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Șantierul Combinatului chimic Tg. Mureș. Despre Domenic Olteanu, Augustin Gligor și Imre 
Hoho se poate spune - și la propriu și la figurat — că sînt la înălțime. Experiența marilor 
șantiere pe care au mai lucrat i-a ajutat să ridice intr-un termen scurt, cu ajutorul cofrajelor gli
sante, turnurile de răcire. Iată-i coborînd, după terminarea schimbului, de pe turnul de răcire nr. 3
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Recoltatul porumbului — lu
crare deosebit de importantă 
pentru efectuarea căreia oamenii 
muncii de la sate își mobilizează 
acum toate forțele — este în toi. 
Obiectivul principal : intensifi
carea ritmului de execuție a tu
turor operațiilor care țin de a- 
ceasta lucrare în vederea scurtă
rii duratei campaniei agricole de 
toamnă. Se știe ca cu cît se 
strînge mai repede recolta de 
porumb, cu atît se pot executa 
mai devreme arăturile pe supra
fețele eliberate ce urmează să 
fie însămînțate cu grîu.

Iată de ce o concentrare a 
eforturilor în această direcție este 
cu atît mai necesară cu cît acum, 
în toamnă, sînt de făcut o mul
țime de lucrări care, fiecare în 
nârte, nu îngăduie amînare. In 

țârâiul rind trebuie strînse, trans
portate și depozitate în bune 
condiții porumbul, floarea-soare- 
lui, sfecla de zahăr, cartofii; tre
buie terminate construcțiile zoo
tehnice și asigurate furajele ne
cesare animalelor pe timpul ier
nii ; trebuie culese viile și mai 
cu seamă, trebuie executate ară
turile și însămînțările de toamnă.

Ca și în celelalte campanii, ca 
și în anii trecuți, tinerii din sa
tele patriei noastre răspund cu 
entuziasm chemării de a contri
bui cu toate forțele Ia buna des
fășurare a tuturor lucrărilor din 
aceasta importantă și complexă 
campanie agricolă. Raidul între
prins în cele trei raioane din 
trei regiuni diferite atestă faptul 
că organizațiile U.T.M. acordă 
în aceste zile, toată atenția an
trenării tuturor tinerilor la mun
cile din campanie.
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• COLECTIVELE ÎNTREPRINDERILOR MI
NISTERULUI ECONOMIEI 
îndeplinit înainte de termen pianul producției 
globule și marfă pe 9 luni ale acestui an. Ele au 
realizat pînă în prezent, în plus între altele, mobilă 
în valoare de aproape 30 milioane lei, 115 000 mc 
cherestea, 25 000 mp parchete, 2 000 tone plăci 
fibrolemnoase și alte produse. Prin îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a masei lemnoase s-a obținut 
anul acesta în comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut, dintr-un volum egal de masă lem
noasă exploatată, o cantitate de lemn de lucru cu 
aproape 8 la sută mai mare.

Pe primele 8 luni ale anului productivitatea 
muncii a fost realizată în proporție de 101,9 la 
sută. Economiile suplimentare obținute la prețul 
de cost, depășesc 15 milioane iei, iar beneficiile 
peste plan se cifrează la 50 milioane Ici.

• Direcția regională de statistică PLOIEȘTI 
informează că, potrivit datelor centralizate aici, în
treprinderile industriale din această regiune și-au

îndeplinit cu 7 zile mai devreme planul la produc
ția globală și marfă pe primele trei trimestre din 
anul in curs. Produsele realizate în acest timp 
depășesc producția obținută pe întregul an 1959. 
De la începutul anului și pînă acum industria re
giunii a realizat în plus însemnate cantități de 
produse, a căror valoare depășește cu circa 40 mi
lioane lei angajamentul anual. Mai mult de 90 la 
sută din sporul de producție a fost realizat pe 
seama creșterii productivității muncii, care este 
mai mare cu 2.9 la sută față de cel planificat.

• BAIA MARE. —- Potrivit datelor centralizate Ia 
Direcția regională de statistică, industria regiunii 
Maramureș a îndeplinit cu o săptămină înainte de 
termen planul la producția globală și marfă pe pri
mele trei trimestre din acest an.

Bilanțul realizărilor obținute in cursul acestui an, 
arată că oamenii muncii din întreprinderile indu
striale și unitățile economice din Maramureș și-au 
depășit cu 8 200 000 lei angajamentul anual.

(Agerpres)

împărat al Etiopiei
Astăzi sosește la București, la invitația președintelui Consiliului 

de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Majestatea Sa 
Imperială Haile Selassie I, împărat al Etiopiei, caro va face o vizita 
de stat în țara noastră între 26 și 29 septembrie a.c.

In ziua de 25 septembrie, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a primit delegația Parti
dului Comunist Italian, compusă 
din tovarășii: Mario Alicata, 
membru al Direcțiunii și secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Italian și Arturo

Colombi, membru al Direcțiunii 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian.

Au luat parte tovarășii: Chivu 
Stoica, Nicolae Ceaușescu, Leon- 
te Răutu, precum și Ghizela 
Vass și Vasile Patilineț, membri 
ai Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

In cursul convorbirii priete-

LA ORDINEA ZILEI:

Culesul porumbului
la cimp
direct

in hambare
La 

Amaru 
se desfășoară din plin. Dru
murile deschise la început prin 
lanuri se lărgesc continuu, 
pentru că în urma culegători
lor vin echipele care taie coce
nii. La transportul știuleți- 

au fost repartizate 70 
atelaje, fiecare 

fiind deservit _ _____
Se lucrează în schimburi pre
lungite, iar noaptea, echipe 
formate din cîte 6—7 oameni 
pentru fiecare hectar taie co
cenii. Ca urmare, decalajul 
dintre recoltat și eliberarea 
terenului e foarte mic. Din 
cele 300 de hectare recoltate 
pînă acum, pe 220 de hectare 
s-a și creat cîmp liber pentru 
tractoare, în vederea efectuă
rii arăturilor. Bine este orga
nizată munca și la gospodăriile 
colective Sălciile, Siliștea, 
Vadu-Săpat, Dulbanu și alte-

gospodăria colectivă 
recoltatul porumbului

lor 
de

le unde s-a strîns recolta de 
pe suprafețe însemnate.

La Cioranii de Jos știuleții 
de pe aproximativ 500 de hec
tare se află deja în magazii 
și pătule. Viteza de lucru 
crește de la o zi la alta. Este 
rezultatul firesc al unei bune 
organizări a muncii la toate 
punctele de lucru. Alături de 
vîrstnici, tinerii antrenați de 
organizația U.T3I. aduc în a- 
ceste zile o contribuție însem
nată la grăbirea strînsului re
coltei. Ei au venit cu multe 
inițiative valoroase. La trans
portul știuleților au fost re
partizate 80 de căruțe.

acestea 50 sînt conduse de ti
neri. Capacitatea de transport 
era însă insuficientă. Tinerii 
au luat atunci inițiativa de a 
pune adausuri la căruțe spo
rind astfel capacitatea de 
transport cu aproximativ 
16 000 de kilograme la un 
drum. Alți 12 tineri au fost 
recomandați ca însoțitori de 
convoaie, fapt care a asigurat 
o mai mare operativitate la 
descărcatul recoltei la bazele 
de recepție sau în pătulele 
gospodăriei. Trebuia apoi asi
gurat eliberatul terenului în 
pas cu recoltatul. Operația se 
execută în special noaptea.

Lucrează aici numeroși tineri, 
prin rotație: trei zile lă re
coltat, trei zile la tăiatul Co
cenilor noaptea.

Asemenea inițiative ale or- 
’ ganizațiilor U.T.M. am înțilnit 

și în multe alte gospodării 
colective. Pînă acum în raio
nul Mizil a fost strînsă recol
ta de porumb de pe mai mult 
de 8 500 de hectare.

VASILE CĂBVLEA 
NICOLAE BARBU 
IOV MARCOVICI

Spectacol cu „Lacul lebedelor

prezentat de Teatrul Mare din Moscova
La Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne a avut loc vi
neri seara, un spectacol cu „La
cul lebedelor" de Ceaikovski, 
prezentat de baletul Teatrului 
Marș Academic de Stat din Mos
cova.J'S* . .Au participat tovărășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe '' . 'T' ’
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Leonte Răutu, 
membri ai C.C. al P.M.R. ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor

Maurer, Nicolae

vemului, 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

A asistat delegația Partidului 
Comunist Italian, compusă din , 
Mario Alicata, membru al Direc
țiunii și secretar al C.C. al P.C. 
Italian, și Arturo Colombi, mem
bru al Direcțiunii P.C. Italian, 
care face o vizită în țara noastră.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în

R. P. Romînă și alți membri 
corpului diplomatic.

Balerinii N. Timofeeva și N. 
Fadeecev, artiști ai poporului ai 
R.S.F.S. Ruse, V. Levașev, artist 
emerit al R.S.F.S. Ruse, V. Co- 
șeliov au creat principa
lele roluri ale baletului cu vir
tuozitate și mare forță de expre
sie. Coregrafia este semnată 
de A. Gorski, artist emerit al 
R.S.F.S. Ruse, și A. Messerer, 
artist al poporului al R.S.F.S. 
Ruse, iar scenografia de B. Vi- 
saladze, artist al poporului al 
R.S.F.S. Ruse. A acompaniat Fi
larmonica de Stat „Gheorghe 
Dima" din Brașov dirijată de 
A. Jiuraitis.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Artiștilor sovie
tici le-a fost oferit un coș cu flori 
din partea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.B., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne.

(Agerpres)

înapoierea delegației

Otto Grotewohl

mișcării comuniste 
rești internaționale.

In continuare, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej î 
o masă în cinstea delegației.

toyarajul

nești dintre conducătorii Partidu
lui Muncitoresc Romîn și mem
brii delegației Partidului Comu
nist Italian, a avut loc un schimb 
de vederi asupra problemelor 

comuniste și muncito-

Vineri după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Berlin, delegația R. P. Romîne 
care a participat la funeraliile 
tovarășului Otto Grotewohl. 
Din delegație au făcut parte 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, Ludovic 
Takacs, membru al Consiliului 
de Stat, și Ștefan Cleja, am
basadorul R. P. Romîne la 
Berlin.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Grigore Geamăna, secretarul 
Consiliului de Stat, de membri 
ai C.C. al P.M.R., și ai guver
nului.

Au fost de față dr- Siegfried 
Bock. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R D. Germane 
în R- P. Romină, și membri ai 
ambasadei.

atelaj
de doi tineri.

'“■-•I

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Agerpres)

Teleferic
la Predeal

(Agerpres)La G.A.S. Uzunu, raionul Giurgiu, aurul cîmpiilor a luat drumul hambarelor.

IDEALURIDRAGOSTE •
allalte tîrguri pomenite, lipsite în 

trecut cu desăvîrșire de unități 
industriale, Buhușul, posesor al 
unei întreprinderi cu o apreciabi-

apucat drumul țurțurilor ori 
meselor de joc din țară sau de 
aiurea, ci ar fi rămas în urbea 
de pe Bistrița pentru nevoile ei

Ancheta „Scînteii tineretului"

In munții Bucegi, la Predeal, 
au început lucrările de construc
ție a unei noi linii de teleferic. 
Noua linie va străbate un traseu 
plin de frumuseți, pe o distanță 
de 1 700 de m, între punctele 
Clăbucet-sosire și Clăbucet ple
care.

Majestatea Sa Haile Selassie I 
s-a născut la 23 iulie 1892 în 
orașul Harar din provincia cu 
același nume, în familia guver
natorului imperial Makonnen. 
Pînă la încoronare a purtat nu
mele de Lij Tafari Makonnen. 
A studiat cu profesori de la misiu
nea franceză din Harar și la 
școala Menelik din Addis-Abeba.

In 1908 a devenit guvernator 
al provinciei Sidano, iar după 
moartea tatălui său, guvernator 
imperial al provinciei Harar.

In 1916, cînd este încoronată 
împărăteasa Zanditu, Lij Tafari 
devine regent, iar după moartea 
acesteia, în 1928, a fost procla
mat negus (rege). In anul 1930 a 
fost încoronat ca împărat sub 
numele de Haile Selassie I.

După încoronare, împăratul a 
promulgat prima constituție a E- 
tiopiei. El a acordat multă aten
ție reformei administrației și în- 
vățâmintului.

In anul 1935, împăratul Haile 
Selassie I a luat conducerea 
luptei poporului etiopian împo
triva cotropitorilor fasciști. In 
mai 1936, cu două zile înainte de 
invadarea capitalei, Haile Se
lassie I părăsește Addis-Abeba, 
plecind în străinătate. In 1940, 
pleacă la Khartum, în Sudan, 
de unde a ajutat la organizarea 
campaniei militare împotriva co
tropitorilor fasciști, care s-a 
terminat cu reintrarea împăratu
lui în Addis-Abeba în mai 1941.

După eliberarea Etiopiei de 
sub ocupația fascistă, Haile Se
lassie I a fost preocupat de dez
voltarea economiei, a învațamîn- 
tului, sănătății și culturii țării 
sale.

