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Cu planul pe 9 luni
ÎNDEPLINIT

GALAȚI (de la corespondentul no
stru). — Tot mai multe întreprinderi 
din regiunea Galați raportează în aceste 
zile îndeplinirea înainte de termen a 
planului de producție pe cele trei tri
mestre ale acestui an. Printre acestea se 
numără și întreprinderile forestiere 
aparținînd D.R.E.F. Galați, Întreprin
derea „11 Iunie“, IPROFIL Focșani, 
„Dunăreană" Galați și altele. îmbună
tățirea continuă a tehnologiei de fabri
cație, aplicarea consecventă de noi mă- 

[suri tehnico-organizatorice — iată cîțiva 
din factorii mai importanți 
ajutat 
termen 
9 luni.
Focșani, aplicîndu-se metode avansate 
de debitare a materialelor s-a realiza: — 
prin scăderea consumului specific — o 
economie la prețul de cost în valoare de 
135 000 lei. Transpunînd in viață o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice, vak>- 
rificind superior masa lemnoasă și

la realizarea 
sarcinilor 

De pildă,

au 
de 

plan pe 
IPROFIL

care 
înainte 

de 
la

DE OGLINZI1N MII

Elisabeta

loaie de

Țancu, contra-

calitate
mentul“-Brașov —

la „Rul-
atelierul

METODE MODERNE DE

sortare

Foto : O. PLECAN

Cabana Rarăul

Colectivul oțelăriei Martin 
nr. 2 de la Combinatul side
rurgic Hunedoara a introdus 
în procesul de producție noi 
metode de lucru. Astfel, s-a 
trecut la încărcarea cuptoare
lor de 400 tone cu două mașini 
de șarjare concomitent, me
todă prin care timpul de în
cărcare a unui cuptor s-a re- 
du* la Jumătate. Se aplică, de 
asemenea, cu rezultate bune 
metoda de introducere a fon-

tel lichide In cuptoarele de 
mare capacitate cu ajutorul a 
două macarale.

Tot în «copul obținerii unei 
cantități mai mari de metal pe 
unitatea de producție și de 
timp, s-au adus îmbunătățiri și 
procesului de întreținere a 
cuptoarelor.

★

Colectivele de muncă ale ex
ploatărilor miniere 
giunea

din re-
Maramureș, printre

pet1;onal3 1

Biblioteca Cent'»’3

Prolefâ/r âirj toate tarile, unițl-văt

cînteia
Nneretului

Muncitor
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LUCRE
care cele de la Herja, Săsar- 
Baia Mare, Uba și Nistru, au 
extins pe scară largă metodele 
moderne de pușcare, exploata
rea în abataje eu înmagazi- 
nare și altele, care au dus la 
reducerea cu 7—7.6 la sută a 
conținutului de steril în mine
reu față de procentul admis, 
obținîndu-se totodată și impor
tante economii la prețui de 
cost

(Afftrprt)

In continuarea anchetei noastre „CUM PREGĂTIȚI 
IERNATUL ANIMALELOR' prezentăm în acest număr 
eîteva aecvențe din experiența G.A.C. Riled, regiunea Ba
nat. Gospodăria colectivă din Biled are un sector zooteh
nie puternic, care numără peste 1 000 de taurine și apro
ximativ 2 700 de porcine. Mal mulțl ani la rfnd, colecti
viștii de aici au obținut producții mari și constante de 
lapte și carne. îngrijitorii au acumulat o experiență va
loroasă In organiiarea procesului de producție, în îngri
jirea șl întreținerea animalelor. Pregătirile pentru iernat, 
deosebit de complexe In acest an (începînd de la lărgirea 
spațiilor de adăposfire, asigurarea bazei furajere, pregă
tirea cadrelor, și pină la o nouă organizare a muncii) sînt 
acum pe terminate.

CITIȚI PAGINA A V-A:

O preocupare la ordinea zilei — PREGĂTIREA 
IERNATULUI ANIMALELOR*
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N. Topor despre
în legătură cu schimbarea 

bruscă a vremii și valul de 
frig F ploi care a cuprins în
treaga țară, redactorul Agen- 
rie» ^Agtrpres* Ga. Brătescu 
s-a «dresat drreetondni ad
junct z direcției hiârometeo- 
rtAogtce c Comitetului de Stat 
«I Apelor. .V. Topor, care i-a 
deviant:

-Ploile și scăderea zempera- 
tssru. cere cu coincis cu în
ceperea sezonului rece în 
emisfera nordică, se datorea
ză trecerii pe deasupra teri
toriului țării noastre a unei 
zone depresionare formate tn 
peninsula italică. Virtejul ci
clon ic a favorizat atragerea 
unei tr.rarii de aer sub
polar din peninsula scandina
vă. care s-a extins peste toată

schimbarea vremii
zona balcanică pină în Asia 
Mică. Masele de aer din Me- 
diterana și Scandinavia, avînd 
origină maritimă, au determi
nat ploi abundente. In țara 
noastră, mai ales în jumătatea 
de sud-est, s-au înregistrat 
cantități de apă de 40—80 Ipe 
metru pătrat, constituind un 
record pentru luna septembrie. 
Aceste ploi s-au transformat 
in zonele de munte mai înal
țe de 900 m în lapoviță și apoi 
in zăpadă, care s-a depus în 
straturi de 10—25 cm. Valul 
de aer scandinavic a făcut să 
cadă ninsoare și în unele părți 
ale Europei Centrale și în 
Balcani, făcînd să scadă deo
dată temperatura, ca în zilele 
de început de iarnă, de la 
Atena pină la Praga*.

N. Topor, a făcut un pronos
tic al timpului pentru zilele ur
mătoare, „Se așteaptă o ame
liorare a vremii — a spus el 
— manifestată prin cer va
riabil mai mult senin și cu 
temperatura în creștere, atît 
în țara noastră cit și în în
treaga Europă Centrală. In 
rLord-vestul continentului nos
tru însă toamna va continua 
si se facă din plin simțită cu 
ploi, vînturi tari și chiar ză
padă. Presupunem că spre 
sfirșitul lunii septembrie și 
începutul lui octombrie se va 
produce o încălzire neobișnui
tă a vremii, atît în țara noas
tră cit și în centrul și sud- 
estul Europei. Această proba
bilă vară tîrzie va fi determi
nată de o circulație sudică a 
maselor de aer spre vasta 
zonă depresionară ce se de
plasează în momentul de față 
de pe Oceanul Atlantic către 
nord-vestul Europei.

Țara noastră are acum o gene
rație tînără, de nădejde, plină de 
vitalitate și spirit tonic, de forță 
și voință de a munci. Ea arată 
astfel tocmai pentru că s-a dez
voltat în noile condiții mate
riale, pentru că s-a format în ab
sența oricărei servituți sociale, în 
spiritul libertății, al socialismului.

Au apărut nenumărate perso
nalități cu o gindire independen
tă, metodică, fermă, talente or
ganizatorice remarcabile, pe care 
viața le-a și pus la încercare. In 
toate locurile de muncă, mai cu 
seamă pe marile șantiere de con
strucții, în uzine și combinate, 
sumedenie de munci de înaltă 
răspundere și calificare sînt în
credințate tinerilor. In acest fapt 
se vădește atît orientarea demo
cratică a societății noastre, cit și 
faptul că tineretul este capabil să 
primească și să facă față cu cin
ste onoarei ce i se oferă.

Tinerii care vorbesc prin scri
sorile din fața mea, primite ca 
răspunsuri la ancheta „Scînteii 
tineretului", sînt oameni care au 
pășit cu optimism tn viață. Fosi-

bilitatea unui obstacol nu le 
clintește voința de a reuși.

„De mult — (Buzdugă Dumi
tru, numără 20 de ani) — am 
înțeles că pentru a deveni cu a- 
devărat folositor societății noastre 
trebuie să-mi însușesc o înaltă 
pregătire. Abia mai tîrziu mi-am 
dat seama că s-ar putea ca do
rința mea să fie împiedicată de 
anumite greutăți personale. In
tr-adevăr, după ce am absolvit 
cursurile școlii de 7 ani a trebuit 
să rămîn încă 3 ani în mijlocul 
familiei. Dorința de a învăța nu 
pierise însă din sufletul meu, 
dimpotrivă, mai tare mă însufle
țea. Și astfel, după trecerea celor 
3 ani am reînceput să învăț, iar 
astăzi, avînd școala profesională 
terminata, lucrez la Combinatul 
chimic Borzești..."

Experiența nu l-a timorat. Du
mitru ține să urmeze în cele din 
urmă Facultatea de chimie.

Cazul nu este unic.
„Liceul l-am terminat în 1957, 

scrie Angela Mureșan. De atunci 
au trecut 7 ani dar nu mi-am

f
iierdut încrederea că voi urma 
acuitatea, deși am 25 de ani și 
sînt și căsătorită".

Hotărirea și voința o vor ajuta 
să treacă peste orice greutăți și 
pe Negul eseu Elena, care ne 
spune:

„Sînt mamă tînără. Am înte
meiat un cămin fericit dar, din 
cauza unei nenorociri, am rămas

Ancheta ,.Scînteii tineretului44

MUNCA • DRAGOSTE • IDEALURI
singură cu copilul. Xu m-am 
descurajat, caut să muncesc și să 
învăț înainte pentru a-mi realiza 
visurile vieții".

Bărbăția Elenei Negulescu este 
un fapt efectiv. Ea s-a calificat 
laborantă și urmează clasa a 
X-a la cursul seral. Nimic n-o s-o 
poată împiedica să-și încheie 
studiile, să-și desăvârșească pre-

ostiei de lume suferința trebuie 
să fie trecătoare, omul trebuie să 
reziste încercărilor, să le încingă, 
să nu piardă simțul esențialului. 
Și, intr-adevăr, așa se întimplă, 
deoarece omul nostru nu cunoaște 
singurătatea și nici zădărnicia 
lungii curse a vieții din capi
talism.

Tinerii cu care stau de vorbă

ceream de la tovarășul maistru 
lucrări mai complicate pentru a 
mă pune în situația să gîndesc 
și să chibzuiesc“. Este dăstăinui- 
rea lui Ioniță N. Constantin, un 
bărbat de 20 de ani.

Celor mai buni dintre ei, de
parte de orice frivolitate, dra
gostea le apare ca forma însăși 
a vieții, ceea ce-i predispune la

idei mature, con
secvente, ca ace
lea ale lui Ban
dit Gabriel:

„Egali în dragoste, egal: in 
dreptul la viață, ne-am luat de 
mină și am pornit să întimpi- 
năm viitorul... Iar daca în calea 
noastră se vor abate necazuri și 
dureri, va trebui să știu să-1 apăr 
pe omul de lîngă mine, să-i men
țin treaz dorul de viață"?

Adăscăliței Maria e de aceeași 
părere, dar formulează încă mai 
categoric: ,Jn privința dragostei 
am concepții bine cimentate. 
După mine, a mă căsători cu cel 
pe care-1 iubesc înseamnă a lua 
și asupra mea toate bucuriile și 
necazurile lui. Voi suferi și mă 
voi bucura alături de el". Și iată 
cum își dezvoltă ideile despre 
iubire aceeași tînără laborantă de 
la polimeri-emulsie:

„Iubesc din tot sufletul adevă
rul. De multe ori am întîlnit 
oameni care, fără motiv, mințeau 
în dragoste. Le puneam atunci 
întrebarea: — Ce te face să spui 
un neadevăr tocmai atunci cînd

Combinatul chimic Bonesti
este cazul să fii mai deschis, mai 
sincer ?

Xu m-am descurajat ci am 
continuat să caut Și am găsit. 
Xu mă înșel. Omul pe care-1 iu
besc nu va minți. Am încredere 
în simțămintele lui pentru că le 
văd curate. El nu-mi va des- 
minți niciodată idealul". Și a- 
daugă, pentru cazul cînd vom fi 
crezut că s-a lăsat furată de cu- 
cînt: „Da, vreau ca în dragoste 
să ating idealul".

E îndrăzneț spus, veți fi de 
acord. Dar glasul Măriei nu este 
singurul care se încumetă.

La întrebarea: „Cum îți păs
trezi dragostea?* — Gruici Ioan 
răspunde, aproape polemic:

„Xu încerc să-mi păstrez dra
gostea, nici să mi-o conserv, ci 
caut s-o dezvolt pînă la perfec-

HORIA ARAMĂ

(Continuare în pag. a IV-a)



TINERI
LA ÎNĂLȚIMEA TA
Cind chipul tău e-atît de viu pe veac, 
pe mine mai înfiorat m-ascult,
Ia înălțimea ta în tot ce fac 
și eu să-nvăț să dau cu mult mai mult.

Doar viața, mintea mea îți aparțin© 
nu numai cu ce-am vrut și săvirșit, 
ci și cu-acel necunoscut virgin 
chemîndu-mă să-1 aflu, însfîrșit.

Acolo-s bolți sub care în curind 
pădurea slîlpăraielor de fier 
va desena adînc, alunecând, 
solemne cercuri mari de șantier,

Mai sînt și munți golași apropiați, 
jos străbătuți de-un riu, treptat sporind, 
cu cit își urcă piepții betonați 
centralele barajului de-argint.

Metalul, apa, sufletu-mi de foc, 
elementare forțe-n element, 
s-or sparge să sc-adune iar Ia loc 
sub constelații noi de sentiment

CRICORE HAGIU

A

In așteptare

Ca an strigăt ca de flaut, 
in-am «finit de întuneric. 
Dau de suflet cînd te caut 
prins ca într-un spațiu sferic

vîntul tinguie suplețe... 
Ce să fac și ce-aș putea, 
cu atîta frumusețe, 
care n-o pot amina ?

Desprinderea pietrei
Vale îngustă in ploi și arcuiri de arbori. 
Tren forestier, minusculă jucărie, 
Clătinată de drumuri repetate, 
Sub cerul neliniștit și umed.
Ploile leagănă nesfârșite cuibare de cuci, 
Zburătoare ascunse în perdele de verde, 
împletite în respirația ținutului 
îndelung străbătut de dungi solare, 
Cer permanent, niciodată schimbător 
Intre Crișurile Alb și Negru.

lMulțumire

Formația de dansuri a căminului cultural din comuna Bencec — regiunea Banat

Iți mulțumesc pentru clara lumină prin care mă-palț 
De Ia epoca pietrei și arborilor mei mitologici, 
Pînă în dreptul uneltelor care cioplesc un copac 
Să-l preschimbe în patul și în masa cea mai frumoasă 
A dragostei.

Iți mulțumesc pentru marele meu echilibru, 
Pentru ordinea-n care transpare și-alunecă 
Orice element al naturii, pentru traiectoria 
Simplă, exactă a timpului ce-1 împlinesc, 
Ca a razelor gama,
Pentru imaginea miraculoasă și totuși concretă 
A stelelor ce vor veni...

Iți mulțumesc că mi-ai ocrotit sentimentele 
Și fosforescentele mele idei, de eclipse adinei, 
Iți mulțumesc pentru bucuriile spirituale
In care mă scald ud pînă la piele de-atîta lumină, 
Pentru bogățiile ce mă înconjoară și mă întregesc, 
Bogății emanate din craterul mîinilor noastre.

Mulțumesc pentru entuziasmul extras ca uraniul
Din minele-acestui pămînt,
Pentru puritatea de adolescență a limbii pe care-o vorbim,
Pentru înțelepciunea cosmică a acestui popor 
De la poalele stelelor, 
înțelepciune prin care azi știm să trăim, să iubim.

Iți mulțumesc pentru fiecare bătaie de inimă 
Care face să se rotească pămîntul
Cu un ceas mai devreme
In jurul soarelui.

ADRIAN DOHOTARU

CONSTELAȚIA

UNELTEI
Muncitorilor Hidrocentralei 

.16 Februarie“-Argeț
i

Soarele aburea apa ca pe o oglindă
Lovită de-o piatră și suferindă.
Meșterii treceau munții; Adînca lor pădure 
Avea scapăr de copită,
Nobil rămas în cruda-i rîvnire.
Se spărgea tăcerea de frunze
Cu zgomotul unui urlet de lup;
Meșterii treceau cu umerii tineri: 
Umărul liniștit ținea parcă o amforă 
Ce-adulmeca purpuriul
Zbătîndu-se între crengile umede.
Dintre toate figurile ochiul cuprindea
Forma apei lovită în pîntec, de coame de cerb. 
Meșterii smulgeau taina căderilor de stele — 
Mîinile lor aveau bătaia aripilor
Care, aerul într-o clipă îl frîng.

II

Se subția ca o coadă de cal
Cite o stea în noaptea care străpungea 
Albia pădurii
Albia in care luna
Se legăna ca o apă, lovită de vârful brazilor. 
Meșterii luau pulsul rădăcinilor
In care

A

PROFIL

„CASA
*

DE CULTURĂ

Străduința de a organiza a- 
cele acțiuni care să vină în în- 
tîmpinarea preocupărilor ma
jore și complexe ale tinere
tului, inițiativa și grija față 
de fiecare amănunt organiza
toric — iată trăsături defini
torii pentru activitatea co
lectivului de conducere al ca
sei de Cultură din raionul Gri- 
vița Roșie.

Vorbesc despre aceasta, cu 
puterea de convingere a fap
telor, acțiunile la care în iu
lie și august (ca să ne referim 
doar la o perioadă recentă) au 
participat ca organizatori și 
spectatori mii de tineri din 
raion, vorbesc cu prisosință 
și numeroasele puncte intere
sante din programul de acti
vități pe septembrie al casei 
de cultură-

Intr-o formă sau alta, invi
tația este adresată tineri
lor raionului Grivița Roșie 
în fiecare zi. Casa de cultură 
vă invită : la seara cinema
tografică din 12 septembrie 
fi£ma „Cu aparatul de filmat 
pe meleagurile patriei noastre 
socialiste-. Vor rula filme do
cumentare)—; la simpozionul 
^Succesele industriei noastre 

soare de marini-—; la 
expazit>ei -Reaii-

k np.

prin sălile Muzeului Louvre. 
Călătoria prin Louvre e de 
fapt o etapă a unui itinerar 
lung care cuprinde și Britisch 
Muzeum și Collisseum.

Pe cei ce îndrăgesc sportul 
îi va atrage, fără îndoială, în- 
tilnirea cu reprezentanți de 
frunte ai sportului romînesc ; 
vor afla cu acest prilej lucruri 
noi, dintre care cele mai inte
resante cu privire la partici
parea echipelor noastre la O- 
limpiada de la Tokio.

