fii exigent. Am fost criticați 
că discuțiile se desfășoară superfi
cial.

Responsabilul ieșise. Președinte
le dă noua parolă („exigentă !“) 
către ceilalți membri ai comisiei 
și continuă discuția cu candidații 
la concurs.

— Să trecem deci la lista cărți-

ai
car-

ce

în

re avea căciula lui Mitrea în sce
na finală cu brazda, pe moșie ?

— Nu scrie asta în carte, spu
ne un candidat, unul dintre acei 
cititori care sînt în stare să rețină 
orice amănunt dintr-o carte și să 
ți-I spună pesto douăzeci de ani.

— Nu scrie ? îl întreabă preșe
dintele uimit.

— Nu. Eu rețin absolut toate 
amănuntele. Nu scrie așa ceva.

— Și ce dacă nu scrie ? Dum
neata printre rînduri nu ști să ci
tești ? Trebuie neapărat să-ți dea 
scriitorul mură-n gură ?

Președintele făcu o pauză și pri
vi 6pre ușă. Responsabilul nu se

arăta. Deci putea să încheie discu
ția pe exigență.

— Așa că, tovarăși, considerăm 
că nu sînteți suficient de pregă
tiți. Recitiți lucrările cuprinse în 
lista obligatorie și în cea faculta
tivă, studiați-le temeinic, faceți 
conspecte, rețineți toate amănun
tele și discutăm peste șase luni, 
poate chiar un an. La revedere.

Candidații se ridicară și ieșiră. 
Imediat intră responsabilul cultu
ral.

— Totuși, trebuia să-i declari 
admiși, spuse el amărît.

— Zău ?
— La concluzii am fost criticați 

și pentru una și pentru alta : că 
uneori sîntem prea indulgenți, iar 
alteori prea exigenți.

— Totul e ce pui la sfîrșit : in
dulgența sau exigența.

— Cel mai bine e să începi e- 
xigent și să sfîrșești indulgent.

— Mîine îi convoc iar, spuse 
președintele inimos.

A doua zi, președintele convo
că din nou candidații. Aceștia 
nu veniră. Președintele se sfătui 
cu responsabilul cultural.

— De ce n-or fi venit ?
— Cititorii întotdeauna sînt ca- 

pricioși.
— Totuși, cum ar trebui să pro

cedăm ca să-i atragem : cu in
dulgență sau cu exigență ?

în cele din urmă dădură cu ba
nul. Ca un făcut, moneda căzu pe 
dungă.

ION BĂIEȘU
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primit cu căldură
MOSCOVA 18. — Corespon

dentul Agerpres transmite: în 
ședință din seara de 18 sep
tembrie a Forumului Mondial 
de solidaritate a tineretului și 
studenților în lupta pentru in
dependență și eliberare națio
nală, pentru pace s-a dat ci
tire unor mesaje adresate de 
șefi de state și de guverne.

De la tribuna Forumului,

O. N. U.
• Ordinea de zi provizorie 

a viitoarei Adunări Generale

• Propuneri românești 

înscrise pe agendă
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— La sediul O.N.U. de la New 
York s-a dat publicității ordi
nea de zi provizorie a celei 
de-a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., care ur
mează să-și deschidă lucrările 
la 10 noiembrie. Printre cele 
82 de puncte care figurează pe 
ordinea de zi se află problema 
colaborării internaționale în 
domeniul folosirii în scopuri 
pașnice a spațiului, cosmic, 
convocarea unei conferințe în 
vederea semnării unei conven
ții cu privire la interzicerea 
folosirii armei nucleare și 
termonucleare, problema folo
sirii în scopuri pașnice a mij
loacelor care se eliberează în 
urma dezarmării, problema în
cetării imediate a experiențe
lor nucleare și termonucleare 
în toate mediile, precum și ra
portul Comitetului celor 18 
pentru dezarmare.

Pe agenda viitoarei sesiuni 
figurează, de asemenea, două 
puncte propuse de R. P. Ro
mînă : 1) „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bunăvecină- 
tate între state europene 
aparținînd unor sisteme social-

Prezențe roniînești
Ia digurile internaționale

HELSINKI
HELSINKI 18 (Agerpres). — 

La 17 septembrie a avut loc la 
Helsinki, deschiderea celei de a 
doua ediții a Tîrgului Internațio
nal, la care participă un număr 
de 32 de țări.

Republica Populară Romînă 
participă pentru prima dată la 
acest Tîrg cu un oficiu de infor
mații comerciale, cu prezentare 
de mostre.