In 1955, la cea de-a 25-a ani
versare a încoronării, împăratul 
a promulgat o noua constituție.

Drepturile și privilegiile feudale 
au fost declarate abolite și toți 
cetățenii au fost considerați egali 
în fața legii. Pe baza noii consti
tuții, în 1957 au avut loc alegeri 
generale. Tot în anul 1957, a 
fost elaborat primul plan cinci
nal, iar în prezent este în curs 
de aplicare cel de-al doilea plan 
cincinal. împăratul a continuat 
să acorde atenție deosebită învă- 
țămîntului. A sporit mult numă
rul școlilor elementare și medii. 
A fost înființată o universitate la 
Addis-Abeba. Pentru încurajarea 
învățamîntului și cercetărilor ști
ințifice a fost creat „Premiul 
Haile Selassie I".

împăratul Haile Selassie I des
fășoară o activitate neobosită pe 
tărîm internațional, promovînd o 
politică de nealiniere și coexi
stență pașnică. Etiopia a parti
cipat la conferința țărilor afro- 
asiatice de la Bandung din 1955 
<i la Conferința șefilor de state 
și guverne ai țărilor neangajate 
de la Belgrad din 1961.

împăratul Haile Selassie I este 
imul din inițiatorii conferinței 
șefilor de state de la Addis- 
Abeba din 1963, care a pus ba
zele „Organizației Unității Afri
cane".

In cadrul O.N.U., reprezen
tanții Etiopiei au promovat idei 
importante ca acelea ale lichidă
rii colonialismului și politicii de 
discriminare rasială, interzicerea 
folosirii armelor nucleare și 
termonucleare, declararea conti
nentului african zonă denucleari- 
zată etc.

Etiopia este membră în Comi
tetul celor 18 state pentru de* 
zarmare.

Poporul romîn urează împăra
tului Haile Selassie I și celorlalți 
înalți oaspeți etiopieni bun sosit 
în țara noastră.

Telegramă
Excelenței Sale 

Mareșalului ABDULLAH AL SALLAL 
' Președintele Republicii Arabe Yemen

Sanaa
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, ani

versarea revoluției de la 26 septembrie 1962, transmit Excelenței 
Voastre în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, al guvernului și poporului romîn sincere felicitări și 
cele mai bune urări pentru sănătatea Dv. personală, pentru 
fericirea și prosperitatea poporului prieten yemenit.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

I 
I
I
I
I
I

plicînd concluzia 
proverbului „cînd 
doi se ceartă..."" la 
amara dispută care 
antrenase pe vre
muri fălticenenii și 
pășcănenii, deopo

trivă dornici să-și revendice pen
tru urbea lor „onoarea"" de a fi 
constituit odinioară modelul sa- 
dovenian al „târgului în care nu 
se întîmplă nimic"", un confrate *) 
dă cîștig de cauză... Romanului! 
Ideea ne-a amuzat și, continuîn- 
d-o, vă invităm să admiteți că 
atunci cînd... trei se ceartă, poa
te ciștiga al patrulea 1

Mai exact: Buhușul...
Pornim de 

simplă: spre
la o argumentație 
deosebite de cele-

*) Vezi în 
lui" nr. 4771 
și uzina" de 
ban.

„Scînteia tineretu- 
reportajul „Orașul 

Mircea Radu Iaco-

lă pondere în economia vechii 
Romînii, avea incomparabile po
sibilități să se salveze din starea 
de apataie și totuși n-a izbutit. 
Cu atît mai mult, deci, i s-ar fi 
cuvenit plasticul epitet sadove- 
nian. Fabrica de postav din 
Buhuși dădea beneficii uriașe ac
ționarilor ei. Dacă un procent 
infim din aceste beneficii n-ar fi

edilitare, pentru cultură și civili
zație, Buhușul, fără nici un alt 
stimulent din afară, ar fi putut 
deveni o autentică „perlă a Mol
dovei"". A rămas, însă, decenii în 
șir, un „tîrg în care nu se în- 
tîmpla nimic".

Nu intră în sarcina acestor 
rînduri operația confruntării pre
zentului înfloritor al Buhușului

cu trecutul său stînd sub semnul 
anonimatului, al imperturbabilu
lui, al cenușiului cotidian. Fi
rește, aici ca și pretutindeni, anii 
noștri și-au pus pecetea creației 
lor, au prefăcut în mișcare fre
netică zone care păreau hărăzite 
repaosului veșnic ; aici, ca și pre
tutindeni, astăzi „se întîmplă me
reu ceva"", atestînd ritmul rapid 
de dezvoltare, propriu construc
ției socialiste. Rîndurile de față 
au un alt obiect. Ele se vor elo
giul visului tinerilor buhușeni de

grăbite dintre ele, pînă și cele în 
care imaginația n-a găsit răgazul 
suficient pentru a-și desfășura 
aripile atît cît ar fi dorit de larg, 
nu pot fi date decît cu ștampila 
prezentului. Intr-un „tîrg în care 
nu se petrecea nimic' și care, 
deci, nu putea aștepta nimic de 
la viitor, asemenea visuri, cum 
sînt cele cu care ne-am întâlnit 
în materialele anchetei, purtând 
semnătura a cîtorva sute de tineri 
buhușeni, ar fi fost etichetate de 
ori ce minte lucidă și în cel mai

astăzi cu privire la viitorul oră
șelului lor, vis exprimat în răs
punsurile la întrebarea formulată 
astfel în fișa de anchetă inițiată 
de „Scînteia tineretului": „Cum 
crezi că va arăta în anul 2 000 
orașul în care trăiești ?

Caracteristica principală a tu
turor acestor răspunsuri o consti
tuie faptul că pînă și cele mai

bun caz, drept niște speculații ale 
unei exagerate fantezii. Și pe 
bună dreptate: acolo unde tre
cea un an ca să se bată un cui 
intr-un gard sortit prăbușirii și 
un deceniu ca același gard, de 
mult putred, să fie înlocuit, vi
ziunea oamenilor despre aspectul 
viitor al orașului lor n-avea cum 
să se concretizeze decît în ima-

gini compuse din elemente 
nesemnificative, cum ar fi de 
pildă cea a unei noi case, dacă 
vreți, chiar cu etaj, sau a unui 
parc mai mare, cu bănci mai nu
meroase și cu chioșc pentru 
fanfară. Viziunile presupunînd 
schimbări structurale, solicitând 
vaste planuri edilitare se cer ge
nerate și alimentate în mod per
manent de certitudinea înfăptui
rii lor — și această certitudine, e 
limpede, le-o oferă tinerilor bu
hușeni realizările prezentului, to
nicul general al vieții noastre de 
azi, punțile de aur pe care, în 
permanență, socialismul le trimi
te spre viitor, apropiindu-l, legîn- 
du-l de prezent. Și, desigur, încă 
ceva, în aceeași ordine a unor 
sentimente majore, face ca visu
rile lor îndrăznețe să fie dublate 
de siguranța prefacerii în realita
te : dragostea față de orașul în 
care trăiesc, sensul pe care îl 
dau, ca oameni de azi, verbului 
a trăi, prefăcîndu-l în sinonim 
cu a lupta, cu a construi, cu a 
privi spre viitor de la înălțimea 
pe care te ridică necontenit pro
priul efort de a te depăși, de a

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Printre tinerii de la sectorul mecanic-șef al Șantierului naval Galați, cartea are mulți prieteni- 
Iată-i pe cițiva cercetînd ultimele noutăți

■
 n seara aceea, Ni-

colae Iacob, un 
tînăr ca de 16 ani, 
a pășit pragul că
minului, cu o deo-

• sebită, dar justifi
cată emoție. Nu 

mai era auditor, era concu
rent. Ascultase cu alte prile
juri conferințe despre Pămînt 
și locul lui în Univers, despre 
planetele cele mai apropiate, 
despre Soare și galaxii ; citise 
,.vieți celebre" : Giordano
Bruno, Galilei, Vlaicu... La bi
bliotecă, la școală, la cămin 
fusese ajutat să se documen
teze. Profesorul Ion Anghel — 
care, aici, la căminul cultural 
din Filipeștii Romanului se 
ocupă cu activitatea de popu
larizare a științei — împreună 
cu colaboratorii săi — pregă
tise un concurs „Cine știe, răs
punde", cu tema : „Știința 
despre Univers". Esențialul 
pentru Nicolae Iacob și pentru 
ceilalți tineri care se înscri
seseră la concurs a fost pre
gătirea prealabilă care a pre
supus și lectura unei bogate 
bibliografii, dar și prilejul de 
a asista la o serie de manife
stări pe teme științifice (ca 
vizionarea unor filme, obser
vații făcute în serile cu cer 
senin, folosind mijloace sim
ple puse la îndemînă de labo
ratorul școlii etc.). Astfel 
încît Nicolae Iacob și prietenii

săi au pășit în seara aceea 
pragul căminului cu amintita 
emoție, dar și cu temeinice 
cunoștințe, nu numai pasionați 
de atractiva temă propusă, ci 
și informați asupra ei. I-a în
tâmpinat o ambianță cît se 
poate de potrivită : planșe de 
astronomie de o parte și de 
alta a scenei ; două table mari 
pe care erau desenate cu cretă 
colorată scheme menite să u- 
șureze înțelegerea întrebărilor; 
portretele unor mari oameni 
de știință care au scrutat în

...Nu este singura manifes
tare științifică pregătită și 
desfășurată cu atîta grijă, cu 
răbdare și fantezie de harnicul 
colectiv de muncă al căminu
lui cultural din Filipești. 
Popularizarea științei — mai 
ales în rîndul tinerilor — este 
aici o preocupare statornică, 
explicabilă și prin faptul că 
activitatea educativă a comi
tetului comunal U.T.M. în ve
derea făuririi concepției știin
țifice despre lume la tinerii 
din comună este concentrată

servatori" la 18 ani ? Părea, pe 
drept cuvînt, ciudat și nepo
trivit secretarului, chiar dacă 
nu era vorba decît de cîțiva 
tineri dintre sutele ce se răs- 
pîndiseră de-a lungul și de-a 
latul tarlalelor. Fără îndoială, 
lucrurile s-au lămurit pe loc. 
Dar nu era destul. O explica
ție științifică atrăgătoare a 
pagubelor mușuroitului nu 
s-ar putea găsi ? întrebarea a 
primit la cămin răspuns pozi
tiv. într-o seară de experien
țe, a fost prezentat între altele

Prietenii științei
drăzneț cerul, smulgîndu-i tai
nele. Căminul era mai cu sea
mă în seara aceea o „casă a 
științei" larg deschisă priete
nilor ei. De aceea și răspun
surile au sunat firesc în liniș
tea ce se așternuse în sală. 
Patru sute de oameni au as
cultat cu mîndrie și bucurie 
cîte poate ști tineretul comu
nei lor, despre Pămînt și U- 
nivers. Nicolae Iacob a fost 
cel mai bun. In cinstea lui și 
a celorlalți concurenți s-a pre
gătit un program artistic care 
a cuprins cîntece și dansuri 
cerute de ei.

la cămin și la bibliotecă. Co
mitetul comunal U.T.M. nu se 
preocupă numai de latura or
ganizatorică, ci face și suges
tii tematice conducerii cămi
nului, atrage atenția asupra 
unor probleme și întrebări ce 
suscită curiozitatea tinerilor, 
interesul lor pentru aplicarea 
în practică a științei.

Mergînd nu de mult pe la 
cîteva echipe care îngrijeau 
culturile prășitoare, secretarul 
comitetului comunal U.T.M. a 
observat că pe alocuri se mai 
practica mușuroitul. „De ce ?“ 
„Păi... așa am apucat". ^Con

și fenomenul capilarității. O 
bucățică de zahăr a fost mu
iată în apă și fiecare a putut 
vedea — ceea ce de altfel pu
tuse observa și în viața de 
toate zilele — că apa trece de 
îndată prin ea. Nu același lu
cru s-a întîmplat cu zahărul 
pudră. De aici concluzia : pen
tru ca apa să fie păstrată în 
pămînt el trebuie să fie afi
nat, bătătorirea lui prin mu- 
șuroit fiind dăunătoare. Iată 
comunicate în același timp o 
cunoștință practică, legată de 
producție, și una de cultură 
generală, aflată acum sau 
reamintită după cîțiva ani de 
școală.w mm / mim Și, fiindcă a venit vorba de 
zahăr, să menționăm și o altă 
atractivă manifestare cultural- 
științifică organizată la Fili
pești : seara intitulată: «O 
industrie „dulce"». Pe mulți 
tineri îi interesa modul de fa
bricare a zahărului ; nu de
parte de ei, la Roman, func
ționează o fabrică de zahăr,

care are contractată cu gospo
dăria colectivă din Filipești 
recolta de sfeclă de pe o în
semnată suprafață. Căminul și 
organizația U.T.M. au organi
zat o vizită la fabrică, pregă
tită în prealabil de o seară 
de întrebări și răspunsuri sus
ținută de un inginer al fabri
cii, invitat în acest scop în 
comună, și urmată de ,,o seară 
de impresii" relatate de par- 
ticipanții la vizită la întoarce
rea lor în comună.