Numeroase alte exemple de 
acțiuni, cuprinse în progra
mul pe septembrie ilustrea
ză preocuparea colectivului 
de conducere pentru a asigu
ra cele mai bune condiții pen
tru ca tinerii să-și petreacă 
aici timpul liber plăcut și in
structiv. De aceea și conside
răm că o trecere în revistă, 
oricît de sumară, a acțiunilor 
ce se organizează în luna în 
curs, nu poate totuși să omi
tă unele activități care se 
bucură de mult interes din 
partea tinerilor. Este vorba de 
..joile tineretului* la care vor 
avea loc dezbateri colective pe

diferite probleme de 
cum ar fi: „atitudinea față 
de muncă14, „trăsături morale 
ale conului nou“, „să ne com
portăm demn și civilizat în 
societate".

Aceste acțiuni, ca și toate 
celelalte din programul casei 
de cultură, sînt însoțite de 
spectacole artistice de înaltă 
ținută, susținute de propriile 
formații de amatori.

Casa raională de cultură a 
tineretului din raionul Gri- 
vița Roșie este deopotrivă de 
apreciată și pentru activitățile 
de cerc, de club și sportive pe 
care le organizează zilnic.

Pentru a se iniția în arta 
mînuirii penelului, pentru a 
juca șah sau tenis de masă, 
pentru a se întrece în dispu
te de volei, box sau haltere 
tinerii amatori găsesc aici 
condițiile cele mai prielnice.

Iată, deci, programe cuprin
zătoare, variate, atractive, Ia 
care sînt invitați să participe 
sute și sute de tineri.

VÂ INVITĂ
trecut pufin timp de 
atunci. Cu numai doi 
ani și jumătate în 
urmă, una din emi
siunile de muzică u- 
șoară ale televiziu
nii ne făcea cuno
ștință cu un tînăr al

cărui nume nu-1 mai auzisem: 
Constantin Drăghîci. Melodiile pe 
care le-a cîntat în seara aceea nu 
erau noi, dar ni s-a părut atunci 
că le ascultam pentru prima oară. 
Interpretul, dînd vibrație unor cu-

LILIANA C. BOTEANU

Uite, e vremea dintre vară și toamnă,
Și soarele se zbate să-ncalzească umedele creste, 
Fără să domine vreodată total norii, 
Strălucind îngust peste vale.
Dorm cei veniți aici,
Doar femeia îndrăgostită,
Neliniștită în somnu-i treaz 
Pîndește gestul iubitului de peste zi.

Cu zgomot . .
Și alerga ca o iederă ce urcă și coboară 
Dimensiuni știute — de coloană.
Coaja prinsă de dragostea trunchiului, 
Sărutată-ndelung de secure-sărea.
Se prefăcea în așchie cu riduri, 
Pe care pămîntul o mistuia ca un foc 
Sugrumînd — durerea căderii copacilor. 
Apele săreau peste ierburile lăsate căzute 
Dincolo de țărmurile soarelui —
Se prefăceau în inele și dispăreau strivite de zgomot 
Tălpile, pregăteau vecinele tălpi
De marea plecare;
Cesturile străpungeau înălțimi cu grija 
Etajelor care se mină unul pe altul mai sus, 
Sub lutul spart de chemări.

Schimb experiență

Cariera deschisă în straturi,
Cenușiu, negru, roșu,
Piatră concentrată, niciodată abandonîndu-se, 
Fiece desprindere, e o naștere.
Piatră falnică, asemeni neliniștei.
Retezată de luminile anotimpurilor trecătoare, 
Desprinsă din stăpânirea zilei,
Ca o pasăre din neverosimilul zbor săgetat. 
Acum, pietrarule, ochiul tău are în el 
Gesturile pe care le vei face atunci când, 
Trecînd peste sunete,
Palma va fi găsit forma.

Meșterii, adunau în palme înaltul
II frămintau într-un dans ușor al degetelor 
Și-î dădeau forma precisă — dorită, 
Fiecare uneltă avea o rotire
Ca o rîvnită planetă.
Meșterii îmblînzeau apa, focul și zgomotul... 
Aripi de piatră fîlfîiau
In dinamitări izbind aerul, încălzîndu-I 
Apoi decolau pe marea pistă a prăpăstiilor. 
Prin frunze urcau (unele de smalț incolor 
Prin care clipele treceau ca niște fete cu tălpile goale

GALATI (de la coresponden
tul nostru). — în sala cinema
tografului LC.O. din Galați a 
avut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute o consfătuire organi
zată de Comitetul regional 
Galați al P.MJL cu tema: 
„Munca politica de masă pe 
șantierele de construcții în 
sprijinul realizării sarcinilor 
de plan*.

La consfătuire au participat 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, secretari ai organizații
lor de partid și U.T.M., pre
ședinți ai comitetelor sindica
telor, cadre din conducerea

întreprinderilor de construcții 
din regiune.

Referatele prezentate. s-au 
ocupat de modul cum s-a des
fășurat munca politică de 
masă pentru mobilizarea con
structorilor de pe șantiere la 
realizarea în termen a obiec
tivelor planificate. Discuțiile 
purtate — relevînd multiplele 
activități desfășurate în acest 
scop — au prilejuit un util 
schimb de experiență pentru 
îmbunătățirea stilului și a me
todelor de ipuncă ale organi
zațiilor de partid, U.T.M. și 
sindicat.

VERA LUNGU

Lipăind în clorofiliana ploaie.
Vibratoarele aveau gurile reci — 
Mușcau tăcerea sugrumîndu-i durerea ; 
Coborârea benelor o simțeam în palmă, 
Vorbele i?e rămîneau calde pe buze, 
Ca-n cea mai lungă noapte de dragoste 
Sub cea mai înaltă boltă din lume.

DUMITRU M. ION

De vorbă cu
Un repertoriu 

o concepție

LIVIU CIULEI despre
Prima ridicare de cortină în 

noua stagiune a acestui teatru e 
anunțată de febrilitatea pregăti
rilor vizibilă din foaier și pînă 
în cabinetul directorial.
De la vodevil la Brecht I

în repertoriu ai surpriza de a 
găsi pe lingă titluri contempo
rane, romînești sau străine, piese 
al căror succes a fost de mult 
uitat. Debutul va fi făcut cu 
„Dragă mincinosule* de Jerome 
Kealty, care este un examen de 
virtuozitate,, profesională.

zează spectacolele „Clipe de 
viață'4 de W. Saroyan și „Opera 
de trei natale" de B. Brecht, care 
vor vedea lumina rampei pînă 
la 1 ianuarie 1965. Dificultatea 
pe care o ridică întotdeauna

Cu toată aparența caleidosco- 
pică a înșiruirii de mai sus, re
pertoriul nu este alcătuit intîm- 
plător. Directorul teatrului, Liviu 
Ciulei, concepe — așa cum ne-a 
declarat — un repertoriu care să 
verifice în permanență potenția
lul artistic al unui teatru, ferin- 
du-1 de încremenirea într-un sin
gur stil. Un repertoriu deschis 
noului și vechiului, care presu
pune o echipa teatrală de o

sarcină profesională atrăgătoare, 
tocmai de a descoperi valorile 
ideologice și de stil realist în 
opere care și-au pierdut printr-o 
așa-zisă demodare adevăratele 
sensuri.

Dacă ne referim la „Intrigă și 
iubire*, prima mare piesă socia
lă, scrisă încă înainte de revolu
ția franceză, vom observa că ea 
a devenit dintr-o operă politică 
reprezentativă a „Sturm 
Drang*-ului (romantismul 
man) o piesă teatralizată excesiv 
spre melodrama, acoperind cu 
purpură și false străluciri realități

tind 
ger-

Noua stagiune a teatrului
virtuozitate., profesională. Acest 
scenariu dramatic, scris după 
mai multe scrisori ce-1 privesc 
intim pe Bernard Shaw, este sus
ținut doar de două personaje, 
interpretate de Beatte Fredanov și 
Fory Eterie în regia lui Moni 
Ghelerter și decorurile lui Ion 
Oroveanu.

Un regizor tînăr, Valeriu Moi- 
sescu, asigură premiera lui „Fii 
cuminte, Cristofor* de Aurel 
Baranga, axată pe dificile pro
bleme morale. Un bărbat va 
oscila între două femei, pînă în 
final, unde cei doi poli ai nesi
guranței sale dispar. Marcela 
Rusu este unica inteipretă'a ce
lor două roluri feminine de aici, 
în repetiție se mai află și „In
trigă și iubire* de Schiller (regia 
Dan Nasta), urmărindu-se o tra
tare eliberată de modalitatea tra
dițională a punerii în scenă a 
acestei drame. Liviu Ciulei regi-

Lucia
teatrul lui Camil Petrescu n-a 
împiedicat înscrierea în reperto
riu a piesei „Caragiale și vre
mea lui* (regia Dan Negreanu) 
la care se mai lucrează încă asu
pra eliminării din textul prea 
amplu pentru un singur specta
col. Cu piesa lui Ionel Hristea 
„Nimic nu se pierde, dragul 
meu*, „Un tramvai numit dorin
ță* de Tenessy Williams și „Ca- 
niota*, un spumos vodevil de 
Emile Labiche se încheie lista 
de titluri și autori a repertoriului 
primei părți a stagiunii care im
plică rezolvarea unor probleme 
de specific, esențial deosebite.

Sturdza Bulandra
mare receptivitate și cultură ar
tistică, iată ce propune Liviu 
Ciulei noii stagiuni bucureștene.

— Variația mare a repertoriu
lui — ne explică— e aleasă atit 
pentru gradul de atracțiozitate 
cit și pentru un amplu antrena
ment al actorului. In acest fel 
actorul este obligat să trăiască 
toată scara istorică a dramatur
giei, de la teatrul antic pînă la 
moderni. In felul acesta credem 
că stilul teatrului se va defini în 
mers. Variația nu ne va împie
dica să urmărim ținta principală 
a teatrului nostru, aceea de a 
profesa, o artă realistă și ca o

sociale dureroase. Ne propunem, 
deci, printre altele, să ajutăm la 
familiarizarea în continuare a 
publicului cel -mai tînăr cu spe
cii și stiluri teatrale istorice.

Este o inițiativă și o experien
ță artistică în plin pionierat care 
se cere urmărită cu atenție.

„Opera de trei parale*

Spectacolul cel mai promiță
tor, rămîne 
către Liviu 
cu 
do

Râul 
trei

punerea în scenă de 
Ciulei în colaborare 
Serano a „Operei 
parale*” de Bertolt

forțese actor.-

df. ei și po- 
ec&peâ

Brecht. O tLstrbct? 
să, angqted _ __________
cești ale teatrohri, este scLotată

numai pentru roi 
tru interpret! sa 
scenice. Pe lingă_______ ______
dv Bertho’a, Gbeorghe M-.n-rS, 
Mimi Enăceanu. Toma
apare axn in roM Ini P:S » 
nume nou. Margareta R*Laru_ 
Comentariul muzâcai va fi făcut 
de o mică orchestră modernă ale 
cărei partituri sînt scrise pe rit
mul de jazz al blnesurJor, spi- 
ritualsurilor ori songurilor.

— Un pretext tcesnc îacudâ- 
tor care poate fi pricit ca di
vertisment, dar desigur intenția 
lui Brecht n-a fost arta — con
tinuă Liviu Ciulei. Credem că 
vom scoate un spectacol profund 
agitatoric și, in limitele aceluiași 
realism, să îndrăznim cele mai 
variate și pitorești formule tea
trale într-un singur spectacol. 
Spunem, teatral, în sensul bun 
pe care ne-atn propus sâ-l slu
jim. Melonul devine aici un 
semn distinctio. Va funcționa ca 
un simbol al exploatării și toate 
personajele care se mișca în sis
temul exploatator vor purta 
melon: și banda de gangsteri a 
lui Macheath, și șeful poliției 
Brown, și chiar asociația cerșeto
rilor. In acest spectacol, credem, 
avînd în vedere repetițiile, o 
sumă de actori vor face frumoa
se realizări. Credem că spectato
rii vor fi satisfăcuți din plin de 
viitoarea premieră.

Cu această promisiune, se a- 
nunță o stagiune complexă la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra".

M. UNGHEANU

La secția de creație a Întreprinderii textile Galați lucrează 

și tinerele Aurica Ispas și Elvira Costin. In acest an, zeci de 
modele ieșite din mina lor au fost imprimate pe țesăturile 

fabricate aici

viate de toate zilele, ne descope
rea nuanțe surprinzătoare acolo 
unde urechea noastră se obișnuise 
sa înregistreze doar o melodie 
plăcută.

Biografia acestui tînăr este sim
pla, ca a atîtor altora ai zilelor 
noastre; născut în 1932 Ia Bucu
rești, Constantin Drăghîci a absol
vit în 1962 Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu*, după ce mai înainte 
cîntase în Ansamblul Armatei și 
apoi în corul Operei de Stat din 
Cluj. S-a apropiat de la bun în
ceput cu toată seriozitatea și pa
siunea de muzica ușoară la 
foarte scurt timp după terminarea 
conservatorului, un premiu cîștigat 
la Festivalul Mondial al Tineretu
lui de la Helsinki avea să-i răsplă
tească primele strădanii.

De atunci, desele lui apariții în 
public sau pe ecranul televizoare
lor, interpretarea unor clntece 
cunoscute ca „Ești dragostea mea* 
de N. Kirculescu, „Tu nu-mi ceri 
luna* și „Iubire, iubire* de Radu 
Șerban, „Serenada tinereții* a lui 
George Grigor iu, „Ziua în care va 
ploua* de Gilbert Becaud, „Marea* 
de Charles Trenet ș.a. au cucerit 
întotdeauna adeziunea iubitorilor 
de muzică pentru că de fiecare 
dată, glasul lui nu s-a mulțumit 
să incinte numai auzul, ci a trans
mis ceva, a reușit să emoționeze, 
să solicite gîndul, sensibilitatea.. 
Constantin Drăghici mi se pare a 
avea acea calitate care dă profun
zime cîntecului așa-zis ușor, cali
tate fără de care nu poți concepe 
artistul adevărat : sinceritatea.

Ascultîndu-1, ai impresia că me
lodia și versul, împletite într-un 
tot rotund, se nasc atunci și acolo, 
în fața microfonului sub ochii tăi, 
că nu mai ești spectator, ci un 
prieten bun al artistului, care ti 
se adresează sincer din toată ini
ma ; toate acestea pentru că la el 
trăirea cuvîntului devine confesiu
ne străbătută de o undă de finețe 
pe care cîntărețul știe să nu o 
transforme în sentimentalism naiv. 

j De aceea, îl credem și atunci 
i cînd spune vorbele cele mai obiș- 
i nuite „mi-ești dragă*, și atunci 
cînd ne șoptește că e fericit ori 
cînd își cîntă, așa cum se mai în- 
timplă îndrăgostiților, părerile de 
rau. Constantin Drăghici nu se 
teme să apară pe scenă firesc, mo
dest și deschis, așa cum este în 
viata de toate zilele, fără atitudini 
prefabricate, pentru că aduce cu 
ei trăirea intensă a cîntecului, ob
ținută printr-un stăruitor proces de 
c similare ; și aceasta a fost și ră
mîne cel mai fidel mesager al u- 
nui interpret.

Înainte de a li însă o delicata 
mirtarteite. melodia, Închisă Intre 
notele si silabele de pe portativ, 
este un mic rol asupra căruia ar
tistul se apleacă zile întregi, pen
tru c-i găsi tonul care să-l apropie 
pe ezi neocolite de inima ascultă
torului.

Sensibil șl interiorizat, Constan
tin Drăghici pune în activitatea sa 
gravitate și pasiune, dublate de o 
muncă de zl cu zi. Talentul (și nu 
numai acesta) îl obligă la căutări 
continui, pentru a-și perfecționa 
neîncetat drumul pe care șl l-a 
ales, pentru a găsi acea interpre
tare nuanțată de Ia cîntec la cîn- 
tec, în stare să dea vibrație speci
fică fiecăruia, pentru a ajunge la 
un complex și complet repertoriu 
personal. 11 mai obligă și încrede
rea pe care i-o acordă numeroșii 
iubitori ai muzicii ușoare. Iar în 
artă dragostei trebuie să-i răspunzi 
cu dragoste. Din cîntecele cărora 
le-a dat viață pînă acum, s-a do
vedit că Drăgihci cunoaște lucrul 
acesta.

MAGDA MIHĂILESCU
Foto i N. STELORIAN
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EUGEN ANGELESCU
Da. intr-adevăr, a fi elev e o 

treabă foarte serioasă. Așa cum 
te-ai apuca să construiești o 
casă care să dureze. Să dureze 
o viață fără să fii nevoit să-i 
pui proptele. Casei trebuie să-i 
pui o temelie dintr-un mate
rial trainic, iar temelia celui 
mai de preț edificiu — profe
siunea — sînt cunoștințele. Cu
noștințele multilaterale, pro
funde și trainice însușite prin 
efort personal.

Specialistul trebuie să fie 
neapărat dublat de omul de 
cultură. Altfel creația lui ști
ințifică va rămine minoră. Spi
ritul multilateral dezvoltat dă 
omului personalitate, ridică va
loarea activității proprii. Cul
tura generală reprezintă ceea 
ce în pictură este fondul unui 
tablou pe care se reliefează un 
portret sau un peisaj. Adeseori 
fondul ridică valoarea artistică 
a tabloului.

EM. CONDURACHI
In școala medie și în genere 

în epoca primă a tinereții e- 
xistă, mai frecventă — și este 
bine că este așa — o tendință 
accentuată de generozitate, de 
căldură în prietenie. Din nefe
ricire, adeseori această tendin
ță de generozitate, de căldură 
omenească se confundă cu a- 
coperirea unor greșeli. Dacă 
realmente sîntem buni colegi 
și prieteni, trebuie să fim, în 
primul rînd, exigenți, altmin
teri nu sîntem prieteni cu ade
vărat. Ce sens are să știu că 
un prieten al meu va avea de 
suferit de pe urma unor gre
șeli și să nu-1 previn la timp, 
să-i cer chiar, la timp, să evite 
eventuala eroare sau să n-o 
mai repete. Insist. Această exi
gență poate găsi forme de ma
nifestare foarte potrivite și nu
mai în aparență aspre. însem
nat este doar rezultatul. în
semnată este adevărata gene
rozitate care împinge spre o 
anumită exigență, spre nevoia 
ca fiecare dintre noi să se de
pășească pe sine.

M. G. FILIPESCU
în liceu am deprins pasiunea 

pentru fizică, chimie și mate
matică — și am studiat temei
nic la aceste obiecte. Și tot în 
liceu, la lecțiile de istorie — 
m-am apropiat de filozofia 
marxistă, de materialism, am 
început să studiez dialeetica 
materialistă.