La deschiderea oficială a Tîr
gului au participat Urho Kekko
nen, președintele Republicii Fin
landa, membri ai guvernului, ai 
corpului diplomatic, precum și 
oameni de afaceri.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de ministrul Industriei și 
Comerțului, T. A. Wiherheimo, 
a urmat vizitarea pavilioanelor.

Oficiul de informații comer
ciale al R. P. Romîne a fost vi
zitat de președintele Urho Kek
konen, de directorul general al 
Consiliului de Administrație al 
Tîrgului, Runar Hernberg, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și din Mini
sterul Industriei și Comerțului, 
oameni de afaceri, șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic, zia
riști.

pe scurt • pe scurt
RUSE. — La Ruse a început 

conferința internațională a direc
torilor organizațiilor dunărene de 
navigație. La lucrările conferin
ței participă delegații organiza
țiilor de navigație din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. Din partea 
R. P. Romîne participă o dele
gație condusă de Stere Nicolae, 
directorul Direcției Navigației 
Civile.

Ca observatori participă re
prezentanți din Austria, R.F.G., 
Polonia și Iugoslavia.

Participanții la conferință vor 
dezbate problema îmbunătățirii 
colaborării dintre organizațiile 
dunărene de navigație.

Vizita unor oameni 
de afaceri canadieni 

în U.R.S.S.

MOSCOVA. — în cadrul u- 
nei călătorii organizate de Ca
mera de Comerț din Canada 
pentru un grup de bussines- 
meni canadieni în Europa, la 
Moscova au sosit 130 de oa

meni de afaceri din această 
țară.

Agenția TASS relatează că 
președintele Camerei de Co
merț, John Taylor, a declarat 
la sosire că el și însoțitorii lui 
vor să stabilească posibilități
le dezvoltării unor relații co
merciale între firmele pe care 
le reprezintă și întreprinderile 
de comerț sovietic.

Comerțul Austriei 
cu țările socialiste

VIJENA. — Camera federală 
de comerț a Austriei a dat pu
blicității un comunicat în care se 
arată că comerțul Austriei cu 
țările socialiste prezintă în con
tinuare tendințe de creștere.

Se arată că Austria a exportat 
în această perioadă în țările so
cialiste mărfuri în valoare de
351.7 milioane șilingi, față de
193.8 milioane în aceeași perioa
dă a anului trecut. Exportul 
Austriei în țările socialiste din 
Europa constituie 17,5 la sută 
din totalul exportului. In prima

Ștefan Bîrlea, secretar a! C.C. 
al U.T.M., președintele Uniunii 
asociațiilor studenților din 
R. P. Romînă, a citit mesajul 
adresat Forumului de tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine. Me
sajul a fost călduros salutat 
de participanții la ședință.

politice diferite'* și 2) Proiec
tul de declarație privind pro
movarea în rîndurile tinere
tului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere 
între popoare.

Un alt grup de probleme 
importante cuprinde situația 
din Africa de sud-vest, Oman, 
politica de apartheid a gu
vernului R.S.A. în discutarea 
acestor probleme se va exa
mina îndeplinirea Declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale și înlăturarea 
rasismului.

Cea de-a 19-a sesiune se va 
ocupa, de asemenea, de pro
blema obținerii de către tine
rele state din Asia și Africa 
a unei independențe economi
ce reale și va examina, în le
gătură cu aceasta, raportul 
Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, raportul 
Comitetului O.N.U. pentru 
dezvoltarea industrială a ță
rilor în curs de dezvoltare, 
raportul secretarului general, 
U Thant, în legătură cu suve
ranitatea asupra resurselor 
naturale.

Exponatele prezentate în ca
drul oficiului de informații co
merciale al R- P. Romîne, s-au 
bucurat de atenția fi aprecierea 
oaspeților.

An fost de fiți ambasadorul 
R. P. Romîne la Helsinki. Nico
lai Ion Vaacea. membri ii amba
sadei și directorul pavilaouuhxi 
rominesc Visile D. Ion.