La cele mai bune manifes
tări pe teme cultural-științifi- 
ce, pregătite de cămin cu spri
jinul intelectualilor din co
mună — și care sînt repetate 
apoi, în circuit, în satele apar
ținătoare, inițiativă demnă de 
toată lauda — se adaugă spri
jinul dat de comitetele raio
nal și orășenesc de cultură și 
artă din Roman, care trimit 
cu regularitate la Filipești 
brigăzi științifice, texte pen
tru expuneri și pentru con
cursuri „Cine știe, răspunde", 
planșe și broșuri științifice, 
mici expoziții. Integrate în 
planurile căminului, aceste 
mijloace și forme de activi
tate susținute și prezentate de 
intelectuali calificați din Ro
man — și chiar din Bacău, 
Iași și alte centre culturale — 
dau vieții culturale a acestei 
comune, ca și a celorlalte din 
raionul Roman, varietatea și 
bogăția de idei caracteristice 
muncii continue de populari
zare a științei în satul nostru 
socialist. Manifestările com
plexe cultural-educative pre
văzute pentru perioada sezo
nului rece vor satisface seară 
de seară setea de noi < cunoș
tințe a colectiviștilor.

T. GHEORGHIU

Pentru a vorbi
r— culorile
i

Tinerilor prieteni ai artei plastice 

din Sibiu — sprijin calificat 

in însușirea culturii plastice
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■ a Brukenthal, în 
urma „autopsiei ta
blourilor suspecte" 
— cum numește, 
profesional, opera 
de identificare a 
tablourilor, Teodor

Ionescu, conducătorul echipei de 
specialiști a muzeului — muzeul 
s-a îmbogățit cu picturi aparți- 
nînd lui Paolo Veronese, Andrea 
Sarto, Caracci, Rubens, Van 
Dyck, Yordaens, Sneiders $i Su- 
termans. Noile exponate au fă
cut să crească considerabil re
putația muzeului și așa statorni
cită. In 1963, au trecut pragul 
muzeului 130 000 de vizitatori și 
nu surprinde pe nimeni afluența 
crescîndă a iubitorilor de artă pe 
care-i întîlnești zilnic, nerăbdă
tori încă înaintea orei de deschi
dere în fața muzeului. Dar, un 
asemenea muzeu reclamă neapă
rat și competența privitorului, a 
vizitatorului. Asupra acestei pro
bleme stăruim în continuare.

INe-am oprit, cum era firesc, la 
cercurile de artă plastică. Dru
mul membrilor cercurilor de 

Iartă plastică de la Uzinele „In
dependența" și „Balanța", al ace
lora din cercul elevilor sau al 

Icursanților școlii populare de 
artă trece prin muzeu și este 
dominat de stăruitoarele profun- 

Izimi ale gîndirii plastice aflate 
aici. Am sesizat în lucrările unor 
amatori sibieni semne vizibile
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pentru un promițător limbaj ar
tistic, dar și ale unei culturi 
plastice temeinice. Le-am aflat, 
de pildă, cu pretenții deocamda
tă modeste în expoziția tinăruhii 
lăcătuș mecanic Constantin Pie
le. Artistul amator în vîrstâ de 
19 ani și-a deschis expoziția în- 
tr-o sală a Uzinelor „Balanța", 
unde de altfel și lucrează. L-am 
aflat și în schițele și acuarelele 
elevei Marina Cristea (clasa a 
XI-a — Școala medie nr. 3k A- 
cestor doi tineri li se adaugă nu
meroși alți amatori cum sînt 
lăcătușii Serafim Mija, Ion Piesa, 
Constantin Mînzat — de la Uzi
nele „Balanța", elevii Constantin 
Dinulescu, Liviu Ciunga sau ab
solventul din acest an al școlii 
medii, Alexandru Fazekaș. La U- 
zinele „Independența", Lia Dop, 
tehniciană, preocupată mai mult 
de scenografie, conduce un cerc 
cu peste 50 de membri. La acest 
cero lecțiile de istoria artelor sînt 
împrumutate de la școala popu
lară de artă, iar predarea lor 
este eșalonată în 3 ani de stu
diu. La rîndu-i școala populară 
de artă face operă de cunoaștere 
artistică unui cero numeros de 
tineri, cu ajutorul unor profesori 
competenți (pînă în acest an, 
cursul de istorie a artelor a fost 
ținut de același inimos cercetător 
al muzeului, Teodor Ionescu).

Desigur, ar fi profund greșit 
să socotim încheiate, odată cu 
predarea cunoștințelor de cultură 
plastică în cele cîteva cercuri din 
oraș, răspunderile față de educa
ția artistică a tinerilor din între
prinderile sibiene, simpli vizita
tori ai muzeului, dar și ei preo
cupați, iubitori chiar de cultură 
plastică. Ne gîndim, de pildă, la 
utemiștii de la Fabrica de co
voare din Dumbrava, la cei peste 
1500 de tineri metalurgiști de 
la Uzinele „Independența" cărora

Iii se adaugă la fel de interesați, 
cei 600 de tineri de la Fabrica 
„7 Noiembrie", tineretul de la

I „Automatica", Uzina mecanică, 
fabricile de creioane și de pos-

Itav etc. Și nu ne poate mulțumi 
gîndul că, în timp ce tinerii se 
n numără cu miile, cei cărora li se 

S face o cultură plastică cît de cît

cusistematică se socotesc doar ... 
zecile. Chiar și tineretul școlar 
este insuficient pregătit în acest 
domeniu. Introducerea orelor de 
istoria artelor continuă să ră- 
mînă în stadiul de propunere, iar 
convorbirile despre artă — pre
văzute a se desfășura în orele 
de dirigenție — limitate întru-un 
an școlar — se dovedesc a fi fo
lositoare — datorită numărului 
lor limitat —r doar într-o mică 
măsură. Așadar, pentru acești ti
neri ce se face ? N-im putea 
deocamdată însera o bogată 
periență de cuprindere a unei 
mase largi de tineri nid din 
partea școlii populare de artă. 
nici a cercurilor de artă plastică 
din întreprinderi, școli, institațu. 
In discuția cu tinerii au ieșit la 
iveala numeroase sugestii aplica
bile într-o activitate susținuta și 
continuă de educație estetică. 
Iată câteva: un căcta de cnofe-

în cadrul reonMuxlor b ctabri- 
Confermțeior ar trebui să li se 
adauge organizarea de rxpnrițn, 
destul de rare și ocazionale a-

ex-

cum în oraș. Coasotmte ni s-au 
părut și proțxmerde responsabr- 
lului cercului de artă pbsticâ al 
școlii populare de artă, sculpto
rul Ion Cârămidaro : „Un bh» 
documentar — cum se naște o 
opera de artă — ar fi util In 
formarea culturii plastice. Un 
film în genul celor de populari
zare. N-ar fi rău dacă ne-am 
bucura de un sprijin mai larg 
pentru deschiderea unei expoziții 
permanente a artiștilor amatori. 
La Muzeul de artă ar fi mai fo
lositoare vizionările cu discuții 
decât cele cu ghidaj în care de 
obicei expunerile — competente, 
firește, nu dan posibilitatea si 
se cunoască exact stadiul de cu
noaștere, preocupările tinerilor 
vizitatori". Un curs de istoria 
artelor, organizat la nhrtal ora
șului, la care sâ fie antrenați nu 
numai membrii cercurilor „prie
tenii artelor plastice" sau cursan- 
ții școlii populare de artă — ni 
s-a părut, de asemenea o suges
tie binevenită și întrutotul apli
cabilă. Profesorii de desen din 
oraș — cei mai mulți pedagogi 
cu expeneuță îndelungată — gă
sesc și ei necesară o activitate 
multilaterală de inițiere plastică. 
Maria Sion, de 28 de ani, profe
soară (cunoscută și prin expoziția 
personală, organizată anul trecut 
la București, împreună cu Maria 
Gropa, Chișu și Zey) sublinia 
competenta publicului larg ama- 
tor de arta. „Totuși — ne pre
cizează — la Sibiu între vernisa
jul unei expoziții de pictură, pre
zentarea unei piese de teatru și 
un concert, de obicei se alege cu 
precădere ultima manifestare ar
tistică. Și aceasta, pentru că — 
după părerea mea — se face 
încă formal cultura plastica. Cul
tura plastică cred că trebuie să 
înceapă într-un sens, la grădi
niță, să urmeze apoi în școala 
elementară și medie și să conti
nue în forme organizate și pen
tru cei care nu și-o desăvîrșesc 
prin studii superioare. In școală, 
cu elevii, noi putem face mult 
mai mult".

Printre altele, se impune și o 
atenție sporită față de opere de 
artă, de decorativul de bun gust, 
menit să trezească interesul pri
vitorilor în interiorul întreprinde
rilor. Sălile de ședințe, atelierele, 
cantinele etc. se cer înfrumuse
țate cu reproduceri de artă. Deși 
în librării se află astfel de lu
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crări, încăperi de la „Flaro" și 
„Independența" rămîn văduvite 
de reproducerile de artă cărora 
au început să le facă pe alocuri

o ridicare de ancore, 
strigăt de pescă
ruși pe deasupra,

salutul febril al plecă
rii in larg, valuri vu
ind, deiilind în săgeata 
de aer pe care o arun
că in urma elicea — și 
vasul plutește ferm 
înainte, departe. Vasul
de cursă lungă „Timi
șoara", cu un echipaj 
de aproape 30 de oa
meni, cu un căpitan 
tînăr, utemist, Ștefan 
Freitag, cu încă alți 
marinari, tot tineri și ei, 
visători și veseli, entu
ziaști pînă-n inimă și 
solemni pînă la încor
dare, toți ca un triumf 
al voinței și al dîrze-

în care acțiunile cultu
rale organizate în ulti
ma cursă se leagă strîns 
de cele viitoare. Fie
care oră e plină de în
săși viața clocotitoare a 
țării, de amintiri, de vi
se, de dor. Și iată-i: ma
rinarii asculta buletine
le de știri ale posturilor 
de radio București. A- 
ici, cuvintele crainicu
lui au rezonanța cîm- 
piilor și brazilor înalți 
de pe munții Carpați. 
Un cîntec popular e 
menit să întoarcă auzul, 
pe valuri, pînă la țăr
mul ei neted, de aur. 
Un acord de chitară pe

lui, în majoritate tineri, 
consultă planul de acti
vitate, îl completează 
cu propuneri noi, su
gestii de acțiuni care 
solicită interesul lor 
general. Astfel, o vizio
nare a documentarelor 
cinematografice se con
tinuă cu expuneri adec
vate temei de pe peli
culă, cu discuții al că
ror mobil îl constituie 
excursiile, în concediu, 
ale unuia sau altuia din 
cei de față, o carte pe 
care au citit-o și pre
zintă aceeași imagine, 
un cîntec pe care îl 
știu, o poezie. Rulînd

niei, pe mare. Cincizeci 
de zile în larg, o tra
versare de Atlantic și 
o furtună în nord la ie
șirea din golful Biscaya, 
cincizeci de zile și nopți 
de înaltă datorie, ca de 
soldat de veghe pe a- 
ceastă punte plutitoare 
a țării. De pe ea au 
transmis telegrama de 
prestigiu a Rominiei : 
produsele pe care țara
le exporti ia cele mai
depărtate colturi aJe Jto-
oui. Și pe ea. pe acea
stă punte, seara, /a bord 
se aureau cîntecele. A 
doua zi după plecarea 
din portul Constanța 
activul echipajului a 
tinut ședința de întoc
mire a planului de ac
țiuni culturale — sau 
mai bine zis. activul e- 
chipajului a hotărît cum 
să folosească mai efica
ce baza materială cul-
:uralâ cu care e înze
strată orice plecare în 
larg. Discuri de muzică 
ușoară și populară, cărți.
instrumente muzicale, 
filme, materiale spor
tive ș.a. Pentru toate a-
cestea există, desigur, 
in planul de muncă și 
o perspectiva, o verigă

Cîntece 
la bord

punte fcintă Dumitru 
Gngore) aduce aminte 
de plaja fierbinte a mă
rii, sporește nerăbdarea 
revederii cu ai tăi. O 
prezentare a unei cărți 
la stația de amplificare 
a vasului invită apoi la 
lectură; în cabinele de 
odihnă, apoi, se citește; 
la club se vizionează 
un film sau se dispută 
însuflețitoare partide de 
șah pentru desemna
rea campionului cursei. 
Toate acestea nu se pe
trec însă oricum; e un 
fir organizatoric ce le 
străbate pe toate, de la 
un capăt la altul, con
tinuu. La clubul vasu
lui, membrii echipaju

pentru iiecuie car*, do
cumentarul cinemato
grafic „Munții Apuseni" 
a fost ca o paralelă pe 
care s-au făcut investi
gații în ioldorul spe
cific acestor locuri, au 
fost ascultate cîntece 
populare imprimate pe 
discuri.

Alteori, pentru fil
mele artistice, la club, 
tinerii marinari consul
tă cronicile cinemato
grafice din ziare (co
lecțiile sînt primite din 
port, însumînd ziare din 
zilele cursei preceden
te). Și cînd e timp fru
mos, seara, filmul ru
lează pe punte.