Cunoștințe diverse — in 
aparență fără legătură cu 
geologia — au contribuit 
la desăvîrșirea pregătirii mele 
profesionale. Așa că e lesne 
de înțeles ce sfaturi aș da 
elevilor de azi: să învețe și iar 
să învețe, să-și însușească te
meinic toate materiile care se 
predau în școala medie. în de
cursul vieții pot să apară pa
siuni noi, omul poate să-și des
copere aptitudini pe care nici 
nu le bănuia, să se specializeze 
într-o ramură, să i se încre
dințeze o muncă Ia care nu s-a 
gîndit poate deloc în școala 
medie. Dar, în asemenea cazuri, 
cunoștințele căpătate în școala 
medie — la toate materiile — 
trebuie să-1 ajute să-și desă- 
vîrșească pregătirea.

G. IONESCU SISESTI
Este limpede pentru oricine 

eă in societatea socialistă este 
nevoie de specialiști foarte 
buni, care trebuie insă să aibă 
o privire generală, de ansam
blu. cit de completă, o cultură 
generală bogată. Fundația edi
ficiului spiritual, pe care noi 
îl numim cultura generală, se 
realizează în școala medie. Dar, 
nu mai încape îndoială, școala 
nu poate da elevului totul de-a 
gata, iar dacă printre ei se află 
din cei asemănători cu perso
najul unei binecunoscute scri
eri a lui Creangă, și cer „pos
magii muieți , aceștia vor avea 
să privească mai tîrzîu cu ne
mulțumire golul pe care l-au 
săpat în propriul lor univers 
spiritual prin insuficienta preo
cupare și pasivitate. Se cere de 
aceea din partea elevilor, să 
manifeste un interes multilate
ral pentru toate aspectele cul
turii, fără să neglijeze pregăti
rea atentă la materiile privind 
direct viitoarea profesie, apti
tudinile pe care le au.

CAIUS IACOB
Desigur că matematica ți se 

poate părea grea dacă te măr
ginești să asculți lecția profe
sorului, rezolvi, la citeva zile 
o dată, o problemă sau, 
pur și simplu, o copiezi pe ca
iet gata rezolvată de colegul 
tău. Așa nu se poate învăța 
matematica, și nici nu se poate 
descoperi matematica ca o ști
ință interesantă și folositoare. 
Matematica se învață cu tena
citate și continuitate, zi de zi, 
după fiecare lecție, cu creionul 
în mină, rezolvînd exerciții și 
probleme, căutînd a lămuri fie
care amănunt. O noțiune neîn
sușită poate crea o ruptură în 
firul logic care înlănțuiește cu
noștințele matematicii. Dar ce 
perspectivă nebănuită oferă 
matematica celui care a depus 
efortul inițial de a o înțelege și 
pătrunde I Frumusețea și ma
rea utilitate a matematicii o 
descoperi după ce ai învățat cu 
adevărat matematica. Cine în
vață în școală matematica n-o 
va uita niciodată.

în anul școlar trecut, elevii 
au avut prilejul să citească în 
„Scînteia tineretului “ nenu
mărate articole care înmănun- 
chiau imaginea anilor de 
școală. Articolele au fost -pu
blicate sub un sugestiv titlu 
„A fi elev**. Mi se pare foarte 
util ca în zilele de început de 
an, să revenim asupra apes- 
tor articole. Eu am făcut acest 
luctui și încerc, pentru voi, 
9ragf elevi, să sintetizez ideile 
cele, mai însemnate care au 
străbătut dezbaterea din co
loanele ziarului.

Am citit, recitit și studiat 
seria de articole în care o 
pleiadă de străluciți reprezen
tanți ai științei și culturii 
noastre evocă anii de școală, 
își explică propria dezvoltare, 
comunicînd cu multă căldură 
și încredere tinerilor aflați as
tăzi pe băncile școlii unele 
concluzii de viață. Trebuie, în 
primul rînd, să mărturisesc că 
am fost viu impresionat, sur
prins de entuziasmul cu care 
acești mari învățați vorbesc, 
peste citeva decenii, despre 
școală, profesori, colegi... A- 
niintirile sînt vii, sugestive — 
ideile ce se degajă din relata
rea experienței fiecăruia, se 
impun prin claritate, forță de 
convingere.

Foarte mulți dintre tineri 
și-au pus și își mai pun poate 
întrebarea : unde începe dru
mul spre știință ? Citind arti
colele apărute la rubrica .,A 
fi elev“ — ei găsesc un răs- 
puniwcu adinei rezonanțe.

Prin urmare de acolo a 
pornit pasiunea pentru 
tuala specialitate, acolo, 
școală, își are rădăcinile 
tuala tenacitate în studiu, 
prinderea de a utiliza
maximum orele și minutele, 
spiritul de ordine, metoda de 
lucru, preocupările culturale 
realizate într-o cultură perso
nală impresionantă, curiozita
tea științifică fructificată pes
te ani de muncă și căutare in 
erudiție copleșitoare...

Dar noi, de fapt, știm lucrul 
acesta, știm că modul cum 
activăm în școală este decisiv 
pentru tot restul vieții, știm 
că ceea ce nu se face în anii 
școlarității, cu enorme greu
tăți se va putea recupera mai 
tîrziu, iar în formă optimă nu 
se va mai putea realiza nici
odată. Știm că anii de școală 
opt sau doisprezece, nu sînt 
doar niște ani din viață pe 
care-i putem parcurge într-un 
fel sau altul, ci sînt anii în 
care — dat fiind ireversibilul 
proces de constituire a perso
nalității produs în copilărie,

ac- 
în 

ac- 
de- 

la

adolescentă, tinerețe — se 
hotărăște în cea mai mare 
măsură „destinul'' nostru ul
terior. Acum se făurește inte
ligența, sistemul de gindire. 
dimensiunile imaginației, bo
găția afectivă, forța voinței și 
toate acestea vor condiționa 
activitatea noastră de mai tîr
ziu, viața noastră.

Autorii articolelor consta- 
tînd cu luciditatea și precizia 
proprie omului de știință — 
originea aptitudinilor și reali
zărilor lor în activitatea șco
lară, adresează elevilor din 
zilele noastre, apeluri calde și 
stăruitoare :

„sa privească în adincime. 
cu seriozitate viața de școală 
cu care nu ne mai întilnim a 
doua oară, să fructifice toate 
bogățiile pe care le oferă ea 
celui hotărît să muncească cu 
tenacitate, conștient pe deplin 
de seriozitatea acestei munci 
care își va arăta roadele de 
aur mai tîrziu" (acad. G. IO- 
NESCU-ȘISEȘTI), ,a fi elev 
este o treabă foarte serioasă. 
Așa cum te-ai apuca să con
struiești o casă care să dureze. 
Să dureze o viață fără să fii 
nevoit să-i pui proptele’ 
(acad. E. ANGELESCU). „a fi 
elev este o meserie, o meserie 
ca oricare alta care solicită 
mancă, muncă serioasă, dis
ciplinată, dăruire, pasiune și 
mai ales pasiune" (acad. RA
LUCA RIPAN), ..nu este de
loc ușor să fii elev. A învăța 
înseamnă, în primul rînd a fi 
profund, iar această profunzi
me cere efort tenace* (acacL 
EM. CONDURACHI). „ceea 
ce ne-a dat școala a fost 
esențialul pentru viitorul 
nostru și a rămas pentru toa
tă viața. V-ați gîndit vreoda
tă că ceea ce vă predă profe
sorul trebuie să vă însușiți 
pentru o viață ? (oro*, univ. 
VALERIU BOLOGĂ).

Așadar învățătura, munca 
specifică vîrstei școlare - a- 
ceasta definește conținutul și 
valoarea zilei de astăzi cînd 
ești elev, aceasta hotărăște și 
ziua ta de miine. Numai efor
tul actual poate să-ți deschidă 
perspectivele fericirii de mai 
tîrziu.

elev nu poți încerca satisfac
ții, nu poți să te bucuri de 
viață decît dacă te străduiești, 
lupți pentru a te înarma cu 
știința pătruns fiind de senti
mentul unei mari responsabi
lități. In procesul îndeplinirii 
îndatoririlor școlare și dincolo 
de acestea ÎN ACTIVITATEA 
CONTINUĂ DE INSTRUIRE, 
CULTIVARE. AUTOEDUCA- 
RE SE SI CONSTITUIE SIM- 
ȚĂMlNTUL RESPONSABILI
TĂȚII. Dar măsura în care 
acest simțămînt este prezent 
se determină tot din modul 
cum înveți, cum te pregătești 
pentru viață. Exprimîndu-ne 
pe scurt : a învăța cu răspun
dere, înseamnă a învăța stă
ruitor, zi de zi, fiecare lec
ție. Este foarte necesar ca 
dumneata, elev, să te pătrunzi 
de adevărul acestei relații de 
reciprocă influență între con
știință și activitate probînd-o 
prin propria experiență. Cu 
acest prilej te vei convinge și 
de un alt adevăr — pe larg 
dezbătut în articolele la care 
ne referim. învățătura este 
grea, apăsătoare pentru cel 
care nu învață sistematic : 
pentru cel care inrață în mod 
continuu și metodic. învăță
tura nu mei este o povară ci 
o necesitate- o tendință lăun
trică și de aceea învățătura 
intensă constituie un izvor 
de bucurii. Și atunci este ușor 
de răspuns Ia întrebarea : în 
ce situație își creează elevul

Conf. univ. PAUL POPESCU-NEVEANU
director adjunct al Institutului de științe pedagogice

nu face și ea parte din 
noastră ? Nu numai că 
parte dar — cum am

Dar și astăzi cînd ești

tura 
viața 
face 
mai spus — este principală, 
esențială, prin ea — în primul 
rînd — se definește elevul. 
In societatea noastră socialis
tă, școala reține o perioadă 
însemnată din viața omului, 
afirmîndu-se ca un element 
nu numai necesar, dar și 
firesc. Școala te adaptează la 
viața socială, te înarmează cu 
experiența omenirii și prin 
aceasta comunică individuali
tății un sens înalt.

Nu străbătând de mii de ori 
aceeași stradă vei afla tainele 
Universului și ale puterii 
omului, ci urmărind rîndurile 
cărții școlare, ale cărților de 
știință și cultură.

Poate, vreun cititor tânăr va 
protesta în gînd : „bine, dar a- 
ceasta-i clar, se spun lucruri 
elementare*'. Nu-1 contrazic. 
Este într-adevăr clar și ele
mentar, dar nu lipsit de sem
nificație și în orice caz, nu 
ușor. Nu e ușor să cucerești 
lumea și viața prin cunoaște
re. transferînd în mintea ta 
principalul din bogăția nesfîr- 
șită de cunoștințe despre 
lume. Aceasta este — așa cum 
se arăta în articole — o ade
vărată expediție care necesi
tă energie, cutezanță, organi
zare. Expediția prevede par- 
rurgenea unor domenii lungi 
Intr-tm timp limitat. Nu știi 
să folosești timpul, pășești 
Leoe. râmfi undeva în limi
tele golf-țânn și vei regreta : 
te grăbești, treci repede pe 
Tmgâ U-V-ui minunate, vei 
•recea prea puțin și nu-ți vor 
râmi re amintiri limpezi : 
cergi x^g-zag. trec pe ungă 
re e mteresant car te cțmeșu 
T’»lrLr< unde e acar

va! de -jșy. vei păr Mr 
firul ea ăxrjeî șt ptzâ la ur
mă =eKî tqt răcm'-e decit 
-upresL. ±^pnse ft
Ifeăr eâevx K se pare, pcaze 
penuu că sriî frame mseu

timp. Dar sînt multe de făcut, 
nu există timp de pierdut. Și 
aceasta pentru că e de străbă
tut o cale așa de lungă! 
Asemenea unui călător care 
pornește la drum, fiecare elev 
trebuie să-și ritmeze în mo
dul cel mai potrivit pasul, 
mergînd în direcția propusă. 
Este o mare problemă a vie
ții și activității omenești și 
prima și cea mai importantă 
probă o face elevul. Oamenii 
de știință care vi s-au adresat 
au insistat asupra acestui 
moment. Este și explicabil. 
Organizarea timpului este una 
din cheile succesului în toate 
împrejurările vieții. Acad. ȘT. 
MILCU ne arată: „Pentru pri
ma oară mi s-a impus proble
ma organizării timpului. Mi 
l-am organizat în așa fel îneît 
să-mi pot face lecțiile și să-mi 
rămină și timp pentru biblio
tecă. De atunci am învățat 
să-mi organizez judicios 
timpul, una din cele mai ne
cesare deprinderi pentru o- 
mui de știință'. Acad. Gh. 
Vrînceanu scrie : „M-am obiș
nuit de cînd eram elev să nu 
pierd 
orele 
încet, 
ceput 
o adevărată desfătare*. Orga
nizarea activității în timp 
este un examen al stăpînirii 
de sine, al disciplinei și pre
supune totodată multă dibă
cie, chiar o anumită artă. La 
această artă se ajunge numai 
dară se aplică consecvent 
prixespisl •.erarhiznrii octâri- 
lițiLor după importanța Ier 
astfel incit sarcinile princi
pale să rezolvate cu prio
ritare. Dczarea timpului se 
efectuează La vii tu tea unei 
apari tâți de previziune și 

planificare armeni rasă și rea- 
a acți urilor. De reguli 
rarea prealabilă nu 

este realizata practic dacă 
•ârrul nu s-a exersat fci a-

timpul, să nu-mi 
printre degete, 
încet, învățătura 
sâ devină pentru

scape 
Apoi 
a fa
mine

le ri

regim sever de lucru. Atunci 
cînd regimul activității s-a 
transformat în deprindere, 
cînd se formează și obișnuin
ța de a ordona activitățile, nu 
mai este nevoie de încordare 
voluntară pentru a da întâie
tate studiului, pentru a folosi 
timpul în mod util. Constitui
rea unui sistem de lucru 
judicios eșalonat în timp, este 
o garanție a rodniciei anilor 
cînd ești elev, cei mai buni și 
fermecători ani din viață. 
Vorbind cu multă duioșie des
pre copilărie si tinerețe, des
pre prospețimea și elanurile 
proprii acestei vîrste, autorii 
articolelor au solicitat din 
partea elevilor seriozitate. 
Am întîlnit acest termen în 
cele mai multe din materiale
le publicate. Ce înseamnă în 
cazul de față seriozitate ? 
Oare nu contravine seriozita
tea drepturilor copilului de a 
fi copil, a tînărului de a fi tâ
năr, de a fi întotdeauna vesel, 
deschis spre viață, de a parti
cipa la jocuri, de a face glu
me etc. ? Dacă seriozitatea 
este luată în sensul de atitu
dine sobră, expresie poso
morită, de refuz față de tot ce 
e faciț distractiv — atunci 
desigur intervine o contradic
ție. Dar dacă citim atent ma
terialele publicate, ne dăm cu 
ușurință seama că autorii lor 
nu au avut în vedere o astfel 
de seriozitate. Aici este vorba 
de treburi, de acțiuni serioase 
— adică de consecvență în 
activități. A fi serios înseam
nă a duce lucrurile la bun 
sfirșit. a acționa cu botărire 
în îndeplinirea unor sarcini, 
unor scopuri pe care singur ți 
le-ai propus.

Tinerețea trebuie să înflo
rească. revârsincu-și toată 
gama variată a petalelor ei. 
N umai asa poate fi atrasă 
către împlinirea unor aoopuii 
înalte. Vcioșca exprimă forță, 
incinderea în sine, crisparea 
esce o manifestare a slăbiciu- 
mt

Dar r.imeni nu a spus că la 
rirstâ minoră, vă revin «ar
ăm minore și facile. Din 
ccErin. Toată desbaterea din 
_>cfzteia tineretului’ dove.

Acad.
ȘT. MILCU V. MIRZA RALUCA RIPAN CRISTOFOR VRINCEANU

Este o cerință vitală ca încă 
din anii de adolescență — anii 
de școală — să-ți formezi de
prinderea de a depăși hotarele 
manualelor și ale lecțiilor de 
școală, să dai curs setei de a 
cunoaște, curiozității de a afla 
mereu mai mult — calități a- 
tît de specifice tinereții. î|-am 
să afirm că posesorii vîrstei de 
școală trebuie să stea mereu 
închiși între cei patru pereți ai 
clasei, ai bibliotecii ori ai ca
merei de lucru. Nu, tinerețea 
trebuie lăsată să zburde, să se 
bucure de tot ceea ce-i oferă 
acești ani luminoși. Dar tinerii 
noștri prieteni, să nu uite un 
lucru: că în totul se cere mă
sură, cumpătare, spirit de gos
podărire — chiar și în folosirea 
timpului. Oricît de mari ar fi 
tentațiile spre distracții de tot 
soiul, să ai tăria să pui frîna 
atunci cînd trebuie și să rămîi 
un prieten devotat cărții, 
vățăturii. ~ 
vîrsta de 
prieteniei 
teca.

în- 
Pentru că, totuși, 

școală este vîrsta 
cu cartea, cu biblio-

Iată, așa dar, dragi elevi care 
este sfatul meu. Atunci cînd 
studiați cu rîvnă, cu seriozitate 
la toate materiile, este firesc să 
vă placă toate materiile. Este 
și necesar, în același timp, să 
învățați foarte bine, la toate 
materiile. Dar veți observa că 
una dintre aceste materii, sau 
un grup de materii înrudite, vă 
atrage mai mult decît toate ce
lelalte, pentru această materie 
aveți aptitudini, înclinații,
funcție de aceste aptitudini și 
înclinații voi vă înscrieți la 
cercurile pe materii, unde pro
fesorii vă îndrumă lectura su
plimentară în ramura care vă 
pasionează, vă inițiază în mun
ca de cercetare științifică. Con
sider că în funcție de această 
pasiune, de aptitudinile și în
clinațiile voastre să vă stabiliți 
și asupra viitoarei profesiuni. 
Numai așa veți putea realiza 
ceva folositor.

în

poți 
poți 
anii 

de

A fi elev este • meserie. O 
meserie ca •rieare alta, care 
solicită muncă, muncă serioa
să, disciplinată, dăruire, pasi
une — mai ales pasiune. în 
orice meserie poți să fii artist, 
dar poți fi și cirpaci. Așa și in 
această meserie de elev : 
să fii un elev excelent și 
să fii un mediocru, care in 
de școală culege cite ceva
ici, de acolo, dar nimic temei
nic, nimic trainic. E un lucru 
îndeobște cunoscut că in mese
ria pe care o practici nu există 
lucruri mai importante și altele 
mai puțin importante. Reiese 
ca o concluzie firească, deci, că 
și în această meserie de elev 
totul este important, totul tre
buie învățat, trebuie făcut cu 
temei Ia timp, ca să dureze.