PLOVDIV
SOFIA 18 — Coresporxiez- 

tul Agerpres. C. Lia:e. trans- 
mite : In cadrul ciclului de 
conferințe despre țările socia
liste participant la Tîrgul in
ternațional de mostre ce ia 
Plovdiv, Clubul activrștLor 
culturali din acest oraș a or
ganizat în sala „Cultura" o 
seară consacrată R_P. Romîne 
După un cuvint de salut a- 
dresat participanților de Sara 
Iancu. secrerar al ambasade: 
R.P. Romine la Sofia prof 
dr. Anton Mitov. rector al 
Institutului de mecîcirX d_n 
Plovdiv, a conferenția: despre 
realizările Romîniei în con
strucția socialistă.

Au fost prezentate apoi fil
me documentare rominești.

AUSTRIA: Aspect din in

teriorul Pavilionului R. P.

Romîne din cadrul Tîrgului

internațional de la Viena

CONGRESUL INTERNATIONAL 

DE CHIMIE INDUSTRIALĂ
VARȘOVIA. — La Varșovia 

s-au deschis lucrările celui 
de-al XXXV-lea Congres in
ternațional de chimie indus
trială, la care participă un 
număr de.cca. 2 500 de dele
gați din aproximativ 40 de 
țări.

Din R. P. Romînă ia parte o 
delegație - condusă de ing. ‘A. 
Diaconescu, adjunct al minis
trului Industriei Petrolului și 
Chimiei.

Delegația reunește specia
liști și cadre didactice din in
stitute de cercetări ale Mini
sterului Petrolului și Chimiei,' 
centrelor de cercetare ale 
Academiei R.P.R. precum și 

I din institutele politehnice din 
I București și Timișoara.

în cadrul acestei manifestări 
științifice, în 26 de sepții se 
prezintă 836 comunicări din 

■ cele mai variate domenii de 
cercetare fundamentală și a- 

. plicații industriale în chimie. 
Delegația romînă va prezenta 
21 de comunicări.

JAPONIA -. Treaei oBoacrofl Ia ;pc_zo£ sc rz-'W! de ? 1e£f»
1 ttc.:c J. aeroooriai Hrreda

ci
jumătate a otmIzu 1964 a crexet 
exportul Austriei către Roomie, 
Polonia, Bulgaria, Albania ' șt 
Cehoslovacia.

VARȘOVIA. — La Lublin 
și-a început lucrările cel de-al 
14-lea Congres al Uniunii 
scriitorilor polonezi, la care 
participă delegați din cele mai 
importante ■ centre 'culturale 
ale țării. Participa, de aseme
nea delegații din țările socia
liste.

J. Iiraszkiewicz a prezentat 
referatul despre rolul scriitori
lor în revoluția culturală'și 
despre activitatea Uniunii 
Scriitorilor polonezi. A luat 
apoi cuvîntul' W. Gomulka.

Remanierea guvernului 
birman

RANGOON. — La Rangoon 
s-a anunțat o remaniere a guver
nului. birman. Numărul miniștri
lor a fost sporit de la 9 la 14. 
Noii miniștri sînt ofițeri supe
riori ai forțelor armate birmane-

Acord privind participarea
R. S. F. Iugoslavia la lucrările
unor organe

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
La Moscova în ziua de 17 
septembrie a avut loc un 
schimb de scrisori între R.S.F. 
Iugoslavia și C.A.E.R. în legă
tură cu încheierea acordului 
de participare a Iugoslaviei 
la lucrările unor organe ale 
C.A.E.R. pe baza art. 10 din 
Statut; în cursul tratativelor 
pentru încheierea acestui 
acord s-a subliniat dezvoltarea 
pozitivă.a colaborării econo
mice bilaterale între țările 
membre ale C.A.E.R. și R.SiF. 
Iugoslavia. Experiența acestei 
colaborări a arătat că pentru 
dezvoltarea și întărirea pe mai 
departe a legăturilor econo
mice între țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia 
este posibilă și utilă, de ase
menea, realizarea unei colabo
rări economice multilaterale 
între aceste țări în cadrul 
C.A.E.R., în problemele care 
pot prezenta interes atît pen
tru țările membre ale C.A.E.R.. 
cît și pentru R.S.F. Iugoslavia.

în acest scop, părțile s-au
1 înțeles ca R.S.F.I.’ să colabo

reze în cadrul C.A.E.R. pe 
* baza egalității în drepturi și a

PARIS. — Dvpi o iaCreznăcre 
cu președintele CJC. a. 
lui Neo. Loo HoLtec, 
Sucanucong, p ca pnafiai Băm 
Own, lider al gmpiru îeânts- 
ta, primul tnxriiSSrTi d L rr—~ n 
prințul Suc arma Fauares « roastr- 
țat că luni, 21 sevr-ms-e Ic 
castelul CeHe-So*a£-Cizad de 
lingă Paris cor incepe 
oficiale tripartite âet.s Urni 
celor trei grupări pefraar Idc- 
țiene.