Cărțile, odată luate

de la bibliotecă, trec 
dintr-o mînă într-alta și 
fac ocolul vasului, eroii 
literari dispun, și la 
propriu și la figurat, de 
o dublă călătorie. In a- 
ceastă cursă, pe vasul 
„Timișoara" s-au citit a- 
proape optzeci de cărți, 
s-au prezentat cîteva 
recenzii și s-au organi
zat discuții pe margi
nea lecturii cîtorva vo
lume noi. Marcel Ian- 
cu se află la prima sa 
cursă și pe fișa de ci
titor au și fost înscrise 
10 cărți. Zece cărți ca 
zece unghiuri de pri
vire clară într-o călăto
rie îndelungată. Și asta 
într-o singură cursă, 
care i-a fost și botezul 
profesiei alese. Căci o- 
biceiurile marinărești 
nu se uită și nu iartă 
pe nimeni. La intrarea 
în Atlantic, Marcel lan- 
cu. Ștefan Zidaru, Mi
hai Parasca și Gheorghe 
Stancu sînt chemați pe 
punte. Vechii colegi de 
școală, acum tovarăși 
de muncă pe întîiul 
traseu al proiesiei lor, 
se aliniază și: hohote 
de ris, explozii ample 
de cîntec, duș rece de 
Gpă de mare, turnată 
pe ei de sus de la ca
targ, dansul apoi al 
„Lupilor de mare". Zeul 
Neptun citește certifi
catul de botez al celor 
mai tineri ostași ai săi.

E o sărbătoare a e- 
chipajului, cum de alt- 
fel, sărbători colective 
sînt evenimentele vieții 
fiecăruia: ziua de naș
tere, evidențierea în 
muncă, primirea scriso
rilor.

Așa solicită munca și 
viața pe mare, așa s-a 
încetățenit ca tradiție a 
colectivului unui vas.

A. I. ZĂINESCU

Formafia de dauuri a Căminului cultural Dabuleni Oltenia — regiunea Oltenia

concurență prolificii animatori ai 
cercurilor de artă fotografică, și 
ea cu drepturile ei, dar încă 
foarte departe de virtuțile marii 
arte picturale.

Filialele Uniunii artiștilor plas
tici și Fondului plastic Sibiu, 
manifestă încă o insuficientă pre
ocupare față de îndrumarea și 
orientarea activității cercurilor de 
amatori. Rarele expoziții — chiar 
dacă trezesc interesul larg — nu 
au darul să suplinească și o răs- 
pîndire a cunoștințelor de artă 
plastică, pe care o pot și e nece
sar să o facă artiștii, cadrele de 
specialiști.

La Uzinele „Independența" de 
pildă, cultura plastică a amatori
lor este limitată doar la lucru 
de atelier în vederea deschiderii 
expozițiilor. De altfel, și orienta
rea organizării acestora lasă de 
dorit. Se procedează nefiresc 
pornindu-se de la ideea că or
ganizarea expozițiilor de pictură 
și grafică să aibă loc, în exclusi
vitate cu prilejuri festive. E un 
mod simplist, de a gîndi, o neîn

țelegere a rolului expozițiilor,

Sărbătoare pentru uzină ar tre
bui să fie expoziția însăși. Expo
ziția să nu aibă rol de vitrină 
pasivă ci, prin valorile cromatice, 
ardență și elanul lucrărilor, să 
fie un mijloc de educare, de mo
bilizare. Pledăm pentru ieșirea 
artei dintre zidurile cercurilor, 
atelierelor și chiar a muzeelor, și 
organizarea de expoziții volante 
în uzine, școli etc. îndrumarea 
orală în muzeu trebuie și ea lăr
gită ; trebuie rezolvate proble
mele de limbaj plastic în popu
larizarea operei de artă și mărită 
capacitatea de adaptare cu simț 
pedagogic la un public neomo
gen ca pregătire. Fără o însușire 
sistematică a momentelor însem
nate ale istoriei artelor, fără cu
noașterea operei marilor creatori 
și a valorilor artei plastice — a- 
cestea realizate cu mijloace spe
cifice profilului fiecărei instituții 
sau întreprinderi — tinerii vor 
rămîne încă departe de înțelege
rea acestor comori. De aceea se 
impune popularizarea vieții și 
creațiilor artistice a maeștrilor 
contemporani și clasici, prin con

ferințe și discuții despre artă, I 
susținute de oameni de speciali- | 
tate. îmbogățirea bibliotecilor cu - 
cărți de istorie și teoria artei, cu I 
albume — care să servească unei | 
teme sau alteia din activitățile _ 
organizate de bibliotecari — fo- I 
losirea cît mai des a aparatelor | 
moderne de proiecție (aparate de _ 
filmat, epidiascop etc.) precum și I 
micul ecran al televizorului — | 
iată numai cîteva măsuri care ar 
ajuta prietenilor muzeului să I 
vină și să revină aici mereu mai I 
înarmați, știind cum să privească . 
un tablou. j?,

Expunerii operei plastice tre- ■ 
buie să-i adăugăm o cultură te- ■ 
meinică, științifică și cuprinză- I 
toare. însușirea ei este tocmai ■ 
ceea ce se urmărește în opera de ■ 
educare comunistă a tineretului. I 
De aceea se așteaptă o activitate 
concretă — ieșită din impasul | 
căutărilor prelungite acum — și 8 
din partea organizațiilor U.T.M., a 
a comitetului orășenesc U.T.M. I 
în special.

ROMULUS ZAHARIA I

Radiofonia ocupă o parte 
a timpului liber al tinerilor 
Uzinei „Steagul roșu“-Bra- 
țoc. Ea erte o ocupație 
pasionantă cetind multă 
îndemînare și ingeniozita
te yi, după cum se poate 
cedea din imaginea alătu
rată, studiu atent, pe 
scheme radiofonice și cărți 
de specialitate. Aceeași ac
tivitate stăruitoare, perse
verentă o desfășoară și 
membrii cercului de desen 
și pictură de la aceeași 
întreprindere. De la stu
diul mulajului pînă la 
realizarea creațiilor desti
nate expoziției, e un drum 
de-a lungul căruia tinerii 
artiști capătă și o temeini

că cultură plastică.

Foto : N. STELORIAN

VĂ INVITĂM

LA DANS!
-a înserat. Pe străzile Bîrladului, 
în vitrinele magazinelor moderne 
și în parcuri s-au aprins, străluci
toare, lămpile cu neon. Numeroși 
tineri, perechi sau în grupuri, se 
îndreaptă spre intrarea cinemato

grafelor. spre cluburi, sau se plimbă pe aleile primi
toare ale parcului. E ora cînd, după o zi de muncă 
rodnică, tineri și tinere doresc să-și petreacă orele 
de odihnă în mod cît mai plăcut. Și, cum dansul este 
una din distracțiile cele mai iubite de tineret, desi
gur că și preierințele bîrlădenilor se îndreaptă spre 
o seară de dans.

Să poposim în seara aceasta la una din joile tine
retului organizate în comun de organizațiile 
U.T.M. ale Fabricii de confecții și ale Fabricii de rul
menți din Bîrlad. în sală e liniște. O tînără citește 
recenzia pregătită pe marginea cărții „Risipitorii" de 
Marin Preda. Urmează discuții aprinse. Unii nu sînt 
de acord cu punctul de vedere al recenziei privind 
finalul cărții, alții îl apără. Din aceste dispute în
flăcărate se desprinde mai pregnant, mai luminos, 
mesajul cărții. O dezbatere la care toți tinerii au luat 
parte cu interes. Urmează apoi o scurtă pauză, după 
care va începe dansul. Gazdele, în majoritate mun
citoare ale Fabricii de confecții (în al cărei club e 
organizată reuniunea) discută cu invitații lor, băieții 
de la F.R.B. Ca de obicei, în afara tinerilor din cele 
două Întreprinderi, au mai fost invitați și numeroși ti
neri iruntași în producție de la alte întreprinderi ale 
orașului. Se leagă noi cunoștințe, se discută aprins, 
din mijlocul grupurilor răzbat hohote de ris, peste tot 
și-a pus pecetea voia bună și tinerețea. In timp ce de 
pe podiumul orchestrei răsună primele acorduri, și 
încep să se formeze perechile pentru dans, ne îndrep
tăm spre un grup de fete aflate într-un colț al sălii. 
Printre ele o recunoaștem și pe cea care a ținut re
cenzia. O cheamă Elena Helegiu, contabilă la F.R.B..

— Sînteți o obișnuită a acestor reuniuni, nu-i așa ?
— Nu tocmai.
Săptămîna trecută, cînd am primit invitația 

pentru o reuniune organizată, ca și azi, în comun cu 
cei de la F.C.B., mi-am zis că o să mă duc, doar așa, 
ca să nu refuz, dar n-o să stau mult. Numai că soco
teala de acasă...

— Așadar, v-a plăcut ?
— Da, chiar foarte mult. $i n-am mai plecat. M-a 

cucerit atmosfera de veselie și tinerețe, orchestra foar
te bună, cu un repertoriu bogat, alcătuit din cele mai 
noi melodii de dans. Apoi, ambianța plăcută, tinerii 
care știau să danseze. Mi-a plăcut programul artistic 
cu care s-a deschis reuniunea și consider ca foarte 
bună ideea de a fi fost invitați la reuniune un grup 
de tineri actori de la Teatrul de stat din localitate.

Despre un erou de roman 
ți două inimioare

Nu o dată, cu prilejul acestor reuniuni ce au adunat 
pe ringul de dans tineri de la toate întreprinderile și 
instituțiile orașului, s-au cimentat prietenii trainice, 
au început să se înfiripe sentimente de dragoste, pre
lungite adesea de-a lungul unei vieți întregi. Ca și 
în cazul lui Mihai și al Rodicăi Sitaru. S-au cunoscut 
în urmă cu un an, la o joie a tineretului de la clubul 
Întreprinderii „Constructorul". El lucra la Combina
tul de industrializare a laptelui, iar Rodica era asis
tentă veterinară la G.A.S, Bîrlad. Au primit amîndoi 
invitații asemănătoare, trase la șapirograf. Nu se 
cunoșteau. La intrare, fiecăruia i-a fost prinsă 
la butonieră, o inimioară mică, roșie. In mijloc avea 
înscria numele eroului unui roman. Apoi cînd s-a a- 
nunțat „Dansul inimioarelor" și a căutat-o pe fata 
ce purta numele eroinei, s-a aflat față în față cu Ro
dica. Au dansat împreună un dans, apoi două, și nu 
s-au mai despărțit toată seara. Și cum vom vedea... 
Au continuat să se întîlnească. Iar acum, cînd sînt 
soț și soție, au rămas credincioși reuniunilor cu ocazia 
cărora s-au cunoscut...

Dintr-un imaginar caiet 
de sugestii

„Ar fi interesant dacă s-ar organiza și un prbcts 
literar pe marginea unei cărți interesante despre 
tineret, concursuri „Cine știe, cîștigă" pe teme cul- 
tural-economice sau concursuri „Cine știe să cînte 
bine, cîștigă". Ele ar contribui Ia înviorarea progra
melor acestor seri, ar spori veselia participanților". 
(Maria Băjenaru — F.C.B.).

„Asemenea divertismente plăcute, ca cele propuse 
de colega mea, pot fi organizate nu numai la început, 
ci pe tot parcursul serii, alterrțînd cu dansul. Ar fi 
nostimă organizarea, într-o pauză de odihnă a orches
trei, a unui concurs de ghicitori literare, muzicale sau 
de glume, de pilda'. (Silvia Mîiidru — F.C.B.).

„Să se organizeze concursuri de dans, l-ar ajuta și 
pe cei care știu, dar mai ales pe cei care vor să în
vețe" (Cornel Bulgaru — rectificator la F.R.B.).

...E drept, caietul de sugestii din care am jutat 
rîndurile de mai sus, nu există decît în imaginația re
porterului. Părerile însă există cu adevărat. Și ele ex
primă sugestiile și propunerile tinerilor participant! 
la reuniuni. Le consemnăm și le semnalăm atenției 
organizatorilor viitoarelor reuniuni.

VICTOR MAȘEK
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„km mai crescut 

cu un an...“
i liumuLiJ s& ■mărturisim

ceva. O constatare 
'&\'SS V0 care am făcut"°

fiecare dintre noi în 
primele zile de 

WwKwil școală, cînd, după
lunile de vacanță 

ne-am reîntâlnit în aceeași clasă, 
în aceleași bănci. Privindu-ne
fiecare, schimbînd primele cuvin
te, închegînd primele discuții, 
ne-am dat seama (și nu este o pă
rere, ci o certitudine) că am cres
cut mult în acest răstimp — am 
mai crescut cu un an — că am 
devenit mai maturi (chiar și cu- 
noscuții neastîmpărați ai clasei 
au suferit această schimbare).