în așa fel trebuie să-ți tră
iești anii de școală, incit Ia în
cheierea lor să-ți poți face un 
bilanț foarte clar : ce-ai dobîn- 
dit ? ți-ai format o disciplină 
în muncă, în studiu ? ai izbutit 
să cunoști ceea ce este esențial 
din tezaurul culturii și științei?

SIMIONESCU
Stilul și spiritul de muncă al 

școlii și-au lăsat pentru tot
deauna pecetea asupra elevilor 
săi. Atmosfera generală era de 
severitate și disciplină : profe
sorii foarte exigenți. mulți din
tre ei oameni de știință cu nu
meroase lucrări, ne dăruiau o 
dată cu deprinderea unei munci 
caracterizată de exigență și 
răspundere și ceva din flacăra 
pasiunii cu care se consacrase- 
ră domeniului științific res
pectiv. Acest cadru a prins in 
mrejele sîrguinței o parte a ele
vilor. Și astfel, mulți dintre e- 
levii școlii au ajuns la convin
gerea că există o cale unică 
pentru realizarea personală: 
învățătura. Această convingere 
ne-a antrenat cu fiecare zi tot 
mai mult într-o activitate de 
studiu plină de dăruire. Nimic 
nu lăsam să treacă pe lingă 
noi, învățam totul, aveam note 
bune la toate disciplinele.

Munca 
treruptă. 
dus către succesele de mai tîr
ziu. M-am obișnuit de cînd e- 
ram elev sâ nu pierd timpul, 
să nu-mi scape orele printre 
degete. Apoi, încet, încet învă
țătura a început să devină pen
tru mine o adevărată desfă
tare. Și cînd faci ceva cu plă
cere, chiar dacă este greu, a- 
tunci cu siguranță că îzbînzile 
sînt mult mai mari. Nu trebuie 
să ne temem de expresiile: în
vățătura trebuie să constituie o 
plăcere, învățătura trebuie să 
fie o delectare. Delectarea face 
parte din ființa noastră, ea nu 
este tot una cu superficialita
tea. Delectarea în sensul înțe
les de noi astăzi are drept co
rolar necesar un adînc și du
rabil sentiment de satisfacție 
pe care ți-I produce însușirea 
unor cunoștințe multilaterale. 
Obținem cu atât mai multe re
zultate Ia învățătură cu cît stu
diul îl facem din plăcere, din 
pasiune.

perseverentă, neîn- 
facută științific m-a

dește că este vorba de sarcini 
majore și dificile. Dacă ținem 
seama de condiții, trebuie să 
recunoaștem că munca elevu
lui din clasa a IV-a sau a X-a 
care rezolvă probleme de ma
tematici, a celui care în clasa 
a V-a studiază botanică, în- 
tr-a X-a fizica — nu e deloc 
mai ușoară decit munca ingi
nerului care proiectează o 
mașină sau o clădire, a mai
strului strungalr ce modelează 
o piesă metalică cu multă 
precizie, a medicului frărhîn- 
tat de lecuirea unui bolnav. 
Pentru un elev compoziția 
școlară este tot așa de greu 
de realizat bine, pe cît este 
pentru un scriitor grea mun
ca la scrierea unei nuvele 
sau roman. Și de ce este greu? 
Pentru că pretutindeni în 

.jnunqă Jnteryin obstacole care 
,nu^poț~ fCdepășite fără efort. 
Atacarea fățișa a obstacolului 
și înfrîngerea lui prin efort 
constituie logica oricărei ac
tivități creatoare, serioase. 
Impresia de ușor apare nu
mai după ce principalele ob
stacole au fost învinse. Dar 
ceva mai d’eparte singur în
trevezi alte obstacole și prins 
cu iureșul luptei, singur îți 
propui noi sarcini, mai com
plicate și deci mai intere
sante.

Din acest punct de vedere, 
este foarte semnificativă rela
tarea acad. N. Teodorescu. 
Numai după ce a încercat sa
tisfacția de pe urma unor 
probleme rezolvate și astfel a 
dobîndit încredere în forțele 
proprii, acad. Teodorescu s-a 
angrenat în direcția matema
ticilor. Succesul în urma unei 
activități proprii animate de 
inițiativă este deosebit de 
important pentru definirea sti
lului de lucru în depășirea ob
stacolelor de un anumit fel. 
Ne-o demonstrează acad. E. 
Makovski și acad. M. Nico- 
lescu. Trebuie să reținem însă 
un fapt: este vorba de succe
sele unor eforturi personale, 
ale unor căutări și frămîntări 
proprii. în școală se mai în
tâlnesc pe ici 
care cred __ .
să trăiești în contul altora, 
cerînd mereu ajutor și împru
mutând de la colegi temele 
gata rezolvate. Ei se aseamă
nă acelora 
că dacă un 
ză la înot, 
tește pe ei 
realitate, 
teme gata făcute, amatorii 
ajutor tip „mură-n gură" 
mult, mult de pierdut

Școala poate fi asemănată 
cu o întreprindere producă
toare de bunuri. Dar în școa
lă bunurile nu se produc di
rect, ele nu au o forțnă brut- 
materială. In școală se produc 
personalități, se modelează 
oamenii. Și o dată condițiile 
create, modul cel mai eficient 
de modelare a forțelor fizice 
și psihice, de dobîndire a bu
nurilor culturale-științifice 
este activitatea fiecăruia. Ni
mic și nimeni nu poate înlo
cui această activitate. După 
cum nu te poți hrăni și crește 
dacă mănîncă un altul pentru 
tine, tot așa nu te poți instrui 
și forma intelectual dacă în
vață un altul „pentru tine". 
Numai dacă ești serios preo
cupat de găsirea și aplicarea 
celor mai bune metode de lu
cru, de continua lor perfec
ționare. reușești să ajungi la 
un randament mult sporit re- 
ducînd eforturile difuze, ne
organizate. Prof. Jitariu își 
amintește cum în școală a 
învățat si învețe, a reținut 
unele procedee de scoatere 
în evidență și notare a ideilor 
principale, de alcătuire a 
schemelor, conspectelor. în 
genere trebuie să-ți analizezi 
singur activitatea de studiu 
și observînd momentele ei 
mai puțin eficiente, să recurgi 
la exerciții speciale pentru a 
progresa.

Astfel se conturează opera
țiile gîndirii la un nivel tot 
mai înalt. în fond ceea ce noi

pe colo elevi 
că este profitabil

care își închipuie 
altul se antrenea- 
prin asta îi scu- 
de eforturi...

consumatorii
în 
de 
de 
au

numim inteligență, aptitudini 
sînt calități ce se formează în 
cursul activității (și îndeosebi 
în acești ani). Prin urmare 
multe depind de noi înșine^ 
de modul cum răspundem la 
eforturile profesorilor și cum 
acționăm singuri.

Neștiind pe ce căi cineva a 
ajuns să dispună de aptitu
dine, de talent, unii sînt în
clinați să atribuie un rol 
exagerat datelor înnăscute. 
Cum explicăm cazul i'elatat 
de acad. Caius Iacob privind 
faptul că trei absolvenți ai 
aceluiași liceu sînt astăzi 
academicieni, specialiști în fi
zică și matematică ? Desigur, 
nu printr-o întîmplătoare 
apropiere în același loc a unor 
tineri cu talent înnăscut. Ta
lentul se naște, sa formează 
in școală și este condiționat 
în cea mai mare măsură de 
atitudinea conștientă a tînă
rului față de sine însușii de 
perseverența șl priceperea cu 
care el se construiește pe sine 
în activitate. Oricine, numai 
să fie hotărît, pasionat și 
harnic. Și pentru că a venit 
vorba despre pasiune și hăr
nicie între ele este desigur o 
strînsă legătură, chiar- un ra
port de interdependență, ex
primat foarte ’ limpede de 
prof. C." ^TCOt^SCU-PLOP- 
$OR, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.: „pasiunea 
se descoperă studiind cu pa
siune". Dacă judecăm așa, 
atunci ne dăm seama cîtă 
dreptate are acad. E. ANGE
LESCU cînd arată că nimeni 
nu are dreptul să decreteze 
unele obiecte plăcute și pe al
tele neplăcute, atâta timp cît nu 
s-a aprofundat în studiul fie
căruia dintre ele. Numai des
coperind în obiect noi și noi 
aspecte, apreciind valoarea cu
noștințelor dobîndite poți să te 
pronunți. Dar atunci, inevitabil 
vei da un verdict pozitiv. In 
materialele publicate se ara
tă frecvent că o dată ajuns la 
un nivel de muncă școlară 
susținută, toate obiectele te 
atrag. „Nici un obiect nu-mi 
era indiferent* (prof. N. CA
JAL). Toate obiectele sînt 
plăcute, interesante, utile. 
Sînt componentele obligatorii 
ale culturii noastre generale 
care este obligatorie pentru 
fiecare. Cine se poate priva 
de cunoașterea istoriei sau a 
matematicilor, a literaturii 
sau chimiei ? Multilateralita
tea pregătirii și dezvoltării 
este o lege a socialismului și 
comunismului. Multilaterali
tatea este însă nu numai o 
cerință a vieții sociale, dar 
reprezintă și o condiție a 
dezvoltării optimale într-o 
anumită direcție, în cea a 
specialității, a profesiunii 
alese. Pentru ca să obții re
zultate însemnate într-un do
meniu anume trebuie să dis
pui de resurse multiple și va
riate.

Oamenii de știință și cultu
ră care vi s-au adresat, dragi 
elevi, au demonstrat în rezu
mat o singură idee : succesul, 
fericirea se cuceresc prin 
muncă perseverentă, animată 
de un scop nobil și unitar.

în paginile ziarului „Scîn- 
teia tineretului” au semnat la 
rubrica „A fi elev"... eminenți 
oameni de știință' și cultură, 
care au răspuns cu dragoste 
și promtitudine solicitărilor 
redacției, adueîndu-și contri
buția de preț la definirea 
coordonatelor vieții de elev, 
aducînd argumente din pro
pria experiență de viață pe 
care cu generozitate au îm
părtășit-o actualelor gene
rații de elevi.

Folosesc prilejul începutului 
de an școlar pentru a îndem
na cadrele didactice, părinții, 
organizațiile U.T.M. să studie
ze și să aprofundeze în con
tinuare prețioasele învățămin
te cuprinse în articolele aces
tor oameni de seamă ai țării 
noastre. Și nu mă îndoiesc că 
elevii care i-au invitat ca 
■„oaspeți de onoare” pe acești 
eminenți savanți și profesori 
la dezbaterea lor- tinerească 
și matură în același timp, — 
dînd cuvîntul opiniilor cuprin
se în articolele publicate în 
ziar — vor ști să urmeze sfa
turile primite, că își vor face 
adevărate idealuri în viață din 
a învăța, a studia așa cum, 
împărtășindu-le din experien
ța proprie, acești oameni da 
mare cultură și înaltă specia
lizare i-au îndemnat.

I



PE SCURT
• Miercuri s-au 

disputat mai mul
te meciuri de 
fotbal contînd 
pentru competi- 

continenta-
Iată rezulta- 

: „Cupa Cu-
Varșovia — Admi- 
Echipa poloneză s-a 

următor ;

La startul normelor
Insignei de polisportiv

pelor" : Legia 
ra Viona 1—0.
calificat pentru turul 
West Ham United — La Gantoise 
1—0.

„Cupa orașelor târguri' : Boru- 
sia Dortmund — Bordeaux 4—1 •, 
Juventus — Gilloise Bruxelles 
1—0 ; Manchester United — Djuv- 
gaarden Suedia 1—1 j

„Cupa campionilor europeni" : 
Real Madrid — Odense Danemar
ca 5—2 (3—1) ; F.C. Koln — Parti
zan Tirana 2—0. Echipa vest- 
germană s-a calificat pentru turul 
următor.

9 Peste cîteva Zile își va începe 
turneul în țara noastră echipa iu
goslavă de fotbal, Vardar Skoplje, 
în primul meci, fotbaliștii iugos
lavi vor întîlni duminică la Arad 
formația U.T.A. Miercuri, 30 sep
tembrie, Vardar joacă la Cluj cu 
Știința, iar la_ 4 octombrie — 
la Craiova, cu . ......................
tate.

Spartachiada republicană a 
atras pe terenurile și în sălile 
de sport peste patru milioane de 
tineri și tinere, dintre care mulți 
s-au avîntat pentru prima oară 
în întreceri de amploare. Toți 
aceștia sînt dornici să continue 
activitatea sportivă, să se pregă
tească în continuare, să-și ridice 
nivelul măiestriei sportive.

In această direcție, alături de 
campionatele pe asociație, de di
feritele întreceri organizate pe 
plan local de către asociațiile 
sportive, sprijinite de organizații
le UT.M., trecerea nomelor pen
tru cucerirea Insignei de Po
lisportiv reprezintă un prilej po
trivit pentru ca tinerii care au 
făcut primii pași în sport cu pri
lejul Spartachiadei republicane 

să poată fi, cît mai des, oaspeții 
terenurilor și sălilor de sport.

In raionul Gura Humorului, 
majoritatea celor peste 20 000 de 
sportivi și sportive, care s-au în
trecut în prima etapă a Sparta
chiadei republicane, continuă să 
fie prezenți la antrenamente și 
la concursuri în cadrul cărora 
trec normele pentru obținerea 
Insignei de Polisportiv. Tovară
șul Virgil Haiu, activist al con
siliului raional U.C.F.S. ne infor
ma că, pîna în prezent, peste 
1 200 de tineri și-au trecut toate 
normele necesare cuceririi In
signei de Polisportiv. O preocu
pare deosebită, in această direc
ție, dovedesc asociațiile sportive 
Știinfa — Socola, Foresta — Gu
ra Humorului, Avintul — Todi- 
rești, Avintul — Frasin, Recolta
— Stroești și altele.

Tineri ca Filaret Toi (Victoria
— Capul Codrului), Pavel Drăl-

Știința din locali-

• Turneul in
ternațional de 
șah de la Varna 
a luat sfîrșit cu 
victoria șahis- 
tului sovietic Va- 
siukov, care a 
realizat 9 puncte

din 13 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în ordine : 
Hort (R.S.C.) — 8,5 puncte ; Ghel- 
ler (U.R.S.S.) și Bilek (R.P.U.) — 
8 puncte.

Șahistul romîn B. Soos a ocupat 
........................... “ 6 

a
locul 9, (din 14 concurenți), cu 
puncte. în ultima rundă Soos 
remizat cu bulgarul Radulov.

• Campionul romîn Ion Țiriac 
obținut o frumoasă victorie ' 
turneul international de tenis < 
la Opatija. Tn finala probei de 
simplu, Țiriac l-a învins cu 6—3i 
6—3 ; 2—6 ; 2—6 ; 6—3 pe cunos
cutul jucător australian Mulligan. 
Este pentru a doua oară în decurs 
de 10 zile cînd Țiriac obține vic
toria în fața lui Mulligan. El l-a 
mai învins pe australian și în „in
ternaționalele* de la Split. La 
turneul de la Opatija au parti
cipat 
tralia, 
lavia, 
Bulgaria, 
Austria.

: a 
în 
de

jucători din S.U.A., Aus- 
Japonia, Anglia, Iugos- 

Italia, R.P. Ungară, R.P.
R. S. Cehoslovacă și

(Agerpres)

Campionatele cicliste de pistă

ale orașului București
Velodromul Dinamo găz

duiește în aceste zile întrece
rile din cadrul campionatelor 
orașului București. în prima 
probă, viteză seniori, au concu
rat 12 cicliști, dintre care doar 
4 sînt sprinteri autentici. Aici, 
la viteză, ne-a surprins și gre- 
șala de... începător a ex-cam- 
pionului C. Voicu care, după 
12 ani de ciclism, nu știe că

Oameni care nu se opresc 
la jumătatea drumului

(Urmare, din pag. I) mai

țiune I Poate n-o să reușesc dar 
sînt dator să încerc și... încerc!“

Să recunoaștem: e ceva cu ti
nerii aceștia care nu se opresc la 
formule abstracte, care nu se 
mulțumesc să admire stelele de 
departe, ci se simt în stare să le 
culeagă cu mina lor. Aci este 
romantismul specific generației 
către care privim, calitativ dife
rit de orice alt romantism. Sub

ochii acestui tineret cele __
înaripate idealuri ale omului de
vin realitate, sînt implantate 
adine și se înrădăcinează în pă- 
mîntul țării în care trăim. Și fi
rește nici idealurile prieteniei, 
frumuseții, dragostei nu fac ex
cepție. Știind că nimic nu vine 
de-a gata, băieții și fetele din 
jurul nostru sînt pregătiți să lupte 
pentru fericire, să și-o constru
iască.

Ridicarea calificării • 
continuu

un proces

(Urmare din pag. I)

uzinei — socotesc o îndatorire 
care ține de spiritul înaintat de 
muncă, ajutorul pe care trebuie 
să-l dea tinerilor cu mai puțină 
experiență. Dacă Ion Caticu, 
Cîrstei Nicolae, Aldea Constan
tin, Vlădilă Ion, Mușat Radu și 
alții depășesc lună de lună pla
nul, aceasta se datorește fără în
doială și ajutorului acordat de 
muncitorii cu înaltă calificare, 
așa cum sînt Feticu Ion, Puiu 
Ion, Apostol Dumitru, Dima Va
sile.

O formă eficace care contri
buie în mare măsură la ridicarea 
calificării profesionale a tinerilor 
este și „decada propagandei teh
nice" organizată de comitetul 
sindicatului în colaborare cu co
mitetul U.T.M. și cabinetul teh
nic. Planul comun cuprinde 
ample conferințe prezentate de 
tineri ingineri privind probleme 

. legate de aplicarea tehnologiei 
avansate în producție, realiza
rea unei producții sporite, de 
calitate superioară, la un preț de 
cost redus.

De un real folos în munca ti
nerilor au fost conferințele „Con- 
sideiațiuni asupra fenomenelor 
termice în procesul de așchiere", 
„Posibilități de mecanizare a

operațiilor grele 
etc. urmate de _____
tema ridicării calității produse
lor și îmbunătățirea procesului 
de tratare termică la piesele de 
precizie. Au fost inițiate, de ase
menea, numeroase schimburi de 
experiență. La secția turnătorie, 
de exemplu, un asemenea schimb 
de experiență condus de ing. 
Frîncu Emil privind metodele 
aplicate în turnătoria de precizie 
a întrunit întregul colectiv al 
sectoarelor A, C. și secțiilor scu- 
lerie, mecanic șef.