Pină acum, au ecvt nassi 
întrevederi separate, rx cadrvl 
cărora, a precizai pns^ U Swramc 
Fumma, nu s-a ejw la aici «k 
acord in problemele Legate de 
soluționarea, crizei

FRANKFURT PE MAIN. — 
La Frankfurt pe s-e
deschis tradițions'.-^'. t:.'g a' 
cărții, la .care participi fi 
R. P. Romină cu «u bogat 
stand de albume de artă, ro-

[pe scurt®pe scurt

ala C. A. E. R.
avantajului reciproc, în pro
blemele care prezintă interes 
reciproc pentru țările mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în 
domeniile comerțului exterior, 
relațiilor valutar-financiare, 
siderurgiei și metalurgiei ne
feroase, construcțiilor de ma
șini, industriei chimice și 
coordonării cercetărilor știin
țifice și tehnice. Pentru reali
zarea acestei colaborări, re
prezentanții R.S.F.I. vor par-* 
ticipa la lucrările comisiilor 
permanente și ale altor or
gane C.A.E.R., care vor 
examina astfel de probleme.

în acord se prevede, de ase
menea, posibilitatea ca repre
zentanții R.S.F.I., pe lîngă co
laborarea activă în problemele 
concrete ale domeniilor speci
ficate mai sus, să asiste și la 
ședințele comisiilor perma
nente C.A.E.R. și ale altor 
organe ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, în 
scopul de a lua cunoștință de 
problemele economice și teh- 
nico-științifice ale colaborării 
discutate în ședințele acestor 
organe. Totodată, organele 
C.A.E.R. și R.S.F.I. vor schimba 
pe bază de reciprocitate, ma
teriale și informații în pro
blemele economice, ale știin
ței «i tehnicii.

Pînă la ratificarea acordu
lui de către organele respec
tive ale C-A.ER. șl R.S.F.L, 
acera vi intra in vigoare pro
vizoriu de ia 17 septembrie 
1M4.

încheierea acordului între 
CAL*L r. R-S.F-L va contri
bui la dezvoltarea pe mai 
depar» a eoLabrrării econo
mice între țfctle membre ale 
CALER r R-STX

teuiU rwirj i fetettfili* 
M wtt (f înriairfU;

If. toțra |itl. terase
SOFIA. — La ii septeEchste 

rația a de
part i a f- - -Ce ale
R P BL<zr-a 9. R. Dl Gcr-

2a =3 treârrerea
v-rrte he-c*-**- R Dl Ger-

oea, axurnen te ca pr. mre la 
exmrierea -1 d—tr*
ceje 4ad

A a~ - loc ape» _r nm< la 
tare ac rus~_t Todar
Tivkwr < Waltw UArickX

H. tte ip LsLc-xt £ beîesrăixi

Te zemasicT ez age-rtLi-.

rsxeac n «xwta ja-
b&e.

Cdrti ro^laesti doo+le

ditkD. Metan

al BfrĂrflreg
dha Vaeaasu cărți de f* ’""ț*. teh- 
3DC»_ jbegaCirâ fi acti dba pariex 

a-U. Ba

GENEVA. — îr^-o deda 
rape viraer. La aeropor*.

ito ce 1 pârăsc Geneva. 
WLbam C- Foaier țefiil de> 
gâL*: am-a-jcare la ceeferința 
celor 18 s'-a:e dezar
mare. a sublinia: că. după pă
rerea sa. între Est si Vest s-au 
stabili: bazele realizării unor

ÎNCHEIEREA SESIUNII
CONFERINȚEI MONDIALE

A ENERGIEI
LAUSANNE 18 (Agerpres). 

La Lausanne s-au încheiat la 
17 septembrie lucrările celei 
de-a 14-a sesiuni a Conferinței 
mondiale a energiei la care au 
participat 1 500 de delegați 
din 52 de țări. Timp de cinci 
zile, cit au durat lucrările se
siunii, delegații au ascultat a- 
proximativ 150 de comuni
cări, au examinat problemele 
legate de raționalizarea con
sumului tuturor tipurilor de 
energie și probleme legate de 
lupta împotriva pierderilor de 
energie. O atenție deosebită 
s-a acordat unor probleme 
tehnico-științifice privind dez
voltarea sistemelor de energie 
electrică și centrale electrice.