Schimbarea nu se referă numai 
la comportarea noastră unul față 
de altul și nici la o anumită con
duită pe care ne-am impus-o 
nouă înșine, ci, în primul rînd — 
și aceasta este cel mai important 
lucru — la atitudinea mai seri
oasă pe care fiecare dintre noi 
o are față de sarcina sa de bază 
— învățătura. „Anul acesta am 
venit cu planuri mari — ne măr
turisea deunăzi colega noastră 
Elena Petcu. Am goluri în pre
gătirea la fizică, și încă din acest 
trimestru vreau să ajung „la zi** 
cu întreaga materie"... „Aș vrea 
să am rezultate mai bune în anul 
acesta la toate materiile — își 
exprima dorința, într-o recreație, 
Gheorghe Spiridon. In primul 
rînd, am să mă străduiesc să-mi 
împart mai bine timpul de stu
diu. Anul trecut n-am prea reu
șit să fac acest lucru. Apoi, să-mi 
organizez mai bine notițele..". 
„Eu — îi spunea prietenei sale, 
Sanda Șelaru — mi-am propus 
să studiez mai mult în afara no
tițelor și a manualelor. Mi-am 
alcătuit încă din vacanță caiete 
speciale de probleme la matema
tică și fizică. Aș vrea să învăț, 
în același timp, singură, și o lim
bă străină — m-am oprit la en
gleză**... „O să vedeți că si eu 
am să țin pasul cu hotărîrile noi
lor mei colegi**, ne asigura, la 
prima oră de dirigenție, Petruț 
Tiberiu, venit nou în clasa noas- 
tră.

I Primele confirmări ale t - 
I niciei, seriozității și trăinicie: hc - 

tărîrii noastre sint răspunsurile 
bune pe care tovarășii profesor 
le primesc atunci cînd ne asculți 
din lecțiile predate, cit ți notele 
care au început jă apară în ca
talog. Să-l răsfoim: iată, in crez- 
tul Sandei Șelaru fi al Veronicâi 
Viniilă, sint caligrafiate frum&t 
note de 9 la fizică, Tiberiu Pe
trul ținut promisiunea fă
cută la ora de dirigenție și a rn- 
tărit-o cu un 8 la economie poli
tică. Și sintem sigure că șirul a- 
cestor note ca continua in zilele 
următoare.

Așa sîntem noi: dornici de 
succese, ambițioși în a ne face 
bine datoria. Dacă unul rămîne 
în urmă, avem noi grijă să-l rea
ducem în plutonul celor buni. Ar 
nul trecut, clasa noastră era so* 
cotită printre clasele bune la în
vățătură. Anul acesta vrem să 
purtăm titlul de clasă foarte hu
nă. Avem posibilitatea să fim 
fruntașii școlii.

Pentru aceasta, fiecare dintre 
noi ne vom aduce contribuția. 
Rezultatele anului trecut consti- 
tuie pentru fiecare învățăminte 
prețioase. In clasa noastră există 
mulți elevi inteligenți, care asi
milează cu ușurință cunoștințele, 
ageri, capabili. Cu toate acestea, 
unii dintre ei au avut anul tre
cut o situație mediocră, medii 
de 6—7—8, deși ar fi putut să 
aibă numai 9 și 10. Este, bună
oară, cazul lui Dumitru S cur ei, 
al lui Nicos Alevras. Aceștia și 
încă alți cîțiva socoteau că inte
ligența îi scutește de un studiu 
sistematic, permanent și temeinic, 
de notițe la lecții, uneori chiar 
și de o comportare disciplinată, 
„îmi ajunge să ascult ce spune 
profesorul, sau e de ajuns să ci

tesc o dată, și știu lecția" — îi 
auzeai lăudîndu-se. Firește că 
un astfel de sistem de studiu nu 
putea duce decît la rezultate 
mediocre. Din păcate, însă, nici 
biroul U.T.M. al clasei, nici co
lectivul nu a luat o poziție hotă- 
rîtă față de această bravada a 
„inteligenței**, tolerînd atitudi
nea lor.

Dar, cum era și de așteptat, 
„teoria" inteligenței era cit pe aci 
să se sfîrșească cu cite o corijen- 
ță. Bunăoară, Nicos vorbește și 
acum despre emoțiile pe care 
le-a avut cînd, la sfîrșitul ulti
mului trimestru s-a trezit că e în 
situația de a rămîne corijent la 
limba latină. Efortul lui perso
nal, în ultima etapă de școală, a- 
jutorul colegilor și al tovarășului 
profesor — toate au contribuit 
la evitarea corijenței. Dar putea 
să evite de la bun început aceste 
emoții dacă nu lăsa studiul lati
nei pentru ultima perioadă de 
școala. Din întâmplarea aceasta 
au tras învățăminte toți cei care 
au procedat ca Nicos. Schimba
rea despre care vorbeam la in- 
ceputul articolului se referă ți la 
ei. Au acum oltă atitudine față 
de învățătură. își pregătesc zilnic 
lecțiile, sînt atenți la ore și î«i 
iau notițe, sînt mai disciplinați.

învățăminte a tras și biroul 
U.T.M. al clasei, colectivul cla
sei care s-au hotărît să ia atitu
dine fată de manifestările de in
disciplină și delăsare din primele 
zile de școală. Astfel, consultm- 
du-ne cu tovarășa dirigintă, 
ne-am propus ca în cadrul pri
melor adunări generale U.T.M. 
de clasă, cit ți la orele de âtri- 
gentie să discutăm teme ce: 
„Este suficientă inteligenta pen
tru o temeinică pregătire ; „Si 
învățăm din experiența aeuiu 
trecut**; „Studiul ristnctir, con
tinuu — cheia unor rezultate 
bune la UKătătu'f. Cm <£a »- 
ceste teme a fost dncatată, 
cent, la o ori de duigtnție

în actorii perioadă de buce- 
put de acti-dcte voet nrgmira 
ți discuții legate de aecădetn 
menținerii dăciplusei, t ham- 
ței regulate fâs and jezder 
cut r-au assndestot citece aba
teri pe.țte care trecea cw xe- 
derea. pexiru «i le — conride- 
nxt rwsoee deți ele «■ dâsatat 
ctditățu anat^s «ostfrr . pestra 
< na crea condild priArice de 
apariție a aia anri abateri de 
la condiata școlari.

Am încercat să prezentăm un 
tablou d clasei noastre U început 
de cn școlar, si impărtățim cite- 
va din glodurile cu care colecti
vul clasei a X-a A a pârii în a- 
cert an școlar, citeca dm pla
nurile noastre. Putem da și asi
gurări, în numele colectivului, că 
ne vom strădui ca toate gindu- 
rile, toate planurile noastre să 
prindă viață.

ANA VIȘAN 
EVA MICU 

eleve în clasa a X-a A — 
Școala medie nr. 34 din 

București

Stație-pilot a agriculturii 
noastre socialiste, Institutul 
de cercetări pentru cultura 
cerealelor Fundulea, creat 
în anii regimului nostru de
mocrat-popular, aduce o con
tribuție însemnată în dezvol
tarea intensivă și multilaterală 
a producției agricole. De 
aici au pornit și pornesc spre 
ogoarele patriei, noi soiuri și 
linii de griu sau porumb ; aici, 
în aceste uriașe laboratoare 
în aer liber, se stabilesc cele 
mai practice și în același timp 
eficiente metode agrotehnice 
pentru cultura cerealelor. în 
fotografie o imagine a pavi
lionului administrativ și a clă
dirilor centrale

Foto: AGERPRES

INFORMAȚII
La 25 septembrie a avut loc 

la sediul Marii Adunări Na
ționale, sub președinția acad. 
Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Grupului național 
romîn al Uniunii interparla- 

i mentare, adunarea generală a 
, membrilor grupului.

Secretarul grupului, prof. 
Stanciu Stoian, a prezentat 

' darea de seamă cu privire la 
I lucrările celei de-a 53-a Con- 
î ferințe interparlamentare, care 

a avut loc între 20—28 august 
a.c. la Copenhaga, și la 
activitatea desfășurată de de
legația Grupului național ro- 
inîn la această conferință.

★
In ziua de 7 octombrie se 

* organizează concursul de ad- 
’ mitere în institutele pedagogi- 
| ce de învățători cu durata de 

2 ani. cursuri de zi și fără 
frecvență.

Lămuriri suplimentare cu 
privire la organizarea con
cursului de admitere și condi
țiile de înscriere se pot obține 
de la secretariatele institutelor 
pedagogxe de învățători cu 
durata de 2 ani și de la sec- 
tiile de invițămint ale sfat-a- 
rilor populare regionale și ra
ionale.

(Agerpres)

-t Im*

• Ca prilejul unui concurs de 
atletism cesfăjarat la Pekin, atle
ta Hsxao Cieh-pin (R. P. Chineză) 
a stabilit un nou record al Asiei

< *

la alpinism

SPORT

Vizitele delegației economice iraniene
Vineri la amiază delegația 

economică din Iran, condusă 
de dr. Manoutchehr Eghbal, 
președintele Societății naționa
le iraniene de petrol, fost 
prim-ministru al Iranului, a 
depus o cocoană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.’

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului Exterior și ai Mi
nisterului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne.

★

Cu prilejul vizitei în țara noas- 
stră a delegației economice din 
Iran, conducătorul acesteia, dr. 
Manoutchehr Eghbal, președin
tele Societății naționale iraniene 
de petrol, fost prim-ministru al

Iranului, a oferit vineri seara o 
recepție.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Victor Ionescu, minis
trul comerțului exterior, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai con
ducerii unor ministere și institu
ții economice, și alte, persoane 
oficiale.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă.

★
In cursul dimineții, membrii 

delegației economice din Iran au 
vizitat Uzinele „23 August" și in
stituții social-culturale bucu- 
reștene.

(Agerpres)

Declarațiile directorului general
al Consiliului Britanic

Ja-

La fotbal

Cupa tineretului"

R. P. R. (tineret) —
R. A. U. (echipa olimpică) 4—1

Ieri, la Cairo, în meci revanșă, echipa de tineret a R. P. Romine la 
fotbal a jucat în compania echipei olimpice a R.A.U. Fotbaliștii ro- 
mint au desfășurat din nou un joc rapid și eficace, repurtând victoria 
cu scorul de 4—1 (0—1). Gazdele au deschis scorul în minutul 33 prin 
interul stânga, Nosseir. După pauză, tinerii fotbaliști rornini au domi
nat majoritatea timpului, înscriind 4 puncte, in minutele 63, 
79, 85 ți 87.

Tr în lungime de 4o
v.etn. a fost ales de o asemenea 

utcit cei 52 de concu- 
40 băieți ți 12 fete) au 

urgă în câțârătură 
aurore de sus. in
erte icuri. Cuno- 
de escaladă ca ți 

fizică pe care au
con- 

țâcut ce disputa 
-vpe-ctz prioteior locuri 

î/dsftaeulfie iudiciduele ii fie
crte tfriaai.
Fe Bgo puxUnhn obținut 

de către fiecare corrcumt, orga- 
naston — Coaritia de turirm ți 
«pctirai * ceașalvi Bocvețti — 
as usiocaut doenntd. ^JCapa 
tnsereridari' recerund arirei reprt- 
zer^ențdor drdrtdui Piog»rwJ

BJbeți: I. Lorica Sacia* pro
gresul ); 2. Cornel Șteiinescu 
fGrivtțt Roșie); & Nacuioe Fdsp 
(Sănătatea i.

Fete: 1. Angda Stănescu
(Progresul); 2. Maria Rogojanu
(Progresul); 3. Sanda Paraschi- 
vescu (Știința).

Vineri dimineață a părăsit Ca
pitala sir Paul Sinker, director 
general al Consiliului Britanic, 
împreună cu soția, care ne-a vizi
tat țara la invitația Comitetului 
de organizare a Concursului și 
Festivalului Internațional „Geor
ge Enescu".

Sir Paul Sinker a fost primit 
în timpul vizitei sale de Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Jean Liveșcu, 
adjunct al minisț^lui învățămîn- 
tului, și de acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R.P. 
Romîne. Oaspetele a avut, de 
asemenea, întîlniri cu Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Cu aceste prilejuri au avut 
loc convorbiri privind schimburi
le culturale între R. P. Romînă și 
Marea Britanie.

în timpul șederii în țara noas
tră oaspeții au participat la con
certe și spectacole prilejuite de 
importantul eveniment muzical 
dedicat lui George Enescu. Ei au 
\ iritat totodată Erpoziția realiză
rilor economiei naționale, insti
tuții social-culturale bucureștene 

au făcut o
Prahovei.

excursie pe Valea

E. KEDVES

înainte de 
Sinker a avut 
redactorul Agenției romine de 
presă ^Agerpres". Mircea Bum
bac.

Subliniind faptul că actuala 
ediție a festivalului s-a bucurat 
de participarea unor personali
tăți remarcabile ale vieții muzi
cale intemoționale, oaspetele a 
spus: Desigur nu pot decît să 
felicit Comitetul de Stat pentru 
Cultură ți Artă din țara dv. pen

plecare, sir Paul 
o convorbire cu

tru succesul ce l-a avut cel de-al 
III-lea Concurs și Festival Enes
cu care a reunit o asemenea 
„galaxie" de talente. M-au impre
sionat adînc călduroasele apre
cieri ale publicului, marele nu
măr de spectacole prezentate, ca 
și minunatele dv. săli de concer
te. Aveți săli de concerte mai 
bune aici decît cele londoneze.