Comitetul U.T.M. va continua 
în permanență să se ocupe cu 
atenție de ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor, îndru- 
mîndu-i spre cursurile de ridi
carea calificării și specializare 
ce se vor organiza, spre bibliote
ca tehnică. Socotim necesar să 
folosim în mai mare măsură con
cursurile „Cine știe meserie, 
cîștigă", să organizăm reuniuni 
închinate fruntașilor în întrece
rea socialistă, să generalizăm ex
periența înaintată. Sînt numai 
cîteva măsuri care alături de 
formele utilizate pînă în pre
zent vor contribui la creșterea fi 
mai mare a aportului tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor ce revin 
uzinei noastre.

în turnătorie" 
simpozioane pe

nu are voie să atace pe stingă 
decît dacă adversarul care 
conduce a părăsit culoarul cu
prins între linia galbenă și 
cea albă (Și adversarul lui nu 
făcuse acest lucru). De altfel, 
arbitrii au proCedat just, ne- 
luînd în seamă contestația. De 
notat excelentul timp de 11 
sec 7/10 realizat de studentul 
la Politehnică, dinamovistul 
Mircea Popescu, un sprinter cu 
perspective.

în rîndurile numeroșilor ju
niori de categoria a Il-a am re
marcat (la viteză) pe reprezen
tantul clubului Olimpia, C. 
Palade (13 sec. pe 200 m.), pe 
V. Hrușcă și D. Belcic (Școala 
sportivă de elevi) și pe dina
movistul N. Ianculescu. La ju
niori categoria I, în cursa de 
urmărire pe echipe ..Steaua* 
a prezentat o formație omo
genă, care a lucrat frumos în 
..morișcă". O mențiune pentru 
echipa „Voința*, o formație de 
perspectivă.

Semifood-'. seniorilor (75 
tururi, cu aditiune de puncte* 
a fost pierdut de d:r:amov_stu2 
Eugen Bărbulescu. după ce 
avusese un punctaj foarte bun. 
Și asta pentru că n-a fost spri
jinit de colegii lui în momen
tul decisiv. Cînd oare se va 
înțelege, că și în probele indi
viduale, spiritul de echipă este 
absolut necesar și că dacă un 
ciclist a luat un avans, ceilalți 
colegi de club trebuie să con
lucreze pentru victoria acestuia 
și, implicit, a culorilor respec
tive.

De consemnat buna organi
zare (comisia orășenească de 
ciclism și clubul Olimpia) care, 
printre altele, a redus la mi
nimum obișnuitele pauze lungi 
dintre probe.

Campionatele continuă de 
îndată ce vremea va fi favo
rabilă.

ciuc (Avintul — Comănești), 
Pintilie Boca (Avintul — Băl- 
ceanca), Florin Caraciuc (Avin
tul — Frasin), Ilie Cocari (Recol
ta — Stroești); Vasile Pascu 
(Foresta — Gura Humorului) și 
mulți alții, care au participat la 
întrecerile primei etape a Spar
tachiadei republicane, reușind 
să se evidențieze, deși se aflau 
la primele lor concursuri, sînt 
printre cei care se străduiesc 
sâ-și treacă normele Insignei de 
Polisportiv. Ei au deja înscrise 
2-4 norme și continuă să fie 
mereu pe terenurile de sport, 

în raionul Vatra Dornei 
există multă preocupare în vede
rea asigurării continuității în 
sport a participantilor la Sparta- 
chiadă. Succese frumoase se 
obțin în asociațiile ..Călimanul", 
„Minerul" — Leșul Ursului, 
„Muncitorul sanitar". Comer
țul". Instructori și antrenori ca 
Ion Sandru, Vasile Hrișcă, Vasile 
Gabor, Gh. Iacob și alții se pre
ocupă îndeaproape de organiza
rea concursurilor pentru trecerea 
normelor Insignei de Polisportiv. 
In acest fel, în majoritatea celor 
42 de asociații sportive din ra
ion, Insigna de Polisportiv se 
bucură de o largă popularitate. 
Peste 10 000 de tineri și tinere 
sînt dornici să devină purtători 
ai insignei și se pregătesc sau 
trec normele respective. Ținînd 
seama de interesul general mani
festat pentru asigurarea continu
ității activității sportive a tutu
ror celor 15 025 de tineri și ti
nere care au luat startul in prima 
etapă a Spartachiadei republica
ne, tovarășul H. Chirilus, pre
ședintele consiliului raional 
U.C.F.S. ne spunea că majorita
tea lor cor deveni încă in acest 
an purtători ai Insignei de Poli
sportiv. Duminicile cultural-spor
tive, concursurile de casă, com
petițiile pe plan local sint un 
bun prilej pentru trecerea norme
lor. In plus, se organizează pe
riodic concursuri speciale la care 
participă toți sportivii dornici si 
treacă normele Insignei de Poli
sportiv. Am însemnat doar citeca 
aspecte din preocuparea existen
tă în regiunea Suceava pentru 
ca participanții la întrecere 
Spartachiadei republicane să *ie 
prezenți, în continuare, in 
fi pe terenurile de sport.

AUREL CRIȘAN

EMIL IENCEC

Lucrările
de mașini

La Tîmișoari. in amfteatrX 
Institutului de igîecX se des
fășoară lucrările Conferinței 
de mașini hidraulice. organ. - 
zată de baza de cercetări ști
ințifice din Timișoara a Aca
demiei R.P.R. și Institutului 
politehnic Timișoara. Alături 
de specialiștii romini. la lucră
rile conferinței participă ca 
invitați oameni de știință și 
cercetători din R. P. Bulgaria. 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană. R.S.F. Iugoslavia. R. P. 
Polonă. R. P. Ungară, UJLS.S.

Ședința a fost deschisă de 
acad. Ștefan Nădășan, vicepre
ședinte al Academiei R.P.R.. 
care subliniind importanța ști
ințifică și practică a conferin
ței a transmis celor prezenți 
un salut din partea Academi
ei R. P. Romîne și a specialiș
tilor în domeniul construcției

Aspect din portul Braila

Foto : N. STELORIAN

guvernamentale romîne în Algeria

Primirea
de către tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer 
a șefului delegației 
economice din Iran

Vizita delegației
P

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația Partidului 
Comunist Italian, compusă din 
tovarășii Mario Alicata, mem
bru al Direcțiunii și secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Italian, și Arturo Colombi, 
membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, înso
țită de tov. Vasile Patilineț, 
membru al C.C. al P.M.R., au 
fost joi oaspeții regiunii Galați.

La sosire, membrii delegației 
au fost întîmpinați de tovară
șii Constantin Scarlat, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim se
cretar al Comitetului regional 
Galați al P.M.R. și alți acti
viști de partid. In cursul di
mineții. oaspeții italieni au fă
cut o vizită la sediul comite
tului regional de partid unde 
s-au interesat de activitatea 
organizației regionale de 
partid Galați, de experiența în 
muncă și realizările obținute.

Au fost vizitate apoi con- 
strucțiile noi din piața cen
trală a orașului și cartierul Ți- 
glina. șantierul Combinatului 
siderurgic de la Galați, com
binatul chimic și uzina de uti
la: greu -Progresul" Brăila.

Ia cinstea oaspeților, comi
tetul regional de partid a ofe- 

nava „N. Băl-

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre Al
ger o delegație guvernamenta
lă a R. P. Romine condusă de 
tov. Mihail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimi
ei, care la invitația guvernului 
algerian va face o vizită în a- 
ceastă țară. Din delegație fac 
parte tovarășii Nicolae Iones- 
cu, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, 
Ștefan Gabor, membru în Co
mitetul de Stat al Planificării, 
Vasile Răuță, secretar general 
în Ministerul Comerțului Ex-

terior.
de un _ _
industria petrolului.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și e- 
nergiei electrice, Dumitru Mo- 
sora. ministrul industriei con
strucțiilor, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și de alți membri ai 
conducerii unor ministere.

în cursul aceleiași zile de
legația a sosit la Alger

(Agerpres)

Delegația este însoțită 
grup de specialiști din

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
joi la amiază pe șeful delega
ției economice din Iran, dr. 
Mianoutchehr Eghbal, preșe
dintele Societății naționale 
iraniene de petrol, fost prim- 
ministru al Iranului.

Au luat parte Alexandru 
Bîrlădeanuflși Gogu Rădules- 
cu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Victor Iones- 
cu, ministrul comerțului exte
rior.

A avut loc o convorbire care 
s-e desfășurat într-o atmos
feră cordială.

★
Delegația economică din Iran 

condusă de dr. Manoutchehr 
Eghbal, președintele Societății 
naționale iraniene de petrol, 
fost prim ministru al Iranului 
a făcut vizite la Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei 
și la Ministerul Comerțului 
Exterior. Membrii delegației au 
fost primiți de Mihai Florescu, 
ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei și Victor Ionescu, 
ministrul Comerțului Exterior. 
In cadrul acestor vizite au a- 
vut loc convorbiri privind re
lațiile economice dintre cele 
două țări.

Oaspeții iranieni au mai vi
zitat Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale, rafinări
ile Brazi, Boldești și Uzinele 
„1 Mai" Ploiești.

Ministrul Comerțului Exte
rior, Victor Ionescu a oferit o 
masă în cinstea membrilor de
legației.

(Agerpres)

o masă pe 
ni*.
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Floare nouă

• în continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în țara 
noastră, ansamblul de balet 
al Teatrului Mare Academic 
de Stat din Moscova a prezen
tat joi seara la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Ro
mîne un spectacol care a cu
prins baletele „Sublocotenen
tul Kije“ de Prokofiev, „Pa- 
ganini" de Rahmaninov, și 
suita coregrafică „Divertis
ment*.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

• După vizita făcută în Ca
pitală. baronul Le Roy. pre
ședintele de onoare al Oficiu
lui internațional al viei și vi
nului și Rene Protin, directo
rul Oficiului, au plecat joi la 
Constanța. In cursul după-a- 
miezii oaspeții au vizitat com
binatul vinalcoo! din locali -

i seara. Filarmonica de 
a Cluj a prezentat In 
are a Casei Universita- 
in localitate, un con-

cert extraordinar dirijat de 
John Pritchard din Anglia.

® La_ invitația Administra
ției asigurărilor de stat, o de
legație a Uniunii iugoslave de 
asigurări, condusă de directo
rul general Sreten Bielicici, a 
vizitat țara noastră în perioa
da 17-23 septembrie. Membrii 
delegației au făcut un schimb 
de experiență și au purtat dis
cuții pe probleme de interes 
reciproc. Delegația a fost pri
mită de I. Tulpan, adjunct al 
ministrului finanțelor.

• Artista poporului Arta 
Florescu, invitată ca membră 
în Juriul Concursului interna
țional de canto de la Tou
louse, mezzosoprana Viorica 
Cortez Guguianu și tenorul 
Ludovic Spiess, laureați ai ce
lui de-al IlI-lea Concurs In
ternațional „George Enescu" 
care participă din partea țării 
noastre Ia acest concurs, au 
plecat spre Franța. Acompa
niamentul la pian va fi susți
nut de Victoria Ștefănescu.

(Agerpres)

științifică
La Editura științifică se află'' 

sub tipar volumul ,,Descrieri 
geografice" cuprinzînd cele 
mai reprezentative articole ale 
marelui geograf romîn G. Vîl- 
san, care și-a desfășurat acti
vitatea în prima jumătate a 
secolului nostru.

Cartea prezintă descrieri ale 
Carpaților, din zona dealuri
lor și podișurilor, din Dobro- 
gea și Delta Dunării. Sînt, 
de asemenea, publicate confe
rințe și studii de geografie 
istorică, printre care „Dunărea 
de Jos în viața poporului ro
mîn", „Sensul geografiei mo
derne", „O știință nouă — et
nografia", „Geografie și poe
zie". Volumul este precedat 
de o prefață semnată de prof, 
dr. T. Morariu, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romîne, și prof. dr. V. Mihăi- 
lescu, care înfățișează viața și 
activitatea științifică a geogra
fului romîn.

CINEMATOGRAFE
Ghepardul — cinemascop : 

Sala Palatului R. P. Romîne 
orele 18,30), Patria (9; 13; 17; 
21). Ciociara : Capitol (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,35 — la gră
dină orele 19), Flacăra (10,30; 
15; 17,30; 20), Aurora (9,30;
11.45; 14; 16,15; 18,45; 21 — la 
grădină orele 20), Modern (10; 
12.15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Grădina „Vitan“ (Calea Dudești 
— orele 19,30), Arenele Libertă
ții (Str. 11 Iunie — orele 20). 
Dragoste la zero grade : Repu
blica (9,45; 
18,45; 21,15), 
11,30; 13,45;
Excelsior (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Grivița (10; 12; 14; 16; 18; 
20). Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Grădina „Doina" 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele
19.30) , Stadionul „Dinamo" (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 19,45). 
Al nouălea nume : București 
(9,30; 11,30; 13,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Carpați (10; 12; 14; 16).
Banda de lași: Lumina (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Giulești
(9,30; 12; 14,30; 17,15; 20), Pacea

(16; 18; 20). Pășesc prin Mos
cova : Feroviar (10; 12; 14,30; 
16; 18,30; 20,30). Aventura de la 
miezul nopții; Festival (10; 12; 
15; 17; 19; 21 — la grădină — 
Pasajul „ Eforie" — orele 19). 
Brațul nedrept al legii: Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), în
frățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 
20,30 — la grădină orele 19,15). 
Falsificatorul: Central (10,15;

12; 14,30; 16,30;
Luceafărul (9,15; 
16; 18,15; 20,30),

17,45; 20,15), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), Rahova (16; 
18,15). La strada: Union (16; 
18,15; 20,30). Program pentru
copii (dimineața), Rebelul mag
nific : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). In întâmpinarea vi
sului — Spartachiada republi
cană — Bastonașul: Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). întuneric

în plină zi : Cultural (16; 18,15; 
20,30). Căliți în foc — cinema
scop ; Dacia (9,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Buzești (15; 18; 
21 — la grădină orele 19), Munca 
(12; 15; 17,45; 20,30). Doi colo
nei: Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii): Bucegi (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,15 - la gră
dină orele 19), Flamura (10; 
15,30; 19,30). Viață sportivă:
Unirea (16; 18,15; 20,30 — la
grădină orele 19). Moral '63: 
Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45 — la grădină orele 
19), Miorița (10,30; 12,45; 15; 
17,30; 20), Lira (15,30; 18; 20,30 
— la grădină orele 19,15). Două 
duminici: Vitan (16; 18; 20). 
Galapagos : Popular (15; 17; 19; 
21), Cotroceni (16; 18,15; 20,30), 
Adesgo (15,30; 18; 20,30). Ko- 
zara : Moșilor (15,15; 18; 20,45 — 
la grădină orele 20). îndrăgosti
tul : Viitorul (15; 17; 19; 21).
Bărbații : Ferentari (16; 18,15; 
20,30). Pagini de istorie — Romî
nia, orizont '64 t Volga (10; 17; 
20“.

u săptămlni în ur* 
mă, poștașul mi-a 
adus un pachet vo
luminos tocmai din 
îndepărtata țară a 
legendarei regine de 
Saba— Etiopia, Un

prieten de pe acele meleaguri 
nu mă uitase și încerca astfel 
să-mi reamintească de frumoasa 
lui patrie, vizitată de mine în 
două rînduri în acești ani. Am 
răsfoit, cu emoția revederii ace
lor locuri pitorești și ospitaliere, 
voluminosul album monografic 
trimis de el.

Admirînd imaginile albumului, 
am retrăit plimbarea aeriană 
unică deasupra Etiopiei ce mi-a 
oferit o admirabilă sinteză pano
ramică a continentului african : 
uluitorul deșert Danakil, munți 
stîncoși cu contururi bizare evo- 
cînd uneori pn peisaj lunar, sa
rabanda de văi și platouri, în
veșmântate în covorul verde al 
unei vegetații dintre cele mai 
variate, apoi pînza lacurilor și 
rețeaua de rîuri ce i-au adus 
Etiopiei renumele de „rezervor 
de apă- al Africii de nord-est" pe 
care o aprovizionează cu uriașe 
cantități de apă ce conțin un

Așezată la o înălțime ameți
toare, acolo unde aerul rarefiat 
ostenește călătorul de la primii 
pași, capitala Etiopiei — ADDIS 
ABEBA, adică „floare nouă" în 
limba amhară, limba oficială a 
țării, este surprinzător de tînără 
pentru un stat cu o istorie mai 
veche de trei milenii. Oraș cu 
climă veșnic primăvăratecă, 
Addis, cum îi spun familiar lo
calnicii, în număr de peste 
450000, construit sub Menelik al 
II-lea, acum 77 de ani, mi-a apă
rut la prima întîlnire asemănă
tor cu un oraș de munte de pe 
la noi, deși e una din cele mai 
„înalte" capitale din lume, fiind 
așezat la 2 500 m altitudine.

La a doua întîlnire — de la 
care a trecut mai bine de un 
an — Addis Abeba mi-a părut 
mai modernă, cu un centru mai 
elegant, cu blocuri mai multe de 
locuințe noi. Iți rețin atenția cele 
două palate imperiale spre care 
te duc alei foarte largi, clădirea

parlamentului. universitatea inau
gurată in 1961, două obelifcuri 
ridicate in memoria celor căzuți 
în lupta pentru independența 
țârii, un teatru folcloric, două 
mici muzee, hotelurile modeme. 
Mindria capitalei etiopiene este 
palatul „Africa hali" („Afrika 
Hadaraș" tn amhară), o adevărată 
capodoperă arhitecturală cu 10 
etaje, construită acum 4 ani din 
beton și sticlă, o miniatură a pa
latului O.N.U. din New York. El 
găzduiește permanent Comisia e- 
conomică a O.N.U. pentru Africa, 
iar provizoriu — Organizația 
Unității Statelor Africane, recent 
creată. Aci se întilnesc în confe
rințe importante conducătorii lor, 
preocupați de consolidarea inde
pendenței și de viitorul popoare
lor acestui continent.

Centrul comercial, alcătuit 
dintr-o puzderie de mici maga
zine, multe de artizanat, oferă 
cumpărătorului străin chiar lei și 
elefanți, fără a mai trebui să te 
îndrepți spre jungla din apropie
re. Firește, sînt doar bibelouri! 
Artere noi, asfaltate, iau treptat 
locul vechilor ulicioare ce duc 
spre cartierele mărginașe din su-

dul ri nordul orașului, unde 
locuințe extrem de modeste, în
vechite, amintesc izbitor de moș
tenirea grea ce apasă încă țările 
in curs de dezvoltare.