Din partea R.P. Romîne, la 
lucrări a participat o delega
ție condusă de ing. N. Gheor
ghiu, adjunct al ministrului 
minelor și energiei electrice, 
președinte al Comitetului na
țional romin al Conferinței 
mondiale a energiei. Delegația 
romînă a luat parte activă la 
dezbaterile ședințelor de lu
cru și a fost una din cele două 
inițiatoare ale rezoluției refe
ritoare la oportunitatea extin
derii termoficării urbane.

----- •------

RĂSPUNSUL PREMIERULUI

IKEDA IA MESAJUL

LUI N. S. HRLȘCIOV

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Răspunzînd mesajului ce i-a fost 
adresat de N. S. Hrușciov în 
luna mai a.c. cu prilejul vizitei 
delegației parlamentare sovietice 
în Japonia, primul ministru 
Hayato Ikeda, arată — după cum 
relatează TASS — că schimbul 
oficial de delegații parlamentare 
demonstrează întărirea relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
țări.

In mesaj — remis de delegația 
parlamentară japoneză care a fă
cut o vizită în U.R.S.S. — se men
ționează că este necesar ca atît 
Japonia cît și Uniunea Sovietică 
să facă eforturi pentru soluționa
rea treptată a problemelor ne
rezolvate dintre cele două țări și 
se subliniază necesitatea încheie
rii tratatului de pace japono-so- 
vietic.

Primul ministru Ikeda sub
liniază cu satisfacție că în ultimii 
ani a crescut simțitor comerțul 
japono-sovietic, iar schimburile 
culturale și de delegații s-au lăr
git considerabil.

Manifestul electoral
LA . r- .ta l

al Partidului conservator britanic

Expoziție de cărți 
romiae^l! M C hi si adu

CHISEXAU — în săLLe B.

Krupsira a* d_n s-
desehis o expczLtje ce eâr* 
roatinești. Expoziția ra răaân

ANKARA — A^rx^M Aa^oăa 
releteeză ci zdeie Fet>-
■m Zdir^er, o* xzrsSd de 95 da

fată p un boat Copci se aRi 
intr-o perfectă stere de sistate. 
Agenție sus-citetâ precxzexzi ci 
tatăl copuior ede m cinU de 
ivr

Intervenția reprezentantului romin 
la lucrările Conferinței 11. L A.

VIENA 18 — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : La Viena continuă lu
crările celei de-a 8-a Confe
rințe generale a Agenției 
Internaționale pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.). Luînd cu- 
vîntul în cadrul Adunării Ge
nerale, acad. prof. Horia Hu
lubei, șeful delegației R. P. 
Romîne, vicepreședinte al 
Consiliului guvernatorilor al 
A.I.E.A., a s>pus că lucrările 
actualei conferințe se desfășoa
ră într-o atmosferă mai favo
rabilă. „Pornind de la convin
gerea că singura cale de rezol
vare a problemelor litigioase, 
oricît de complexe și de spi
noase ar fi ele, poate și tre
buie să fie numai calea paș
nică a tratativelor, R. PC’ Ro
mînă, a arătat vorbitorul, mi
litează cu consecvență pentru 
promovarea politicii de coexi
stență pașnică și depune toate 
eforturile pentru realizarea 
unor relații de colaborare în
tre toate popoarele, indiferent 
de orînduirea social-politică". 
In continuare, el a vorbit des
pre necesitatea intensificării 
eforturilor îndreptate spre în
făptuirea dezarmării generale 
și totale, încetarea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară,

Președintele Johnson despre unele 

probleme legate de politica 

militară a S. U. 4.
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— Cu prilejul unui dineu în 
localitatea Seattle, președin
tele S.U.A., Johnson, a vorbit 
despre unele probleme legate 
de politica militară a Statelor 
Unite. în acest context, el a 
afirmat că „trebuie să ne 
deprindem a trăi alături de 
ceilalți, întrucît altfel ne vom 
distruge unii pe alții*. Marile 
puteri, a spus Johnson, nu 
trebuie să se amăgească cre- 
zînd că războiul va fi fără su
ferințe, sau că victoria va fi 
ușor de cîștigat. Așadar forța 
atomică exercită presiuni cu 
un caracter urgent pentru a 
se ajunge la soluții pașnice și 
pentru consolidarea O.N.U. 
Menționînd că este nevoie „să 
se petreacă o schimbare în 
viața țărilor“ președintele 
S.U.A. a spus : „Este limpede 
acum că urmările unui con
flict sînt mai grave decît ori
ce s-ar putea cîștiga de pe 
urma sa. Pentru americani în
seamnă că controlul asupra 
armelor nucleare trebuie să 
fie centralizat în mîinile celei 
mai înalte oficialități guver