în cadrul vizitei mele, am do
rit să port discuții cu autoritățile 
competente din țara dv. despre 
schimburile culturale dintre ță
rile noastre. Unul din scopurile 
Consiliului Britanic este de a în
curaja și de a promova cit mai 
mult posibil schimburile cu țara 
dv. în domeniul științei, artelor, 
literaturii. Noi sîntem, de aseme
nea, preocupați și de schimburile 
între savanți, precum și între 
membri ai corpului didactic. Am 
făcut un început bun și sperăm 
că atunci cînd vom discuta cu 
forurile dv. competente progra
mul pentru următorii doi ani, 
vom fi în măsură să extindem și 
mai mult aceste schimburi.

Referindu-se la impresiile sale 
despre țara noastră, directorul 
general al Consiliului Britanic a 
spus: Principala mea impresie 
a fost extrema prietenie și ospi
talitate a poporului romîn. Țin 
să remarc un aspect din timpul 
vizitei mele. Am petrecut o di
mineață foarte plăcută vizitând 
Galeriile de Artă și am fost adînc 
impresionat de talentul maeștrilor 
dv. Ei nu sînt, cred, suficient 
cunoscuți în Anglia și sper că în
tr-o zi vom putea avea unele din 
operele lor în mijlocul nostru. Am 
fost totodată 
rietatea artei 
de asemenea, 
în Anglia.

impresionat de va- 
dv. modeme, care, 
ar prezenta interes

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 (lOJlO; 
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 Ia zero grade : Repu
blica (9,45; 12; 14,30; 16,30;
18,45; 21,15), Luceafărul (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
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).
Pășesc prin Moscova; Fero

viar (10; 12; 14,30; 16;
18,30; 20,30). Aventura le 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;

12,45; 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 întîmpinarea 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 — Roma
nia, orizont '64 : Volga (10; 17; 
20"), Pacea (16;18,45).

Culesul porumbului
Mijloacele 

de transport 
pot fi mai bine 

folosite
La G.A.C. Seaca din raionul 

Drăgănești-Olt, viteza de lu
cru planificată este de 70 de 
hectare pe zi. Lanurile de po
rumb se întind pe 1100 de 
hectare. Din acestea de pe 700 
recolta este de-acum strînsă. 
Unele din tarlalele cu porumb 
se află la 15 kilometri depăr
tare de baza de recepție. Pen
tru transport gospodăria dis
pune de 110 atelaje și două au
tocamioane. Capacitatea de 
transport fiind mai mică decît 
posibilitățile de recoltare, pen
tru a nu se micșora viteza zil
nică de lucru, s-a stabilit ca 
fiecare atelaj să facâ cite două 
transporturi pe zi. Și. fiindcă 
majoritatea purtătorilor de a- 
telaje sînt tineri, comitetul 
U.T.M. a considerat că este 
necesar să le explice acestora 
importanța realizărilor nor
melor planificate. Chiar atunci 
unii dintre ei au venit cu pro
puneri valoroase, care au și 
fost puse în practică. La fie
care atelaj s-au aplicat pre
lungitori, confecționate din 
răchită, iar loitrele au fost 
înălțate cu seînduri și coceni. 
In felul acesta capacitatea de 
transport s-a dublat. Totuși nu 
asigura o deplină concordanță 
cu ritmul recoltării'. Terenul 
nu se elibera la timp, iar 
tractoarele nu aveau cîmp li
ber pentru efectuarea arături
lor. Colectiviștii au găsit o 
soluție practică : au improvi
zat în cîmp pătule temporare 
în care depozitează știuleții ce 

nu se pot transporta imediat 
Astfel, s-a asigurat o succesi
une continuă a lucrărilor: 
700 hectare recoltate. 639 eli
berate de coceni, iar pe 350 
s-au și efectuat arături.

Buna organizare a transpor
tului a stat și în centrul aten
ției colectiviștilor din G.A.C. 
Stoicănești. Pentru mărirea o- 
perativitătii la încărcare și 
descărcare, știuleții se recol
tează aici în saci. Cele 6 au
tocamioane transportă porum
bul din tarlale direct la baza 
de recepție, situată la 10 kilo
metri distantă și la pătule'.e 
gospodăriei. Zilnic se execută 
trei transporturi cu un total 
de 72 tone. Ir. cîteva zile re
colta de pe cele 1 000 de hec
tare va fi strînsă ; paralel, pe 
suprafețele imediat eliberate 
se execută araturi în vederea 
însămințării culturilor ce 
toamnă.

Nu aceeași operativitate în 
desfășurarea recoltărilor și a 
transportului am întilnit la 
G.A.C. Drăgănești-Olt La de- 
pănușatul știuleților participă 
aproximativ 2 300 de colecti
viști. Pentru transport se fo
losesc 79 atelaje și trei auto
camioane (alte trei sînt defec
te). Tarlalele cu porumb se 
află la 15 kilometri depărtare 
de bază și sediul G.A.C. Evi
dent, între capacitatea de re
coltare și cea de transport este 
un mare decalaj. Porumbul 
rămîne în cîmp iar terenurile 
se eliberează cu întîrziere. 
Posibilități de îmbunătățire a 
acestei situații sînt. In primul 
rînd e necesar să fie reparate 
cele trei autocamioane care ar 
mărj capacitatea de transport 
cu aproximativ 36 de tone pe 
zi. Apoi atelajele pot efec
tua cîte două drumuri pe zi, 
dublînd astfel capacitatea de 
transport. Nici la baza de re
cepție din Drăgănești activita

tea de preluare a cerealelor 
nu este bine organizată. în 
primul rînd nu există un gra
fic ce lucru care să eșaloneze 
gospodăriile la anumite ore. 
De aceea, în cele mai multe 
cazuri toate gospodăriile tri
mit atelajele la descărcat în 
jurul orei 12. Firește, gurll-e 
de descărcare sin: suprasoli
citate. Atelajele sint nevoite 
să aștepte ore în șir. timp 
echivalent cu efectuarea unui 
transport. E necesar, deci, ca 
la această bază să se organi
zeze mai bine acțiunea de pre
dare și preluare a cerealelor, 
eventual prin întocmirea unui 
grafic care să stabilească pe 
gospodării timpul de descăr
care. In felul acedia mijloacele
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de transport ar fi folosite cu 
mai multă eficiență, iar ritmul 
de recoltare în gospodăriile 
colective ar crește simțitor.

Cîmp deschis 
tractoarelor

Pînă la sfîrșitul săptămînii 
trecute, în raionul Lehliu, re
giunea București, a fost cules 
porumbul de pe 7 800 de hec
tare. în cele mai multe uni
tăți, viteza zilnică de recol
tare este realizată.

Intrucît toamna aceasta vor 
fi însămînțate cu griu după 
porumb aproape 17 000 hecta
re, s-au luat măsuri practice 
pentru asigurarea transportu
lui porumbului și cocenilor în 
vederea eliberării imediate a 
terenurilor, astfel ca tractoa
rele să poată lucra la arat cu 
întreaga capacitate. După ce 
se culeg și se transportă știu
leții în timpul zilei, echipe 
speciale taie noaptea cocenii 
și-i transportă fie la margi

nea tarlalelor unde-i depozi
tează în glugi, fie în incinta 
sectorului zootehnic unde-i 
clădesc în șire. In felul acesta 
au fost eliberate de coceni 
peste 5 000 de hectare, iar pe 
aproape 3 000 de hectare de 
porumbiște s-au și executat 
arătur- în vederea însămînța- 
rii griului.

O experiență bună, pe aceas
tă linie, am întîlnit la gospo
dăria colectivă „Munca" din 
Gurbănești. Porumbul a fost 
cules de pe aproape jumătate 
din suprafața cultivată. Au 
fost eliberate de coceni 250 
de hectare, iar pe 90 de hec
tare s-au executat deja ară
turi. Aici «nt antrenați zilnic 
la lucru peste 400 de colecti

viști numai la culesul porum
bului și s-au organizat echipe 
speciale care taie noaptea co
cenii. De asemenea, pentru 
transportatul porumbului și al 
cocenilor sînt folosite toate 
cele 50 de atelaje pentru care 
au fost asigurate și schimburi 
de noapte. Munca fiind bine 
organizată, zilnic se recoltează 
între 40—50 de hectare de po
rumb. In același ritm se des
fășoară și eliberarea terenului. 
Arăturile se desfășoară din 
plin : 12 tractoare lucrează în 
schimburi prelungite la exe
cutarea arăturilor, iar 4 la în
treținerea ogoarelor.

Ritmul de desfășurare a lu
crărilor din campanie a cres
cut, în ultimele zile, și în alte 
gospodării. In G.A.C. Făurei, 
zilnic sînt prezenți la cules 
700 colectiviști. Se lucrează zi 
și noapte. Aici s-a eliberat 
terenul și s-au executat ară
turi pe întreaga suprafață re
coltată. Rezultate bune au ob
ținut și G.A.C. Răzvani, Dor 
Mărunt, Lehliu, Săpunari și 
altele. Mai anevoie merg lu
crurile la G.A.C. Horia, Bel- 

ciugatele, Bălcescu, Arțari. 
Colectiviștii din Horia, bună
oară, din suprafața de 523 
hectare au cules porumbul nu
mai de pe 31 de hectare și 
au eliberat de coceni abia vreo 
10 hectare. Arături nu s-au 
efectuat deloc. în loc să fie 
antrenate la cules toate for
țele, acestea sînt risipite la 
diferite alte munci de mai 
mică importanță.

Recolta de porumb este 
bună. Se impune ca, în zilele 
care urmează, așa cum sînt și 
prevederile planului operativ, 
să se intensifice ritmul cule
sului, al eliberării terenului și 
executării arăturilor, să fie 
depozitate boabele în condiții 
corespunzătoare, iac cocenii, 

care constituie un nutreț bun 
pentru animale, să fie trans
portați și stivtiiți în clăi sau 
însilozați. Sînt lucrări actuale 
de mare importanță, la care 
organizațiile U.T.M. au dato
ria să asigure participarea ac
tivă a tuturor tinerilor colec
tiviști.

----- •-----

Certitudini
te face mai util societății. Tră- 
gîndu-și forța din izvoare bogate, 
rîul îți sugerează transformarea 
sa în fluviu ca pe o lege naturală, 
incontestabilă. Aplicată la dezvol
tarea societății noastre, metafora 
ne asigură unghiul de vedere al 
adevărului însuși: ne imaginăm 
cu îndrăzneală viitorul pentru că 
aceasta ne îngăduie prezentul 
îndrăzneț, idealurile noastre 
fundamentate de o trăire în 
concordanță cu el.

Fără deosebire, toate răspunsu
rile tinerilor huhușeni reflectîn- 
du-le viziunea despre orașul lor, 
în anul 2 000, adoptă unghiul de 

vedere amintit. Marea majoritate 
chiar încep astfel: „gîndindu-mă 
la Buhușiul de azi, sînt convins 
că mîine...", sau: „dacă n-ași 
trăi azi în Buhuși, mi-ar fi poate 
mai greu să-mi imaginez... Astfel 
însă...".

Dar iată, concret, așa cum se 
desprind ele din fișele de anche
tă, cîteva imagini ale Buhușiului 
anului 2 000. Dăm întâietate ce
lor care, pentru a ne facilita în
țelegerea, ne oferă cîteva puncte 
de reper constând în comparații 
cu orașe din țara noastră care au 
cunoscut în prezent o deosebită 
dezvoltare.

„în anul 2 000, spunînd Buhuși 
va fi ca și cum spui astăzi 
Onești" (Cornelia Simionel, 19 
ani, filatoare).

„Ați trecut prin Bacău în ulti
ma vreme ? Da ? Atunci păstrați 
imaginea care v-a lăsat-o și în
cepeți cu ea călătoria în Buhușiul 
de mîine" (Reveica Vamanu, 20 
ani, filatoare).

„închid ochii și văd un oraș 
mare și frumos cum e Galațiul 
astăzi. în gară se oprește un tren 
electric. Cobor din el și citesc 
firma : Buhuși !“ (Constantin 
Butnarii, 26 ani, ajutor de 
maistru).

„Ca Bucureștiul. Desigur, nu 
atît de mare, dar tot atît de fru
mos" (Elena Pătrașcu, 18 ani, țe
sătoare).

O altă serie de răspunsuri, poa
te cea mai numeroasă, o alcătu
iește expresia unor visuri plecate 
de la realități concrete din Bu
hușiul actual:

„Orașul nostru se află în plină 
sistematizare. Uliți strîmbe sînt 
înlocuite cu străzi largi, primi
toare, în locul maghernițelor de 
altă dată apar blocuri vesele, 
prietenoase. Mă uit la ele și mă 
gîndesc la anul 2 000. Buhușiul 
va fi atunci complet sistemati
zat. (Veta Bron, 27 ani, mun
citoare).

„Sînt martorul unor realizări 
din orașul nostru care mă fac 
să-l văd în anul 2 000 una 
dintre cele mai moderne loca
lități de pe valea Bistriței" (Cio- 
banu Valentin, 25 ani, lăcătuș 
mecanic).