O curiozitate o constituie anul 
etiopian ce începe la 11 septem
brie și numără... 13 luni. Etio
pienii țin calendarul iulian cu
prinzi nd o lună „suplimentară" 
de 5 zile, denumită „Pagume".

„13 luni de soare" este și o 
reclamă bine cunoscută, vizibilă 
oriunde pe afișele organizației de 
turism din Etiopia, care cunoaște 
intr-adevăr pe aproape tot în
tinsul ei soarele tot anul. Atrac
ții turistice de tot felul: peisaje 
pe cit de dure pe atît de fru
moase, adesea unice, cu sate răz
lețite prin savana uscată, cu co
drii aburind după ploile abun
dente, o țară paradis al vînători- 
lor de pretutindeni ce găsesc aci 
toate speciile faunei africane. 
Acest original peisaj este întregit 
de vechile castele de la Gondar, 
de misterioasele obeliscuri de 
granit fără dată, de la Axum, 
vechea capitală a regatului re
ginei de Saba, de străvechile bi
serici tăiate în stîncă de la La-

libele, precum și multe alte mo
numente valoroase. Un număr 
crescjnd de turiști, creează pre- 
miza dezvoltării unei adevărate 
industrii de acest gen.

Pași înainte
Deși vreme îndelungată izo

lată geografic, din cauza inaccesi- 
bilității reliefului ei, Etiopia — 
țară cu peste 1230 000 km pă- 
trați și avînd mai mult de 
23 000 000 locuitori, cuprinzînd și 
azi importante resurse în mare 
parte încă necunoscute sau ne
valorificate — a ieșit din anoni
mat abia în secolul nostru.

Viteazul popor etiopian care 
timp de 3 milenii a trăit inde
pendent a fost silit să îndure 
vreme de 5 ani ocupația fascistă. 
Dar în 1941, el și-a redobîndit 
independența sub conducerea îm
păratului Haile Selassie care se 
află și azi la cîrma țării, înce- 
pînd, din 1930. Poporul etiopian, 
prin eforturile depuse, a pășit în 
aceste decenii, dintr-o epocă feu
dală, în mijlocul secolului nostru,

pe căi noi, pași ce continuă 
încă, Etiopia fiind o țară în curs 
de dezvoltare. Ea a căpătat pri
ma constituție scrisă în 1931, re
vizuită în 1955, iar în 1957 — 
primul parlament ales, compus 
din două camere : Senatul și Ca
mera Deputaților. Deputății sînt 
aleși prin sufragiu universal.

Vizitele în Etiopia mi-au per
mis să cunosc și pașii făcuți în 
dezvoltarea economică a țării. 
Primul plan economic de 5 ani 
(1957—1961) a pus bazele unui 
program pe termen mai lung de 
dezvoltare economică, și s-a sol
dat printr-o îmbunătățire a struc
turii economice și sociale a țării. 
Printre unele obiective realizate 
aș menționa hidrocentrala de la 
Koka, pe care am avut prilejul să 
o vizitez încă la începutul con
struirii ei. Cabluri de înaltă ten
siune aprovizionează azi cu ener
gie electrică, furnizată de această 
hidrocentrală, atît capitala cit și 
regiunile învecinate.

Mi-am dat seama că Etiopia 
dispune de imense resurse pentru 
dezvoltarea capacității ei ener
getice și că se fac unele eforturi 
în această direcție, că se între
prind și prospecțiuni pentru pe
trol brut, pentru descoperirea ză
cămintelor de metale prețioase și 
metale neferoase în vederea lăr
girii bazei de materii prime.

Am străbătut șosele moderne 
ce leagă Addis Abeba de alte 
centre importante; în acești ani 
au fost construite sute de kilo
metri de șosea. Portul Assab de 
la Marea RoȘie a fost reconstruit 
în vederea dezvoltării comerțului 
exterior și tot aci se construiește 
șl prima rafinărie de petrol din 
Etiopia.

Consultînd date furnizate de 
Ministerul Informațiilor, am aflat

că în ce privește producția in
dustrială s-a pus accentul pe dez
voltarea industriei ușoare fiind 
sporită producția de textile, piei, 
încălțăminte etc. ceea ce a in
fluențat valorificarea unor mate
rii prime de bază.

Cîți dintre noi, bind o ceașcă 
de cafea, s-au gindit că Etiopia 
este patria cafelei? Se spune că 
locul ei de baștină este provincia 
Kaffa de unde a luat și numele, 
fiind descoperită aci întîmplător 
în secolele trecute. Cafeaua con
stituie principalul articol de ex
port al Etiopiei, reprezentînd a- 
proape 60 la sută din exportul 
total al țării. Cultura și recoltarea 
cafelei sînt modernizate tot mai 
mult. Plantații întinse de cafea, 
cît și desfacerea acestui produs, 
dau de lucru unui număr însem
nat de etiopieni. Agricultura con
tinuă să rămînă baza economiei 
Etiopiei, cît și cadrul structurii 
ei sociale, deoarece reprezintă 
principalul sector al vieții econo
mice de pe urma căruia trăiește 
90 la sută din populația țării.

Colindînd capitala poți remarca 
numeroase școli noi ce au apărut 
în acești ani, mai ales școli se
cundare, precum și Universitatea 
națională, creată în 1961, clădirile 
unor noi spitale și centre de să
nătate.

La Palatul 
Imperial

deAm avut cinstea deosebită 
fi fost în două rînduri oaspe-a

tele Majestății Sale Imperiale, 
Haile Selassie. La 72 de ani, Îm
păratul Etiopiei este cunoscut a 
fi foarte energic, activ, luciind

intens și citind enorm, bucurîn- 
du-se de mare prestigiu.

Păstrez amintirea primei întîl- 
niri din 1958, cînd primind un 
grup de ziariști romîni care i-au 
oferit ca dar frumoase obiecte de 
artizanat romînesc, Împăratul 
ne-a conferit cite o medalie de 
aur cu efigia sa, întreținîndu-se 
îndelung și cordial cu noi și ma- 
nifestînd interes și sentimente a- 
micale pentru Romînia, față de 
care nutrește o veche simpatie.

L-am revăzut în vara anului 
trecut la vechiul Palat „Ghibi". 
Cu părul aproape negru, cu pri
virea ageră, scrutătoare, părea 
aproape neschimbat. Mi-a strîns 
călduros rnîna. Convorbirea a fost 
scurtă, căci șirul incitaților era 
extrem de lung. Am rămas uimit 
că după atîția ani nu uitase de 
vizita grupului de gazetari ro
mîni în Etiopia. Și de astă dată 
convorbirea a alunecat de la Etio
pia la Romînia. „Mi-ar place să 
vizitez Romînia", au fost ultimele 
sale cuvinte înainte de despărțire.

Despre etiopieni — popor iu
bitor de pace, aprig luptător pen
tru independență și mîndru — 
păstrez plăcute amintiri. Adesea, 
cînd mă întîlnesc cu ei, o punte 
invizibilă se țese îndată între noi, 
ca între vechi prieteni, întreținu
tă de sentimente de prietenie fi
rești ce-i apropie pe oameni și 
de posibilitatea de cunoaștere re
ciprocă, și de prețuire a valorilor 
lor spirituale și umane, pentru a 
găsi acel numitor comun car» 
ne determină să pășim împreunl 
pe calea pașnică a progresului.

AL. GHEORGHIU



O PREOCUPARE LA ORDINEA ZILEI: 

PR EG A TIRE A 
IERNATULUI 
ANIMALELOR

e 7 ani producția anuală de lapte la G.A.C. Biled 
raionul Sînnicolau Mare, depășește 2 000 de litri de 
lapte în medie pe cap de vacă furajată ; de trei ani 
ea se situează constant peste 2 700 litri, pentru ea 
în anul 1963 să fie întrecută cu 56 de litri și granița 
celor 3 000. Creșterea neîntreruptă a producției are 

loc, fapt de asemenea foarte important, in condițiile
în care colectiviștii depun eforturi stăruitoare pentru formarea 
unui nucleu valoros de vaci cu lapte, în aceeași perioada numă
rul vacilor crescînd de la 43 la aproape 400.

Sînt mai mulți factori care au determinat obținerea rezulta
telor amintih». O analiză sumară arată că printre aceștia se 
numără în primul rînd modul în care este pregătit iernatul 
animalelor, grija ca în perioada iernii producția de lapte să nu se

Furaje 

pînă

DIN
EXPERIENȚA

9

G.A.C. BILED,
REGIUNEA

BANAT
Prin diferite forme, Ia G.A.C. 
Biled are loc un proces con
tinuu de ridicare a calificării 

îngrijitorilor de animale

micșoreze, comparativ cu lunile de vară, ci dimpotrivă, să 
crească. Rezultă aceasta chiar și dacă ne referim la o singură 
perioadă: octombrie 1962 — aprilie 1963 (vezi dinamica produc
ției în tabelul de mai jos).

X
1962

XI
1962

xn
1962

I
1963

II
1963

III
1963

IV
1963

producția medie 
pe cap de vacă 
furajată (în litri) 171 200 192 222 240 238 262

la recolta viitoare

E
xistă aici la sector un tabel. 'Prezentarea sa ne 
oferă o imagine cuprinzătoare despre preocuparea 
colectiviștilor din Biled pentru valorificarea mai 
deplină a rezervelor de furaje ale gospodăriei.

Cu unele excepții neînsemnate, începînd cu noiembrie — 
prima lună de iarnă, producția medie de lapte urmează o linie 
mereu ascendentă. Ea continuă în lunile următoare, cînd, odată 
cu introducerea în furajare a nutrețurilor verzi, se înregistrea
ză noi sporuri, atingîndu-se o producție de 273, 286 și chiar 
317 litri lunar la fiecare vacă.

Această dinamică a producției de lapte explică clar motivul, 
fundamentul economic al pregătirilor intense care se fac acum 
la G.A.C. Biled, în vederea organizării cu grijă a iemării 

i animalelor. Este o acțiune complexă începută cu multe luni 
înainte. Să urmărim prin cele relatate aici, principalele momen
te ale acestei activități.

Construcții vechi
adaptate cerințelor noi

La începutul anului 1964 
sectorul zootehnic al G.A.C. 
Biled avea trecute în inventar 
peste 60 de construcții. Amin
tim din acestea 12 grajduri 
pentru taurine, 6 maternități 
pentru scroafe, 7 îngrășătorii 
pentru porcine și multe altele.

Sînt construcții modeme de 
mare capacitate, specifice pen
tru anumite categorii de ani
male, care pot fi cu ușurință 
reamenajate în funcție de pro- 

^gresele tehnice înregistrate. Și 
iată că la începutul anului 
colectiviștii din Biled reparti
zează din fondurile de inves
tiții pentru lucrări de con
strucții în sectorul zootehnic 
suma de aproape 1330 000 de 
lei. „Pentru organizarea știin
țifică a procesului de produc
ție — ne spune acum tov. Sa
bin Bec, președintele GA.C. 
— trebuiau neapărat efectuate 
în acest an o serie de lucrări: 
construcții noi, reamenajâri, 
modernizări etc. Altfel nu era 
posibilă depășirea producției 
anilor trecuți".

Și tot atunci, pornindu-se, 
firește, de la cerințele obiec
tive ale procesului de produc
ție, s-a hotărît ridicarea unui 
nou grajd pentru taurine cu 
o capacitate de 100 capete și 
a unei noi îngrășătorii care să 
adăpostească 210 porcine. S-a 
planificat apoi introducerea 
apei potabile în toate adăpos
turile și mecanizarea mulsului.

De atunci s-au scurs mai 
bine de 8 luni. In prezent 
la grajdul pentru taurine se 
execută ultimile lucrări de fi

nisări interioare, la noua în- 
grășătorie a și fost introdusă 
o primă serie de porci la în
grășat, de cîteva zile în cele 
trei grajduri pentru vacile cu 
lapte mulsul se execută me
canizat, iar din lucrările pen
tru alimentarea cu apă a adă
posturilor, instalațiile interioa
re sînt terminate, urmînd a 
se face racordarea la rețeaua 
exterioară. Se lucrează. în 
schimb, intens la ridicarea 
castelului de apă. Aceste lu
crări au necesitat un votam 
mare de muncă. O p arie în
semnată din lucrări au fost 
efectuate de către tineri ca 
urmare a acțiunilor întreprin
se de organizația U.T3C. Era 
nevoie de oameni în brigada 
de construcții. Comitetul 
U.T.M. a recomandat conciliu
lui de conducere 4 tineri care 
cunoșteau bine această mese
rie. Erau apoi necesari mulți 
oameni la săpatul fundației a 
sutelor de metri de șanțuri 
pentru î ngroparea conducte
lor de apă etc. Organizația 
U.T.M. a antrenat la aceste 
puncte de lucru, pină Ia termi
nare, în medie cite 20—25 de 
tineri pe zi. Cu forțele tine
retului s-a adus întreaga can
titate de balast, nisip și lem
nele de lucru.

Nu peste mult timp lucră
rile de construcție în acest 
sector vor fi încheiate. O con
diție esențială pentru buna 
iemare a animalelor — asi
gurarea spațiilor corespunză
toare de adăpostire — va fi 
astfel realizată cu mult timp 
înainte de venirea iernii.

1961 1962 1963 1964

Total taurine 861 984 1.036 1.267

Producția medie de lapte pe cap 
de vacă furajată (în litri) 2.712 2.722 3.056 2.000 *

Suprafața repartizată pentru fu
raje (In hectare) 485 438 386 353

Producția medie de nutrețuri la 
hectar (în tone) 6,8 12,8 14,3 —

• pînă la 15 septembrie

Dacă în tabel ultimul 
rînd nu ar exista, celelalte 
date ar părea nereale. Căci 
cu greu se poate crede că, 
în condițiile în care numă
rul taurinelor crește cu 
peste 400 de capete, iar su
prafața ocupată de furaje 
scade cu circa 100 de hec
tare, gospodăria asigură to
tuși cantități sporite de nu
trețuri, iar pe această bază 
producția de lapte crește 
continuu. Ultimul rînd dez
văluie însă secretul. Redu
cerea suprafețelor pentru 
furaje cu 100 de hectare are 
loc în condițiile în care

producția la hectar în 
numai trei ani se dublează. 
Care este explicația ? în a- 
cești ani gospodăria a tre
cut, treptat, la folosirea în 
cultură a unor plante va
loroase și în special trifo- 
liene (din cele 386 de hec
tare cultivate cu furaje 
anul acesta 220 sînt cu lu
cernă); pentru nutrețuri 
s-au repartizat terenuri 
mai fertile, s-au extins cul
turile duble și intercalate; 
pe aceste suprafețe au fost 
împrăștiate importante can
tități de îngrășăminte or
ganice și în special must 
de grajd. Nu sînt, prin ur-

Prin mica mecanizare —

mare, măsuri noi, ci în ge
neral cunoscute care, apli
cate cu atenție, au o mare 
eficiență economică.

Dar să ne oprim puțin la 
baza furajeră a acestei uni
tăți, la modul în care ea 
este folosită de-a lungul în
tregului an, pentru a vedea 
mai detaliat cum se asigură 
aici pentru iarnă cantități 
mari de nutrețuri — condi
ție esențială în realizarea 
unor producții constante. 
Gospodăria colectivă din 
Biled dispune de 125 de 
hectare cu pășune și 115 
hectare cu finețe naturale, 
la care 6e mai adaugă cele 
220 de hectare cu lucernă. 
Anul acesta au mai fost 
cultivate 68 de hectare cu 
porumb pentru siloz în a- 
mestec cu soia, 5 hectare cu 
sfeclă furajeră, 60 de hec
tare cu borceag și alte su
prafețe cu secară masă 
verde și diverse culturi fu
rajere. Pe măsură ce o par
te din acestea au fost con
sumate, terenul pe 120 de 
hectare a fost arat și însă- 
mînțat cu porumb pentru 
masă verde. Recolta de fîn 
și lucernă a fost strînsă și 
depozitată în întregime 
pentru iarnă. Se află acum 
în depozit peste 100 de va
goane diverse fînuri de ca
litate superioară. Spre deo
sebire de .alți ani, în vara 
aceasta s-a acordat o deo
sebită atenție conservării 
lor. Două șire au fost uscate 
cu curenți de aer dirijat, 
iar în celelalte finul s-a a- 
mestecat cu sare cite 12,5 
kg la tona de fîn.

Cu ce s-au hrănit atunci 
animalele pe timpul verii ? 
S-a folosit pășunea. Cele 
125 de hectare au fost îm
părțite în parcele și pășu- 
nate prin rotație. A fost in
trodusă apoi masa verde de 
pe terenurile ocupate cu 
bcrceag și secară. După co-

situl finului pe cele 115 
hectare a urmat otava. Și 
pe această suprafață s-a 
organizat pășunatul rațio
nal. Apoi a venit rîndul 
porumbului destinat a fi 
consumat masă verde. Fi
rește, în tot acest timp în 
hrana animalelor s-au a- 
dăugat cantitățile de con
centrate, prevăzute în rații. 
Organizînd științific pășu
natul, colectiviștii din Biled 
au asigurat animalelor nu
trețuri verzi din abunden
ță pînă la începutul lunii 
septembrie. Acum turma 
gospodăriei pășunează pe 
suprafețele de porumb în 
cultura dublă, care asigură 
animalelor nutrețuri verzi 
pîflă spre sfîrșitul lunii oc
tombrie.

Iată, pe scurt, cum au 
reușit colectiviștii din Biled 
să păstreze intacte nutrețu
rile destinate hranei ani
malelor pe timpul iernii. 
Alături de cele 100 de va
goane de fîn se află acum 
în depozit alte 210 vagoane 
nutrețuri însilozate (po
rumb în amestec cu soia), 
16 vagoane sfeclă furajeră 
(recoltarea continuă) și mari 
cantități de paie, la care se 
vor mai adăuga în zilele 
care urmează 50 de vagoa
ne nutrețuri însilozate, co
cenii de pe 500 de hectare, 
circa 150 de vagoane tăie- 
ței de sfeclă, coletele de 
sfeclă de pe cele 140 de 
hectare, dovlecii din cultu
ra intercalată, plus concen
tratele. Aceste rezerve vor 
asigura hrana animalelor 
pînă la recolta anului vii
tor. Acesta este un obicei 
mult încetățenit la Biled. 
„Intrăm la recoltatul po
rumbului — spunea Dumi
tru Giambazu, inginerul a- 
gronom al gospodăriei — și 
mai avem porumb din re
colta anului trecut, care ne 
este suficient pentru hrana 
animalelor pînă la 15 no
iembrie a. c.“.

in luna noiembrie animalele vor fi hrănite numai 
la grajd. Va începe un nou program al activității! 
zilnice a îngrijitorilor, se vor stabili rații noi, co
respunzătoare acestei perioade. Unul din factorii 
care au permis îngrijitorilor din Biled să realizeze 
și în perioada de iarnă producții ridicate de lapte 
și carne, aici trebuie căutat — în hrănirea anima

lelor. Iar „secretul" lor constă în aceea că pe timpul iernii, pen
tru animalele gospodăriei s-au asigurat rații alimentare echi
librate ce cuprind o gamă variată de nutrețuri bogate în uni- ; 
tați nutritive. La fel se va proceda și iarna aceasta. Premizele 
materiale sînt deja create.