«e ptocunți după con relevă 
arerția U-PX pentru „planificare

ecanoadei
are anual ai 
de 4 la roti

Msafestd se opume propunerilor
partNhdm laburist urmărind ex-
Ljodnea BațKxxakzirii și planifi-
cară eccxKKZBce ce-ntralizate. EI

■*«joeaX denacxxnlizarea socie- 
tățdor produci ton re de oțel ră
mase încă sub controlul statului 
s pecbru încurajarea societăților 
aeriene particulare în vederea 
concurenței cu cele doua mari 
societăți aeriene aflate în pro
prietatea statului-.

Referindu-se la problemele po- 
externe, manifestul mențio

nează că guvernul conservator 
: 1 va face pentru moment, o 

inclusiv a celor subterane, ne- 
răspîndirea armei atomice și 
găsirea unor noi domenii în 
care să se ajungă la acorduri 
menite'să ducă la îmbunătă
țirea - atmosferei internațio
nale.

Reprezentantul țării nostre 
a menționat posibilitățile largi 
de care dispune A.I.E.A., sub
liniind că agenția trebuie să 
facă eforturi susținute în 
scopul reducerii decalajului 
economic existent astăzi în
tre . țările avansate și cele în 
curs de dezvoltare. Agenția, a 
spus acad. prof. Horia Hulu
bei, trebuie să țină seamă de 
aceasta, adaptîndu-și politica 
generală în așa fel încît să 
poată răspunde eficient cerin
țelor și nevoilor acestor țări. 
El a făcut cunoscut Adunării 
Generale că în cadrul progra
mului de formare a cadrelor 
în țările în curs de dezvoltare, 
R. P. Romînă acordă încă cinci 
burse pentru o perioadă de 
cinci ani cu începere din anul 
1965. în încheiere, reprezen
tantul țării noastre a mențio
nat că A.I.E.A. va trebui să-și 
asume obligații determinate 
de asigurarea unei juste apli
cări a sistemului de garanții 
și control.

namentale, deținînd cea mal 
mare răspundere — pre
ședintele S.U.A.Niciodată 
nu voi permite să se porneas
că motoarele distrugerii, a 
spus el, din cauza unui calcul 
greșit, imprudent și pripit.

Președintele S.U.A. s-a refe
rit, de asemenea, la eforturile 
depuse pe plan internațional 
în vederea înlăturării perico
lului de război, menționînd 
între altele semnarea Tratatu
lui de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii, 
înființarea cablului telefonic 
direct -între Washington și 
Moscova etc. „Toate acestea, a 
spus Johnson, sînt numai pri
mii pași". El a afirmat, tot
odată că intenționează să con
tinue această cale atît timp 
cît va fi președinte.

în discursul său președintele 
S.U.A. a menționat totodată că 
guvernul S.U.A. este hotărît să 
mențină nivelul forței sale nu
cleare și să dezvolte și să 
modernizeze forțele militare 
convenționale.

nouă tentativă de aderare la 
Piața comună.

In legătură cu politica dusă de 
partidul conservator pînă în pre
zent, manifestul afirmă că An
glia a reușit „să treacă cu bine 
anii de primejdie și tensiune in
ternațională" și că „această po
litica a furnizat o bază realistă 
pentru relații mai bune între 
Est și Vest“.

Privitor la atitudinea Marii 
Britanii față de încetarea expe
riențelor nucleare, manifestul sa
lută încheierea Tratatului de la 
Moscova, subliniind : „Noi sîn- 
tem gata nu numai sa punem 
capăt tuturor experiențelor nu
cleare, dar să renunțăm la fabri
carea unor arme noi dacă cele
lalte națiuni vor accepta să facă 
același lucru și să furnizeze do
vezi convingătoare că aplică un 
astfel de program împreună cu 
noi. Pentru acest fapt, continuăm 
să participăm la tratativele pri
vind dezarmarea generală de la 
Geneva".

Manifestul se pronunță tot
odată pentru menținerea forței 
nucleare proprii a Marii Britanii* 
declarînd că aceasta rămîne un 
„imperativ al unui viitor guvern 
conservator".
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