„Va fi mîndru, tare mîndru 
Buhușiul meu... Mă gîndesc ade
sea, mă gîndesc la cum va arăta 
în viitor de cîte ori apare cîte 
ceva nou în aspectul lui de azi. 
Și cum mereu apare cîte ceva 
nou, gîndul mă poartă mereu 
spre viitor..." (Matei Braiș, 18 
ani, montator).

„E atît de departe anul 2 000 
și totuși atît de aproape ! Ni-1 
apropie construcțiile de azi din 
Buhuși. Din balconul unui bloc 
nou se vede mult mai limpede 
anul care încheie secolul nos
tru..." (Mihai Paduraru, 18 ani, 
tehnician).

„Foarte exact, nu știu cum 
va arăta... Știu însă că se va 
simți în întreaga lui înfățișare 
faptul că temeliile lui au fost 
puse în acești cei dintîi ani de 
viața plină de bucurii." (Elena 
Moraru, 26 ani, funcționară).

Multe răspunsuri se străduiesc 
să cuprindă într-o singură ima
gine plastică aspectul orașului 
în anul 2 000. Iată și cîteva din
tre ele:

„Buhușiul va arăta ca o grădi
nă înfloritoare". (Iacob Hăisu,
25 ani, lăcătuș; Ion Gheorghiță,
26 ani, sudor; Ecaterina Prista- 
vu, 20 ani, filatoare).

„Un oraș-parc" (Viorica Scor- 
țanu, 17 ani, muncitoare; Du
mitru Bălan, 25 ani, lăcătuș).

„Ca Făt Frumos din basme" 
(Vasilica Coman, 17 ani, munci
toare).

„Un palat strălucitor" (Niculai 
Pristavu, 25 ani, țesător; Petru 
Balint, 27 ani, tâmplar).

Urmează, în continuare, o se
rie de răspunsuri conținînd o 
mulțime de elemente concrete 

dovedind bogate cunoștințe în 
urbanistica modernă:

„Largi magistrale, întrerupte 
de piețe punctate de blocuri- 
turn" ; „parcuri cu alei în rază" ; 
„complexe comerciale din oțel și 
sticlă" ; „casă de cultură cu fa
țada acoperită de o imensă fres

că inspirată din viața tineretu
lui" ; „Un stadion la intrarea 
căruia se va găsi un grup de 
statui simbolizînd diferite ra
muri sportive" ; „străzi cu vase 
de flori suspendate ca niște poli- 
candre vii" ; „un impozant cămin 
al tineretului cu bibliotecă, la
boratoare, sală de cinema, pa
tinoar artificial..." (din fișele 
semnate de unii dintre cei citați 
și de alții, prea numeroși ca să 
le mai înșirăm numele).

Șl altă serie de răspunsuri, 
probabil inspirate de lectura 
unor cărți de anticipație:

„Coborînd din helicopter chiar 
în mijlocul orașului, ți se va des
chide în față..." Sau: „In sala 
cinematografului vom vedea 
filme în relief..." Sau: „Soneria 
video-telefonului mă va che
ma..." (Emil Petrescu, 19 ani, 
tehnician).

Nimeni nu uită însă faptul 
esențial că anul 2 000 ne va 
găsi patria după 56 de ani de 
viață nouă. Tinerii buhușeni vi
sează să trăiască atunci în co
munism. Aspectului modern al 
orașului lor, ei îi alătură imagi
nea unei societăți pătrunse de o 
înaltă etică, a unor oameni de- 
ținînd vaste cunoștințe științifice 
și culturale:

„Dacă azi a devenit o realita
te școala generală de 8 ani, 
obligatorie și gratuită, mîine, în 
anul 2 000, fiecare loc de muncă 
îți va cere să fii absolventul 
unei școli medii, iar sectoare în
tregi de muncă vor fi încadrate 
numai cu specialiști avînd studii 
superioare" ; (Elena Moraru).

trăi în comunism — tre
buie să ne pregătim de pe acum 
pentru aceasta". (Maria Aolăriței, 
21 ani, lucrătoare la secția 
C.T.C.).

Ne oprim aici cu lectura fișe
lor de anchetă semnate de tineri 
de la Fabrica de postav din Bu
huși. Ne oprim, repetîndu-ne do
rința ca modestul nostru comen- 
tar să apară ca un elogiu al visu
lui ținerilor buhușeni, un vis cu 
ochii deschiși, matur, temerar, 
luîndu-și zborul de pe un pă- 
mînt al certitudinilor și ducînd 
aceste certitudini, departe, peste 
vreme.



Vizita delegației parlamentare 

ro mina in Franța5

GUVERNUL CIPRIOT SOLICITĂ

TOULOUSE 25 — Corespon
dentul Ager pres Georges Dascal, 
transmite :

Vineri dimineața, delega
ția parlamentară romînă, con
dusă de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voi- 
tec, a părăsit Parisul cu un a- 
vion special, plecînd într-o vi
zită prin diferite regiuni ale 
Franței. Delegația este însoțită 
de ambasadorul R. P. Romîne 
în Franța, dr. Victor Dimitriu.

In cursul aceleiași zile dele
gația a sosit la Toulouse. Pe ae
roport, ea a fost întîmpinată de 
generalul Andre Puget, pre
ședinte, director general al 
uzinelor Sud-Aviation și de 
Raymond Grimaud, directorul 
uzinelor Sud-Aviation din Tou
louse.

Oaspeții romîni au fost con
duși în clădirea uzinei, pavoa
zată cu drapelele romîn și fran
cez. Uzinele Sud-Aviation sînt 
cea mai mare societate de con
strucții de avioane aparținînd 
statului francez, iar uzinele din 
Toulouse fabrică avioanele Ca- 
iavelle. înaintea vizitării dife
ritelor secții ale uzinelor, gene
ralul Puget a explicat membri

lor delegației romîne functio
narea diferitelor instalații. Oas
peții romîni au asistat apoi la 
prezentarea unui film în legă
tură cu noul procedeu de ateri
zare automată cu care sînt do
tate noile aparate Caravelle.

Generalul Puget a oferit apoi 
un dejun în cinstea delegației. 
Au participat Roger Moris, 
prefectul regiunii Midi-Py- 
renees, Pierre Baudis, membru 
al Biroului Adunării Naționale 
franceze, deputat de Toulouse 
și primar adjunct al orașului 
Toulouse.

După dejun, oaspeții romîni 
au vizitat birourile de studii 
tehnice ale uzinelor Sud-Avia
tion, unde se lucrează la pro
iectele noilor aparate „Con
corde".

In după-amiaza aceleiași zile, 
delegația a vizitat orașul Tou
louse, fiind însoțită de Jean 
Sermet, proiesor la facultatea 
de litere.

Seara, delegația Marii Adu
nări Naționale a luat parte la 
o masă oferită de Roger Moris, 
prefectul regiunii Midi-Pyre- 
nees.

Înscrierea problemei cipriote 
pe ordinea de zi a viitoarei 

sesiuni O.N.U.
NICOSIA. — Surse guverna

mentale din Nicosia au anun
țat joi seara că președintele 
Ciprului, Makarios, a dat in
strucțiuni ministrului afaceri
lor externe, Spyros Kypria- 
nou, care se află în prezent 
la New York, să înscrie pro
blema cipriotă pe ordinea de 
zi a viitoarei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. Tot
odată, după cum a declarat 
purtătorul de cuvînt al guver
nului Ciprului, președintele 
Makarios a studiat unele mă

suri în scopul acordării de a- 
jutor ciprioților de origină 
turcă refugiați, care doresc să 
se înapoieze la căminele lor.

Pe de altă parte, s-a făcut 
cunoscut că statul major al 
armatei suedeze a ordonat o 
regrupare a contingentului 
său aflat în Cipru. Potrivit a- 
genției France Presse, aceasta 
pare să fie o consecință a des
coperirii unui trafic de arme 
în care sînt implicați mai 
mulți militari suedezi.

Știri din Etiopia
PRODUCȚII SPORITE 

ÎN AGRICULTURA

Noul an școlar în Algeria
ALGER 25 (Agerpres). —• 

Președintele Republicii Al
geria, Ahmed Ben Bella, a 
rostit o cuvîntare radiodifu
zată, în legătură cu deschide
rea, la 25 septembrie, a nou
lui an școlar. Cu doi ani în 
urmă, a spus președintele, la 
eliberarea țării noastre, peste 
2 000 000 de copii erau privați 
de posibilitatea de a merge la 
școală. Mii de școli erau 
distruse. 16 000 de profesori și 
învățători au părăsit Algeria, 
sistemul învățământului nu 
corespundea cerințelor țării 
noastre.

In cei doi ani care au trecut, 
a spus în continuare președin
tele, au fost obținute succese 
însemnate în domeniul învă
țămîntului. Numărul elevilor 
școlilor primare a crescut de 
la 700 000 la 1 400 000. în insti
tuțiile de învățămint de gra
dul doi, în care în 1962 au în

vățat 35 628 de elevi, vor stu
dia anul acesta 96 000.

în anul 1964, a spus pre
ședintele Ben Bella, au fost 
construite 920 de școli și 
1 425 de săli noi de clasă. în 
următoarele luni se va termi
na construcția a încă 1601 
școli și a 2 400 săli noi de 
clasă în regiunile rurale.

Anul de învățămint 1964— 
1965, a declarat președintele, 
va constitui un moment de 
cotitură în sistemul de învă
țământ din Algeria. în acest 
an vor fi introduse noi metode 
de învățămint și pedagogice 
bazate pe ultimele realizări ale 
pedagogiei și psihologiei.

în primul an de învățămint, 
predarea în școli se va face 
în limba arabă. în încheiere, 
președintele Ben Bella a sub
liniat că învățămint ul din 
școlile algeriene se va baza 
pe principii naționale, revolu
ționare fi științifice.

Sesiunea Comitetului 
regional pentru Europa 

al 0. M. S.
PRAGA — La Praga se des

fășoară lucrările celei de-a 
XIV-a sesiuni a Comitetului 
regional pentru Europa al Or
ganizației Mondiale a Sănă
tății.

In cadrul discuțiilor pe mar
ginea raportului directorului 
regional — Dr. P. Van de Cal- 
seyde — a luat cuvîntul dr. 
Sandu loan, adjunct al mini
strului sănătății și prevederi
lor sociale, șeful delegației 
R. P. Romîne. Vorbitorul a 
subliniat realizările imponan. 
te obținute de țara noastră in 
domeniul ocrotirii sănătății 
publice, concretizate prin scă
derea indicilor de morbiditate 

I și mortalitate infecțioasă în
tr-o serie de boli majore. In 

î mod deosebit s-a sublinia: fap
tul că in R. P. Romină a fost 

1 realizat programul de erad-- 
i care a malariei.

Delegația romină a întoesn.: 
un materia! pentru discuțiile 
tehnice care a fost adopta: ca 

de lucru a! «es-Erut.

ALGERIA. Vedere asupra „Scuarului Africii" din orașul Alger

PE 5CIIHT

Președintele Adunării Naționale 
primit zilele trecute la reșed 
bon delegația parlamentară roa
Marii Adunări Naționale. $te:a.-. . z:iec. In

pect din timpul recepției.

eze J. Chaban-Delmas a 
sa de ia Palais de Bour- 
condusâ de președintele 

iotografie : as- 
Foto : A.F.P.

SAIGON: Zvonuri cu privire 
la posibilitatea unei noi 

revolte a

Agricultura este principala 
sursă de venituri a statu
lui etiopian. Produsele a- 

gricole au reprezentat, în cursul 
primului plan cincinal de dezvol
tare a țării, 87 la sută din volu
mul mărfurilor de export. Datori
tă producției sporite obținute în 
agricultură, toate cheltuielile ne
cesare dezvoltării acestui sector 
au fost acoperite din resurse in
terne.

BOGATE RESURSE 
HIDROENERGETICE

armatei
SAIGON. — Corespondentul 

din Saigon al agenției U.P.I. 
transmite că zvonurile cu pri
vire la o nouă revoltă a ar-

sud-vietnaznezi sâ aducă tru
pele lor pe poziții defensive

a ur.e 
JTJ.

STUDII

O ct 
l fost

r persoane in legătură cu 
ența unor ofițeri nemul- 
:i de fapnil că generalul 
". intenționează să pre- 
guvernul uncr civili în 
i:oarele 32 de zile. Acești 
n se :em că își vor pier- 
-r-cțiile ca urmare a ce- 
jc civililor de a fi conce- 
:oți cei care au fost cre- 
:s. fostului dictator Ngo

Etiopia este una din cele 
mai bogate țări în resurse 
hidroenergetice din Africa 

de nord-est. Guvernul acordă o 
atenție permanentă folosirii ener
giei apelor celor aproximativ 100 
de fluvii și rîuri ale țării. In acest 
scop au fost construite o serie de 
hidrocentrale, printre care hidro
centrala Koka, cu o putere de 
43 200 KW, și alte două hidro
centrale în valea rîului Awash, 
cu o putere de 67200 KW.