Anul acesta va interveni însă ceva nou: furajarea diferen
țiată a vacilor de lapte în funcție de producție.

Începutul aplicării furajării diferențiate este urmarea unei 
inițiative a comitetului U.T.M. pe G.A.C. Ea a apărut în urma 
unei ședințe a organizației U.T.M. din sectorul zootehnic, iar 
primele care au aplicat-o au fost tinerele Lucreția Draia și Ana 
Reiser. Eficiența sa economică este acum evidentă pentru 
toți îngrijitorii. Ana Reiser, de pildă, care a hrănit animalele 
în funcție de producție, a obținut anul trecut de la lotul său 
34 571 litri de lapte, respectiv o producție medie de 3125 litri 
pe cap de vacă furajată. Maria Popa nu a aplicat acest proce-
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deu și a obținut numai 25 420 litri, adică 2 310 litri pe cap de 
vacă furajată.

Anul acesta în sectorul zootehnic al G.A.C. Biled intervin 
cîteva elemente noi, care favorizează lotizarea animalelor 
în funcție de producția pe care o furnizează.

Ferma și-a completat în general efectivele. 400 de vaci de 
lapte vor rămîne și de acum încolo. Accentul cade pe îmbună
tățirea valorii animalelor prin aplicarea unei selecții rigu
roase care, se știe, cere cunoașterea a o serie de date foarte 
exacte pentru fiecare animal, date care în actualul sistem de 
organizare nu pot fi obținute. Cele mai valoroase animale 
trebuie deci grupate separat, hrănite deosebit, atît ele cit și 
produșii lor. Pentru ridicarea continuă a valorii animalelor 
gruparea lor devine, deci, o cerință imperioasă.

Au fost apoi mecanizate procesele principale de lucru (adă
patul și mulsul). Munca este incomparabil mai productivă și 
este necesar a fi reorganizată în funcție de noile condiții. Este 
acțiunea care se și înfăptuiește în aceste zile la Biled. Anima
lele sînt împărțite în loturi de cite 15—17 capete la un îngri
jitor. Valoarea lor într-un lot este foarte apropiată, diferă doar 
numărul. Grupele de vaci ce dau o producție ridicată sînt mai 
mici. Se creează astfel condiții egale pentru toți îngrijitorii. Di
ferența de producție este compensată de diferența numerică a 
vacilor și de numărul vițeilor obținuți tn plus. In felul acesta 
dispare reținerea îngrijitorilor în aplicarea cit mai eficientă a 
metodei de furajare diferențiată in funcție de producție.

Vedere parțială a sectorului 
zootehnic

Din rlndul acetlor juninci se 

va forma nucleul de mline 

al fermei de vad

productivitate sporită
Cea mai mare parte din lu

crările de construcții execu
tate anul acesta în sectorul 
zootehnic al G.A.C. Biled au 
urmărit nu numai lărgirea 
spațiilor de adăpostire, ci 
crearea unor condiții mai 
bune de muncă pe timpul 
iernii, îngrijitorilor. Acestor 
lucrări le-a fost, de altfel, re
partizată o bună parte din 
fondurile de investiții.

Se știe că cel mai mare vo
lum de muncă în zootehnie 
se consumă la adăparea ani
malelor, la muls, la prepara
rea și administrarea hranei, la 
evacuarea gunoiului. Mecani
zarea acestor operații, sau u- 
șurarea efectuării lor, a stat 
de mult timp în atenția con
ducerii gospodăriei. Ea s-a rea
lizat pe parcurs. Gropile de 
siloz au fost amenajate în 
apropierea grajdurilor. La G 
din cele 12 adăposturi pentru 
taurine s-au construit turnuri 
pentru siloz cu o capacitate 
de 25 vagoane fiecare, care 
asigură păstrarea în condiții 
incomparabil mai bune a nu
trețurilor însilozate. Transpor
tul acestor nutrețuri de la lo
cul de depozitare la iesle se 
reduce la minimum. In fiecare 
grajd a fost amenajată o li
nie de decovil care permite 
evacuarea rapidă a gunoiului.

Dar lucrările cu cea mai 
mare eficiență economică și

practică au fost executate în 
acest an. Prin introducerea 
apei în grajduri și instalarea 
adăpătoarelor automate, mun
ca omului în acest proces este 
înlocuită complet, iar operația 
la curățire este simțitor ușu
rată. Punerea în funcțiune a 
agregatelor pentru mecaniza
rea mulsului asigură, de ase
menea, înlocuirea celei mai 
mari părți (și în același timp 
cea mai grea) din munca în
grijitorului. Productivitatea 
muncii este incomparabil mai 
mare. Și aceasta nu este punc
tul terminus. Pentru anii vii
tori se prevăd noi lucrări de 
acest gen. Se preconizează 
mecanizarea completă a eva
cuării gunoiului.

Mecanizarea principalelor 
procese de muncă, înfăptuită 
de numai cîteva zile, care asi
gură o creștere simțitoare a 

productivității muncii, a pus în 
fața sectorului problema reor
ganizării complete a muncii. 
In funcție de noile condiții se 
va, face o nouă împărțire a 
grupelor de vaci pe îngrijitor. 
Se preconizează mărirea lotu
lui de la 11 la 17 capete. Pro
blema este, după cum vom ve
dea mai departe, destul de 
complexă și comportă un stu
diu foarte amănunțit. Ea va fi 
însă rezolvată încă înainte de 
venirea iernii.

îngrijitori permanenți - specialiști în meserie

■
I șadar, colectiviștii 

din Biled întîmpină 
iarna cu construc-

1 țiile zootehnice bine 
puse la punct, cu

I cantități suficiente 
de nutrețuri; o 

bună parte din lucrări sînt me
canizate, se inițiază o nouă orga
nizare a muncii, corespunzătoare 
noilor condiții de lucru create. 
Sînt toate acestea suficiente pen
tru asigurarea unor producții 
constante de lapte în perioada 
de iarnă ?

— Nu — răspunde tovarășul 
Francisc Haupt, medicul veteri
nar al gospodăriei. Cele arătate 
mai sus au, desigur, importanța 
lor în creșterea producției. Ele 
sînt, însă, doar condiții mate
riale. îngrijitorii sînt aceia care le 
pun în valoare. Deci, de price
perea lor de a folosi cu chibzu
ință aceste condiții depinde, în 
ultimă instanță, creșterea produc
ției. Acesta este motivul pentru 
care noi ne-am ocupat cu multă 
atenție de asigurarea sectorului 
zootehnic cu cadre bine pregăti
te, cărora să le placă această me
serie...

Pregătirea cadrelor este un 
proces complex, care s-a desfă
șurat de-a lungul mai multor 
ani, proces la a cărui înfăptuire

o contribuție însemnată și-a adus 
și organizația U.T.M. Astăzi in 
sectorul zootehnic al G.A.C. B- 
led lucrează aproximativ 160 de 
îngrijitori. Aproape un sfert din 
ei n-au împlinit încă vîrsta de 30 
ani. Tinerii au venit aici la re
comandarea organizației U.T.M. 
S-ar putea aminti multe din me
todele folosite de organizația 
U.T.M. pentru recomandarea de 
tineri în zootehnie. Anul trecut 
numărul efectivelor crescuse sim
țitor. Era nevoie de noi îngriji
tori. Comitetul U.T.M. a organi
zat o vizită la G.A.C. Variaș — 
unitate cu un sector pe atunci 
mai bine organizat decît al lor 
și, firește, cu producții mai ri
dicate. Au mers nu numai îngri
jitori, dar și mulți alți tineri din 
sat. Rezultatul: a doua zi tinerii 
Floarea Loici și Mihai Balog au 
cerut să lucreze în zootehnie. 
Apoi au urmat alții.

După încadrarea îngrijitorilor, 
conducerea gospodăriei și comi
tetul U.T.M. s-au ocupat cu mul
tă atenție de permanentizarea lor. 
„Permanentizarea îngrijitorilor — 
spunea în continuare medicul ve
terinar — este prima condiție în 
pregătirea cadrelor, factor hotă- 
rîtor în sporirea producției. Ce 
înseamnă fluctuația îngrijitorilor

pentru creșterea producției o pu
tem ilustra urmărind producția 
medie pe cap de vacă furajată

ia un lot de animale unde în 
primele 8 luni ale anului s-au 
schimbat trei îngrijitori.

îngrijitori Elena Lucaci Andrei Sechei Nicoară V

lunile I II III IV V VI VII VIII IX

PRODUCȚIA 
medie de cap 
de vacă furaj. 218 209 200 211 155 176 175 220 223

Oscilațiile sînt evidente. In 
luna mai, comparativ cu aprilie, 
(cînd se schimbă îngrijitorii) pro
ducția medie lunară scade cu 56 
de litri. Pînă la 15 septembrie, de 
la acest lot s-au obținut doar 
16 194 litri lapte, în timp ce de 
la celelalte grupe de vaci produc
ția se situează între 20 000 și 
23 000 de litri lapte. Iată la ce 
duce fluctuația cadrelor în zoo
tehnie".

Pentru permanentizarea lucră
torilor s-au întreprins o serie de 
acțiuni. S-au alocat fonduri pen
tru crearea unor condiții mai 
bune de lucru. S-au mecanizat 
lucrările care cereau un volum 
mare de muncă (și acțiunea con
tinuă). La grajduri s-au amenajat 
camere unde îngrijitorii se pot 
odihni sau citi cărți și reviste. 
Intr-una din sălile centrului ad
ministrativ al sectorului, s-a in

stalat un aparat de radio la care 
zilnic au loc audiții colective. 
Tot aici se află și biblioteca sec
torului cu vreo 60 de volume și 
reviste de specialitate, care se 
reîmprospătează lunar de către 
bibliotecarul comunal. Săptămî- 
nal se amenajează standuri de 
cărți cu ultimele noutăți. îngri
jitorii au asigurată cîte o zi liberă 
la schimb (o dată la cinci zile). 
Mulți dintre ei, printre care Ma
tei Reiser, Gheorghe Ilișe, Ion 
Andraș și mulți alții fac parte 
din echipele artistice ale cămi
nului, iau, prin urmare, parte ac
tivă la viața culturală a comunei.

Măsurile amintite au fost îm
pletite cu acțiuni concrete de 
îmbogățire continuă a cunoștin
țelor profesionale. Toți îngriji
torii sînt cuprinși la cursurile a- 
grozootehnice de trei ani. In 
luna martie, cînd aceste cursuri

se încheie, pregătirea profesiona
lă se face prin alte forme. Săptă- 
mînal se face lectura articolelor 
de specialitate din diverse pu
blicații alese cu atenție de medi
cul veterinar. Și nu este o sim
plă lectură. De fiecare dată au 
loc dezbateri po marginea celor 
citite. La căminul cultural se 
audiază conferințe de speciali
tate, se vizionează diverse filme 
documentare etc.

Aceasta nu i-a împiedicat, cînd 
a fost cazul, pe îngrijitorii de a- 
nimale din Biled să învețe și 
de la vecini. Anul acesta, la ini
țiativa comitetului U.T.M.. ei au 
vizitat 4 sectoare zootehnice din 
raionul Sînnicolau Mare. De fie
care dată aceste vizite au avut 
teme precise de urmărit Ultima 
vizită, făcuta la G.A.C. Lenau- 
heim, a avut ca obiectiv învăța
rea folosirii aparatelor de muls. 
La G.A.C. Uihei au făcut cunoș
tință cu lucruri interesante pri
vind îngrijirea tineretului taurin. 
Amenajarea unei creșe pentru vi- 
ței( pentru prima dată) și noua 
organizare a muncii îngrijitorilor 
de tineret taurin în această vizi
tă își află începutul. Aceste 
schimburi de experiență sînt, 
deci, deosebit de rodnice. în
demnul nostru este ca dialogul 
început să fie continuat.

In această perioadă, în 
toate unitățile agricole con
tinuă cu intensitate pregătirea 
pentru o bună iernare a ani
malelor. Experiența valoroasă 
a colectiviștilor din Biled în 
diversele sale laturi, din care 
o bună parte a fost expusă în 
rîndurile de față, poate fi 
preluată și aplicată de multe 
alte gospodării agricole co
lective. In alte unități se în- 
tîlnesc, fără îndoială, și alte 
elemente ale acestei activități, 
la fel de valoroase.

Despre ele și despre altele 
invităm pe tovarășii directori 
de G.A.S., președinți și ingi
neri din G.A.C., secretari de 
organizații U.T.M., brigadieri 
și îngrijitori de animale să 
împărtășească în coloanele 
ziarului nostru experiența 
proprie în buna pregătire a 
iernatului animalelor.
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F/Z/W DELEGAȚIEI
PARLAMENTARE ROMÎNE

în erant a
• Audiție in cinstea delegației romîne 

la Casa Radioului din Paris
PARIS — Corespondentul 

Agerpres, Tudor Vortnicu, 
transmite: în programul zi
lei de joi a vizitei în Franța a 
delegației Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, con
dusă de președintele M.A.N., 
Ștefan Voitec, a figurat mai 
întâi Casa Radioului. Delegația 
a fost însoțită de ambasado
rul R. P. Romîne în Franța, 
dr. Victor Dimitriu.

Oaspeții romîni au vizitat 
studiourile, sălile de concert 
și instalațiile tehnice modeme 
ale Casei Radioului din Paris. 
In sala de concerte a fost or
ganizată în cinstea delegației 
o audiție a ultimei părți a sim
foniei „Lumea NouăM de Dvo
rak, în execuția orchestrei Fi
larmonice a radioului condusă 
de Pierre Michel Leconte. Dl. 
Vladimir D’Ormesson, pre-

ședințele Consiliului de admi
nistrație al O.R.T.F., urînd 
bun venit delegației M.A.N. a 
mintit că prima personalitate 
romînă care a vizitat noua 
Casă a Radioului a fost pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
cu prilejul vizitei delegației 
guvernamentale romîne în 
Franța.

După un dejun organizat la 
pavilionul Enric IV la Saint 
Germain-en-Laye, in partea de 
vest a Parisului, în cadrul 
magnific care a inspirat pe 
marii pictori impresioniști 
francezi, delegația M.A.N. a 
vizitat Palatul de la Versailles. 
In seara aceleiași zile, Grupul 
parlamentar de prietenie 
franco-romîn al Adunării Na
ționale a oferit un dineu în 
cinstea delegației M.A.N.

Călătoria președintelui Franței
în țările Americii Latine

• Declarația lui de Gaulle în Congresul 
columbian

• Comunicatul comun franco - columbian
BOGOTA 24 (Agerpres). —» 

Președintele Franței, 'Charles 
de Gaulle, a declarat în Con
gresul columbian că în litigi
ile politice care dezbină ome
nirea singura cale de salvare 
a ei este înțelegerea. El a sub
liniat totodată că Franța este 
„gata să acorde asistență cres- 
cîndă țărilor slab dezvoltate și 
să întărească legăturile sale 
cu aceste națiuni".

Observatorii politici din Bo
gota apreciază că în discuți
ile sale cu oficialitățile din 
țările vizitate pînă în prezent, 
de Gaulle a pus accentul pe 
„necesitatea ca Franța și ță
rile Americii Latine să strîngă 
legăturile în toate domeniile".

Comunicatul comun franco- 
columbian, dat publicității la 
încheierea vizitei lui de Gaulle 
în Columbia, arată că tratati
vele au scos în evidență uni
tatea de obiective între Fran
ța și Columbia în ce privește 
politica internațională. în pro
blemele relațiilor economice

cele două guverne scot în evi
dență dorința lor de prelungi
re și lărgire a acordului co
mercial existent. Convorbirile 
au oferit prilejul de a reafir
ma intențiile Franței în vede
rea continuării furnizării spri
jinului său pentru o politică 
de stabilizare a prețurilor 
materiile prime, prezentată 
guvernul său la Conferința 
la Geneva pentru comerț 
dezvoltare. Au fost luate 
considerare mai multe proiec
te în legătură cu dezvoltarea 
economică a Columbiei. In a- 
ceastă privință se are în ve
dere în primul rînd industria 
petrochimică.

★

QUITO 24 (Agerpres). — Joi, 
președintele Franței, de Gaul
le, a sosit în Ecuador, venind 
din Columbia. Pe aeroportul 
din apropiere de Quito, șeful 
statului francez a fost întîm- 
pinat de membrii juntei mili
tare ecuadoriene, în frunte cu 
contraamiralul Ramon Castro.
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Willi Stoph ales președinte 
al Consiliului de Miniștri

Guvernul italian

al R. D Germane
pus in minoritate 

in Senat
încheierea lucrărilor Iritare la Leopoldville

BERLIN — Trimisul Ager
pres, Ștefan Deju, transmite: 
La 24 septembrie, Camera 
Populară a R. D. Germane l-a 
ales pe Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., în funcțiile de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și vicepreședinte al Con-

siliului de Stat al R. D. Ger
mane.

In continuarea ședinței, noul 
președinte al Consiliului de 
Miniștri a supus parlamentu
lui, spre ratificare, Tratatul 
de, prietenie, asistență mutuală 
și colaborare, încheiat recent 
între R. D. Germană și Uni
unea Sovietică.

Vizita delegației R. P. Romine
in R. D. G.

BERLIN 24. — Trimisul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite: De
legația R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, care a participat la funera
liile tovarășului Otto Grotewohl 
a vizitat joi Uzinele constructoa
re ’de mașini grele „Heinrich

Rau“, din Wildau, din apropi
erea Berlinului.

Delegația a fost însoțită de mi
nistrul Erich Pasold. prim-vice- 
președinte al Consiliului econo
miei naționale.

După amiază, delegația romină 
a vizitat Poarta Brandenburg și 
expoziția ,,R. D. Germană după 
15 ani“ deschisă in marea Sală a 
sporturilor din Berlin.

„COSMOS

al
Un nou satelit artificial 

Pămfntului lansat in U. R. S. S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). —

La 24 septembrie a fost lansat 
în Uniunea Sovietică un nou sa
telit artificial al Pămîntului — 
„Cosmos-46“. La bordul satelitu
lui se află instalat un aparataj 
științific destinat continuării stu
dierii spațiului cosmic în confor
mitate cu programul anunțat la 
16 martie 1962 de agenția TASS.

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
cu următorii parametri: perioada 
inițială de revoluție 89,2 minute; 
distanța maximă de suprafața 
Pămîntului (la apogeu) 271 km; 
distanța minimă (la perigeu) 215 
km; unghiul de înclinație a or-

bitei față de planul Ecuatorului- 
51 grade 18 minute.

In afara aparatajului științific, 
la bordul satelitului se află : un 
emițător care funcționează pe 
frecvența 19,995 mhz, un sistem 
radiotehnic pentru măsurarea 
precisă a elementelor orbitei, un 
sistem radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a datelor 
referitoare la funcționarea dispo
zitivelor și a aparatajului știin
țific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. 
Centrul de coordonare și calcul 
procedează la prelucrarea infor
mațiilor recepționate.

Declarația comuna 
ungaro - etiopiana

BUDAPESTA 24 (Agerpres). 
La Budapesta a fost dată pu
blicității declarația comună 
ungaro-etiopiană cu privire la 
vizita împăratului Etiopiei 
Haile Selassie I, în R. P. Unga
ră. In declarație se menționea
ză că întâlnirea și tratativele 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie.

Părțile subliniază că baza 
politicii lor externe o constituie 
menținerea și consolidarea pă
cii în întreaga lume, apărarea 
suveranității și integrității te
ritoriale a statelor, pronun- 
țîndu-se pentru , rezolvarea 
problemelor litigioase dintre

state pe cale pașnică, pentru 
interzicerea generală a expe
riențelor cu arma atomică, 
precum și interzicerea armei 
nucleare.

A avut loc un larg schimb 
de păreri în problemele pri
vind continentul african ; păr
țile salută hotărîrea adoptată 
de Organizația Unității Afri
cane cu privire la Congo. Gu
vernul R. P. Ungare, se arată 
în declarație, sprijină hotărî
rea adoptată de O.U.A. privind 
crearea unei zone denucleari- 
zate în Africa. Ambele părți 
acordă o importanță deose
bită Conferinței țărilor nean
gajate, care va începe în luna 
octombrie la Cairo. Declarația 
constată cu satisfacție că re
lațiile dintre cele două țări 
sînt cordiale și prietenești.

S-a căzut de acord să se ri
dice consulatele din cele două 
țări la rangul de ambasadă ; 
împăratul Haile Selassie I i-a 
invitat pe Istvan Dobi și Janos 
Kadar să viziteze Etiopia.

ROMA 24- (Agerpres). — Gu
vernul de centru stînga condus 
de primul ministru Aldo Moro, a 
fost pus joi în minoritate în Se
nat cu prilejul discutării unei 
moțiuni — prezentată de grupul 
senatorial comunist din Senat — 
în legătură cu decretul lege gu
vernamental cu privire la impozi
tul pe cifra de afaceri. Decretul 
lege a intrat în vigoare la 1 sep
tembrie. Din cei 320 de membri 
ai Senatului, în sală se aflau nu
mai 208, dintre care 107 senatori 
au votat împotriva guvernului.

Acest vot nu va determina 
însă demisia guvernului deoarece 
decretul lege guvernamental ur
mează să fie prezentat Camerei 
deputaților și în cazul cînd va 
fi adoptat va reveni din nou în 
fața Senatului.

ACORD ÎNTRE R. D. C.
Șl SENATUL VEST-BERLINEZ

BERLIN 24 (Agerpres). — Intre 
R. D. Germană și Senatul Berlinu
lui occidental a fost încheiat, la 
24 septembrie, un nou acord în 
problema autorizațiilor de trecere, 
care permit cetățenilor din Berlinul 
occidental să-și viziteze rudele din 
capitala R. D. Germane atît în 
timpul unor anumite perioade ale 
anului, cit și în cazul unor proble
me familiale urgente. Acordul se 
bazează pe prima înțelegere simi
lară la care s-a ajuns în decembrie 
1963. Acordul intră imediat 
vigoare.

Forumului mondial
al tineretului si studenților

Corespondență telefonică din Moscova

Forumul mondial al solidari
tății tineretului și studenților 
pentru libertate națională, in
dependență și pace 
iat lucrările.

In ședința de joi 
Plenara Forumului 
discuție rapoartele 
tate ale comisiilor, 
pusă discuției și votului plena
rei o declarație către tinerii și 
studenții din lumea întreagă.

Declarația cheamă tineretul 
să desfășoare și mai larg lupta 
împotriva tuturor forțelor de 
asuprire națională și rasială, 
împotriva forțelor imperialis
mului și războiului, pentru 
afirmarea relațiilor de egali
tate deplină și frăție între po
poare, unitatea de luptă a 
mișcării democratice a tinere
tului și studenților.

In declarație se subliniază 
că participanții la Forum spri
jină cu hotărîre principiile co
existenței pașnice, sînt hotărîți 
să lupte pentru realizarea de 
noi acorduri internaționale în
dreptate spre preîntâmpinarea

și-a înche-

dimineața, 
a luat în 
de activi- 
A fost su

primejdiei de război, acordă 
sprijin deplin luptei popoarelor 
asuprite pentru libertate și 
independență. In declarație se 
afirmă încrederea neclintită 
în puterea forțelor unite ale 
popoarelor statelor socialiste 
și ale statelor independente ti
nere, ale popoarelor care luptă 
pentru eliberarea lor, ale miș
cării muncitorești și democra
tice din țările capitaliste, ale 
oamenilor muncii și tuturor 
forțelor progresiste din lume. 
„Ne adresăm vouă, tineri și 
tinere din întreaga lume, ca 
indiferent de națiunea, rasa 
sau continentul de care apar
țineți să întăriți unitatea de 
luptă a mișcării democratice a 
tineretului și studenților" — 
cheamă declarația.

După-amiază în Sala spor
turilor de la stadionul Luj- 
niki, a avut loc un mare mi
ting la care au luat parte dele
gații la Forum și tineri mos- 
coviți.

La miting au luat cuvîntul 
delegați din Algeria, Cuba, 
Ghana, India și Cipru, care au 
vorbit despre sarcinile tinere
tului în lupta pentru libertate, 
independență națională și pace.

LEOPOLDVILLE 24 (Ager
pres). Agenția U.P.I. califică 
drept „o virtuală retragere din 
O.U.A. a Congoului" scriso
rile adresate Organizației U~ 
nității Africane de primul mi
nistru congolez, Moise Chom- 
be, și de președintele Kasa- 
vubu, ca urmare a hotărîrilor 
Comisiei de conciliere pentru 
Congo. Agențiile de presă sub
liniază că iritarea produsă la 
Leopoldville se datorește fap
tului că primul ministru n-a 
obținut la Nairobi, unde s-au 
desfășurat lucrările comisiei 
menționate, nimic din ceea ce 
dorea, și anume confirmarea 
guvernului de la Leopoldville 
drept singurul guvern legal 
și condamnarea statelor vecine 
Congoului asupra cărora el 
aruncă întreaga răspundere 
pentru anarhia din Congo. 
Pentru a preîntâmpina oriefe 
posibilitate de încetare a focu
lui în Congo, în condițiile e- 
xistenței guvernului de lâ 
Stanleyville, primul ministru 
Moise Chombe a întreprins un 
adevărat tur de forță prin 
țară, inspectând unitățile mi
litare

Unul din principalele moti
ve de neliniște în cercurile gu
vernamentale de la Leopold
ville îl constituie hotărîrea 
Comisiei de reconciliere de a 
trimite la Washington o dele
gație alcătuită din cinci repre
zentanți ai statelor africane 
care să ceară președintelui 
Johnson încetarea ajutorului 
militar pentru guvernul de la 
Leopoldville. J

■ •''

Aspect al hidrocentralei de la Hsinanklang, de pe fluviul Hsi- 
nan, din R. P, Chineză.

SITUAȚIE ÎNCORDATĂ

Comentariul zilei

electorale
denței nucleare" a Marii Britanii. 
In probleme de politică internă, 
manifestul conservator preconi
zează de asemenea folosirea de
plină a brațelor de muncă și un 
ritm de dezvoltare economică de 
4 *'•. Agențiile de presă consem
nau „o importantă concesie fă
cută de conservatori punctului 
de vedere al sindicatelor în do
meniul legislației sindicale'" și 
anume, revizuirea actualei legis
lații care datează din 1906.

Confruntînd cele două mani
feste, comentatorii ajung în ge
neral la următoarele concluzii : 
„Nu există nimic care să sugerez» 
divergențe mari în probleme
le de politică externă între parti
de, cu excepția unei abordări — 
dacă s-ar ivi un prilej — a pro
blemelor Pieței Comune. De 
asemenea, pînă cînd Wilson nu 
va fi mult mai explicit în privin
ța «renegocierii» de către el a 
acordului de la Nassau, nu se 
poate presupune că politica nu
cleară a partidului laburist 
s-ar deosebi fundamental de 
cea a actualului guvern, excep
tând respingerea mai hotărîtă a 
forței nucleare multilaterale a 
N.A.T.O." („TIMES").

In cadrul mitingurilor electo
rale, se observă în genere un 
accent mai mare pus de vorbi
tori pe problemele de politică 
internă. După părerea observato
rilor, în ultimul timp, conservato
rii au căutat să obțină în acest 
domeniu un anumit „capital po
litic" pentru a putea face față 
criticilor serioase ale laburiștilor. 
Asta ar și explica, după părerea 
unora, prezența în manifestul 
conservator a unor prevederi 
care în genere sînt apreciate ca o 
încercare „de a rivaliza cu labu
riștii" („FRANCE PRESSE").

In momentul de față, numeroa
se organisme specializate din 
Anglia caută să prevadă rezul
tatul viitoarelor alegeri. Unele 
sondaje efectuate recent au de
monstrat, potrivit agenției „REU- 
1 ER~, că partidul laburist ■■ are 
un avans de circa 2,5 față 
ile conservatori în viitoarele ale
geri. O serie de ziare britanice 
a JJAILY TELEGRAPH" dau 
■fre mai mari, dar nu se poate 

:gnora faptul că în urmă cu 
cîteva luni avansul laburist era 
de aproximativ 6-7 la sută. 
Jledrăarea conservatorilor —- 
scrie „LE MONDE" — este ne
îndoielnica".

Observatorii explică această 
............. . r de iniția- 

tice adoptate in ultimul timp de 
zucemtd conservator. Este vor
ba — printre altele — de anu- 
urito încercări cărora li s-a făcut 
audU publicitate pricind o „ini- 

- ‘ i‘. problemele 
dezarmării și, pe de altă parte, 
revizuirea predici de către An- 
ghe a ritidnului de relații econo- 
ariee eu țările socialiste.

La eiegpri urmează să coteze 
apnnnnatm 36 mdioane de băr- 
zți și femei. Vor fi aleși 630 de 

deputați în Camera Comunelor, 
pe baza unui singur tur de scru
tin desfășurat în virtutea majo
rității simple.

„Marele semn de întrebare* 
rămîne deschis pînă la 15 oc
tombrie. Numai atunci va fi evi
dentă poziția corpului electoral 
față de intensele solicitări că
rora a avut să le facă față pînă 
în prezent din partea celor 
două principale partide politics 
engleze.

Calendarul politic englez s-a 
precipitat. Dintr-o per
spectivă îndepărtată, ale

gerile parlamentare au devenit 
un obiectiv imediat al vieții 
politice britanice. La 15 octom
brie, într-o joi, alegătorii englezi 
vor da răspuns la întrebarea asu
pra căreia comentatorii nu se în
cumetă încă să se pronunțe : la
buriști sau conservatori. Alegerile 
parlamentare figurează de fapt 
de mai mult timp în atenția 
opiniei publice engleze. Nu este 
vorba numai de un moment tra
dițional în sistemul parlamentar 
englez. Anul acesta, spre deose
bire de perioadele precedente, 
alegerile se anunță foarte inde
cise : deplasările în opinia publi
că britanică au urmat o adevăra
tă linie sinusoidală. După 13 ani 
de guvernare continuă, conserva
torii își văd serios amenințată 
succesiunea. In același timp, la
buriștii, după o perioadă de vîrf 
a popularității lor, perioadă în 
care nimeni nu se îndoia de o 
victorie categorică în alegeri, își 
văd șansele astăzi mult mai 
mici. Explicații pot fi date și 
pentru primul și pentru al doilea 
caz. Este vorba în genere despre 
consecvență în politică, despre 
proiecte clare sau imprecise, 
despre răspunsuri date sau da
torate și pînă acum exigențelor 
opiniei publice engleze. Ziarul 
„LE MONDE" remarca acum 
cîteva săptămâni că dincolo de 
Canalul Mînecii campania elec
torală a avut ca singur rezultat 
o anumită dezorientare a alegă
torului. Confruntînd programele 
politice, declarațiile liderilor, 
alegătorul nu găsește deosebiri 
sensibile în unele din probleme
le care îl preocupă de multă
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IN CENTRUL
* Membrii unor triburi de munteni s-au răsculat

cerind autonomie față de guvernul de la Saigon

Tratativele
dintre delegațiile

guvernamentale
ale Bulgariei șl Etiopiei

VIETNAMULUI DE SUD

Africii intr-o zonăUn nou plan denuclearizatâ
pacilicarca Cipruluipentru

(Agerpres). — 
la Londra al 
K. C. Thaler,

ui laburist, apărut cu 
tu înaintea celui con- 
fixează în general ur- 

poziții ale partidului

Zilele trecut» a fost prezentat ziariștilor noul plafon al Operei din 
Paris. El a fost pictat de renumitul artist Marc Chagal, In prezent 

In etate de 77 de ani

SOFIA. — La 23 septembrie 
Gheorghi Traikov. președintele 
prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria, și Todor 
Jivkov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R P. Bulga
ria. l-au primit pe împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie 

ă în Bulgaria i 
între c

SAIGON 24 (Agerpres). — 
O situație încordată domnește 
în ultimele zile în regiunea 
muntoasă din centrul Vietna
mului de sud, unde membrii 
unor triburi de munteni, înar
mați de către guvern pentru 
a fi folosiți în lupta îm
potriva partizanilor, s-au 
răsculat cerînd autonomie 
față de guvernul de la 
Saigon. Primul ministru 
sud-vietnamez, Nguyen Khanh 
a plecat joi în orașul Ban Me 
Thuot, capitala acestei regi
uni, pentru a cerceta situația 
la fața locului și a căuta o so
luție. Trupe guvernamentale 
ru un efectir de patru mii de

patru tabere pe care le ocupă 
în afara orașului. Ei s-au for
tificat în aceste tabere refu- 
zînd să se supună trupelor gu
vernamentale.

Aceste trupe caută să evite 
pentru moment angajarea 
unor lupte de anvergură cu 
răsculații deoarece, potrivit a- 
genției Associated Press, osti
litățile s-ar extinde repede 
cuprinzînd toate unitățile 
paramilitare ale muntenilor 
în care autoritățile și-au pus 
anumite speranțe și al căror 
efectiv se ridică la 9 000 de 
oameni bine înarmați.

Muntenii se deosebesc de 
locuitorii cimțxilor din Vietna
mul de sud și vorbesc o limbă 

i luptă de multă 
•u nzouomie fețâ 
țde de ta Saigon. 

Y Bhc-». fu- 
51 de tutori-

Pentru transformarea

LONDRA 24 
Corespondentul 
agenției U.P.I., 
informează că cercurile diplo
matice studiază în prezent un 
nou plan vizînd instaurarea 
păcii în Cipru. Planul, care 
este atribuit Greciei, 6crie 
Thaler, ț,pare că va fi mai de 
grabă promovat prin interme
diul canalelor diplomatice șl 
cele ale O.N.U., decît la Gene
va, unde încercările pentru 
soluționarea problemei ciprio
te au eșuat cu cîteva săptă- 
mîni în urmă“.

Din informațiile transmise 
de agenția U.P.I. reiese ca pla
nul ar preconiza organizarea 
unui plebiscit în Cipru cu pri
vire la unirea sa cu Grecia 
(Enosis), precum și amnistie
rea ciprioților turci.

Conform planului, se urmă-

rește însă „prezența perma
nentă în insulă a O.N.U. și 
N.A.T.O/ Baza N.A.T.O. care 
ar urma să fie stabilită în 
insulă, va fi formată din tru
pe aparținînd Angliei, Greciei 
și Turciei.

NEW YORK 24 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate s-a în
trunit din nou joi după-amia
ză pentru a lua în dezbatere 
problema prelungirii cu încă 
trei luni, după 26 septembrie, 
a mandatului forței O.N.U. din 
Cipru.

Agențiile de presa relatează 
că această ședință a fost una 
din cele mai scurte din acti
vitatea Consiliului de Secu
ritate, de cînd dezbate această 
problemă, ea durînd doar pa
tru minute. Nici un vorbitor 
nu a cerut cuvîntul.

ALGER 24 (Agerp: 
Comitetul pentru pace din Al
geria a dat publicității o de
clarație în sprijinul cererii ce
lor 33 de delegații africane Ia 
O.N.U. privind includerea pe 
ordinea de zi a sesiunii A- 
dunării Generale a problemei 
transformării Africii într-o 
zonă denuclearizatâ.

Luptătorii pentru pace din 
Algeria, se spune în declarație, 
își dau seama de primejdia pe 
care o reprezintă arma ato
mică și de aceea iau măsuri 
hotărâtoare pentru înlăturarea 
acestei prinnejdii. Activitatea 
luptătorilor pentru pace dove
dește în mo.'d grăitor că între 
lupta pentru pace și lupta 
pentru independență există o 
strînsă legătură. Comitetul 
pentru pace din Algeria, se 
spune în declarație salută și 
sprijină această inițiativă a
delegaților țărilor africane la . 
O.N.U. 1

CUBA: Vedere de exterior a Castelului Morro, situat la intrarea in portul Havana. Con-' 
ttrucția datea"! din anul 1763. I

roîd Wilson, intr-o conferință 
specială de presă, dedata de ase
menea că este în favoarea parti
cipării Angliei la Piața Comună 
cu respectarea anumitor condiții 
și anume, menținerea relațiilor 
speciale cu Commonwealthul și 
neîncălcarea anumitor interese.

Manifestul electoral conserva
tor susține necesitatea „indepen- 8. V.
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