PENTRU CONSTRUIREA

UNUI NOU CANAL

INTRE ATLANTIC Șl PACIFIC

WASHINGTON — Pnțetn- 
tele Johnson a semnat o Zepe 
privind studierea posibiliza;'.- 
lor construirii unui rom ecx-al 
la nivelul mării intre Oeestzl 

I Atlantic și Pacific. Legea pre
vede constituirea unei casezi 

j formată din cinci persoane, 
însărcinată cu efectuarea de 

: studii preliminare pe cere le 
I vor prezenta în fiecare cx 

președintelui și Co«.g-er_j_'
După ce a explicat necerita- 

tea de a dubla Caxalai Pa
nama, Johnson a arezxt că 
construirea unui mom caul 
prezintă obstacole deoseât: ce 
mari: „Există probleme teh
nice uriașe și complexe con
siderații politice. -z.Ltxre jd 
economice care t^ebnze

I zate temeinic.

Răsfoind presa străină
„II Corriere 
della Sera";

„Situație precară 
a coaliției 

guvernamentale"

Presa italiană de vineri co
mentează pe larg votul de 
joi din Senat prin care gu

vernul de centru stingă, condus 
de Aldo Moro a fost pus în mi
noritate, în legătură cu decretul 
de lege guvernamental privind 
sporirea impozitului la mărfu
rile de import. Decretul de lege 
intrase deja în vigoare la 1 sep
tembrie urmînd să fie votat de 
Senat și de Camera deputaților.

După ședința de joi, ministrul . 
Andreotti (democrat creștin) în
tr-o declarație făcută presei re
marcă că din 208 senatori pre- 
zenți în sală (dintr-un total de 
320) împotriva guvernului au vo
tat 107 senatori.

Comentînd votul de joi din Se
nat, ziarul „Avânți", oficiosul 
Partidului socialist italian, arată 
că „el produce incertitudine și

confuzie41 și că departe de a a- 
vea un simplu caracter tehnic 
„votul de joi constituie un fapt 
politic**.

Ziarul „I/Unita* scrie că „vo
tul din Senat are consecințe și 
dimensiuni politice foarte impor
tante-*. Ziarul de dreapta ..II 
Tempo-1 afirmă că votul din Se
nat va avea urmări pokbce ne
faste asupra politic:: anticoiijunc- 
turale a guvernului de centru- 
stînga. La rindul său. cotidianul 
„II Corriere della Sera" din Mi
lano este de părere că consecin
țele votului sînt grave intru-.? 
dezvăluie „situația precară a co
aliției guvernamentale de centri- 
stînga41. „II Messaggero- c... 
Roma, merge chiar mai departe 
subliniind că „nu este just să se 
minimalizeze importanța acesdu 
fapt care se adaugă la atitea al
tele care au cuprins țara, creind 
o situație politică și econom.că 
îngrijorătoare".

In prezent, se așteaptă o de
clarație oficială a celor patru 
partide care formează coaliția 
guvernamentală de centru stirz* 
(Partidul democrat-creștin. Parti
dul socialist, Partidul social-de
mocrat și Partidul republican în- 
problema votului din Senat refe
ritoare la decretul de lege cn 
privire la sporirea impozitului 
la mărfurile de import.

„New York
Times":

Propunerea Spaak

litică s-ar suprapune in r_rtnd 
structurii economice. Spaak nu 
mai este dispus sâ tergiverseze 
acțiunea pină la -*-*3 An
gliei in Piața comună ~n« cu 
seamă că partidul lahcrrst ai

Din nou dosarul Gibraltar
Gibraltar a 
deschis. Apa- 
kî Make m- 
lente n-a ră-

--joaa itr rt1 gaJ ce as are 

doar de 27 flOB hrwwn are o 
*ax»are wTWir» piahcaci pe care 
Btoria o crrtJxA Feteai acesta 
de pășiri* prețios in
caknlefe. gigwrn'icr de odinioară 
ai mâr'rr. Ib rărte •soustre. Gi- 
braltarul are «* roi eau sters. in- 
tixEparatd akzt dec* ce? din 
1714 âad a deveact coioeoe bri- 
ta~7xâ Lac vccheas chiar de 
Kreyxeea descaațaes cetății, tu- 
jwi ’ ce acrescim uimind 
a trece pe puoui jxrsu .Virma- 
t=je zrev: verifica-
bde iasă la Madrid s-a exprimat 

uțâ de deea de a face 
dai Gibraltar «a gm de ..cabaret 
meraatneaT*. Dar față de pro- 
«feie de perspectnă sînt lucruri 
nrL: ea: aprup-ate și mai con
crete care .-*cr. atenția presei 
spanâoie. Znrai -ARRIBA** vor
bea. referindo-se la statutul Gi- 
boitaraim, despre prezența 
trixi pe—ieneată și dureroasă 
pe pâsăarid Spaniei*.

Fentra ziarul „YA** lucrurile se 
pua crtegaic : ..Puterea O.N.U. 
« problema desființării colonia- 
hsauAâ ca râmine îndoielnică 
afifa timp cit această fîșie de 
teritoriu spaniol, care este în ace- 

timp o fîșie din teritoriul 
Europei, r.u-și ca redobîndi li
bertatea. Pentru majoritatea teri
toriilor r.editeraniene, din Egipt 
și pină în Maroc, din Siria, și 
pine în Malta, decolonizarea a 
acut loc. Pentru Gibraltar, pe 
cind

Ziarul „ABC" abordează pro
s'ema sub un unghi" de vedere 
> mptomatic. Cotidianul spaniol 
afirmă că „nu baza militară (bri- 
rMărâ, nx) ci statutul de colonie 
et£e incompatibil cu cea de a 
doaa inmâtate a secobdui XX~. 
S-ar părea ci. intr-o manieră in- 
irectâ. se acredkeazâ o formula 
pe care un alt ziar din Madrid 
o sintetiza astfel: un Gibraltar 
care să dexină „suzeranitate și 
t roprietate spaniolă in folosință 
britanica*.

Reacțiile britanice la presiunile 
Madridului nu par, deocamdată, 
să indice vreo intenție de a pune 
sub semnul întrebării viitorul Gi- 
bral tarului.

M. RAMURĂ

Pe rîul Nilul Albastru, al cărui 
potențial energetic este de apro
ximativ 25 bilioane KWh anual, 
se apropie de sfîrșit construirea 
hidrocentralei Tis Abbai, cu o 
putere de 11500 KW. Prin folo
sirea apelor acestui rîu poate fi 
irigată o suprafață de 180—270 
mii acri pămînt.

Producția totală de energie e- 
lectrică a Etiopiei a crescut în 
1962 la 116 000 000 KWh față de 
93 000 000 KWh în 1959.

CONSTRUIREA DE NOI 
SPITALE

In cursul primului plan cin
cinal de dezvoltare a țării, 
în Etiopia au fost constru

ite noi spitale cu un număr de 
peste 600 de paturi. Au fost în
ființate 48 de centre sanitare, pre
cum și 108 stațiuni ambulatorii. 
In vederea eradicării malariei 
și a altor boli, au fost înființate 
instituții medicale, la care lucrea
ză 3-30 de specialiști etiopieni.

Răsculații congolezi 
au ocupat 

localitatea Beniund
LEOPOLț>VILLE — Răs- 

culații congblezi au ocupat lo
calitatea Beniund din provin
cia Kiwu Inaintînd spre ora
șul Lubero. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, gar
nizoana armatei guvernamen
tale din Walikale, la 220 km 
de Bukawu a părăsit orașul 
sub presiunea răsculaților. A- 
ceste acțiuni, relevă agenția, 
amenință regiunea Masisi și 
orașul Goma, strîngînd impli
cit cercul în jurul capitalei 
provinciei Kiwu, Bukawu. 
Acțiuni ale răsculaților au fost 
semnalate și în regiunile Itula 
și Kitutu.

Sărbătoarea Republicii Arabe Yemen
Poporul yemenit sărbătoreș

te a doua aniversare a revolu
ției și a proclamării Republicii 
Arabe Yemen. Actul de la 26 
septembrie 1962 a răsturnat 
regimul feudal, a desființat 
sclavia și a deschis poporului 
yemenit calea înlăturării îna
poierii seculare economice și 
sociale.

în cei doi ani care s-au 
scurs de la acest eveniment, 
R. A. Yemen a depus eforturi 
deosebite pentru dezvoltarea 
economiei și culturii sale. în 
etapa actuală se pun bazele 
unor noi organisme, se fac în
cercări pentru dezvoltarea 
progresivă a întregii economii. 
Primul buget din istoria Yeme
nului a fost aprobat la sfîrșitul 
lunii iulie. Acest buget (pe 
exercițiul financiar 1964-1965) 
însumînd aproape 33 milioane 
riali a fost elaborat de un co
mitet economic superior, spe

cial înființat și care a studiat 
diferitele aspecte ale activității 
economice a țării. Eforturi 
susținute au fost depuse pe 
planul dezvoltării culturale. In 
noul an de învățămint urmează 
să fie date în folosință patru 
școli secundar. 67 școli pri
mare și 9 instituții preșcolare. 
In cinstea aniversării se^ preve
de inaugurarea unei noi stații 
de radio, vor fi date în folosin
ță 6 spitale și patru dispensare.

Republica • Arabă Yemen se 
afirmă pe plan internațional 
prin politica sa care contribuie 
la apărarea păcii. Intre R.P. Ro
mînă și Republica Arabă Ye
men s-au dezvoltat relațiii de 
colaborare prietenească. Vizita 
președintelui R. A. Yemen, Ab
dullah Al-Sallal în R. P. Ro
mînă a adus o contribuție pre
țioasă la dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor prietenești 
dintre cele două țări, la cauza 
colaborării între popoare.

Ministrul de externe ai
Belgiei, Paul Henri 

'' Spaak. scrie ziarul .3»'ew 
York Times-, a făcut recent o 
propunere de stabilire a une* 
perioade experimentale de trei 
ani de uniune politică pentru 
țările membre ale Comunită
ții Economice Europene, care 
a provocat senzație în rindo- 
n!e partenerilor. Dacă în tre- 
cirt Spaak a făcut din pârtii.- 
tarea Angliei la această uni
une politică o condiție prea
labilă oricărei acțiuni in direc
ția politice. în pre-
«est ei pare dispus să meargă 

Londra'.
-Pata comu-â a bâUit 

pasul pe ine. supusă presîn- 
nilor contradxtngi- intre m- 
transîgența prețedir.ieiu; de 
GauDe față de st ech.-
vocul Angliei față de i5eea co- 
laborăriL arată ziarul.
tele dintre Paris și Bonn fac 
ca orice progres in direcțta 
unității politice să fie indo- 
elnic in afara cazului cind o 
formă oarecare de uniune po

Re.er_ncu-se m cce:_nuare 
la por.ta Urtlor tmbre ale 
CE.E. față de d fer.tele pro
pune? pr.v^d unificarea po- 
i-txA scrie:
-O-araâez cxttl-ă ^ă se 
i^uni orxâror ăuțsattve po- 

e ** a să poa-

Gurerpeâe de la Bonn și 
Luxemburg, par ii f.e în fa
voarea propucem lui Spaak. 
Fae că această propunere va 
înregistra sau nu un succes, 
acțiunea sa va juca fără indo- 
.alâ un rol important in tenta- . 
tivele care se fac in prezent de 
a lichida impasul care s-a ivit j 
in legătufă cu viitorul politic I 
al Pieței comune*. REPUBLICA YEMEN. Mos cheea din Sanaa, una din cele mai pitorești clădiri din oraș

SEMNAREA COMUNICA
TULUI COMUN 

BULGARO—ETIOPIAN

SOFIA — La 25 septembrie, 
împăratul Etiopiei, Haille Selas
sie I, a vizitat complexele bal
neare din orașul Varna.

In seara aceleiași zile, a fost 
semnat comunicatul comun 
bulgaro-etiopian, privitor la vi
zita oficială a împăratului Etio
piei în R. P. Bulgaria.

LA TÎRGUL INTERNA
ȚIONAL DE LA 

HELSINKI
HELSINKI. — Biroul de in

formații comerciale al Repu
blicii Populare Romîne la Tîr- 
gul internațional de Ia Hel
sinki a fost vizitat de Paavo 
Aitio, prim-vicepreședinte al 
Parlamentului finlandez, însoțit 
de alte oficialități finlandeze.

Vizitatorii au făcut aprecieri 
pozitive asupra exponatelor 
prezentate, de Republica Popu
lară Romînă. P. Aitio a elogiat 
dezvoltarea economică a Româ
niei, rezultatele obținute în dez
voltarea industriei și agricul
turii, menționînd că el personal 
a avut posibilitatea să cunoască 
realizările poporului romîn cu 
ocazia vizitei sale în Republica 
Populară Romînă în I960, în 
calitate de conducător al dele
gației parlamentare finlandeze 
care ne-a vizitat țara.

MUNCHEN 25 (Agerpres). 
— Cu ocazia participării țării 
noastre la Tîrgul internațional | 
de mostre Ikofa de la Miin- 
chen, direcția tîrgului a orga
nizat o zi a R. P. Romîne.

PREȘEDINTELE 
DE GAULLE ȘI A ÎNCHE
IAT VIZITA IN ECUADOR

QUITO. — Președintele 
Franței, generalul de Gaulle, 
care a sosit joi în Ecuador, a 
ținut o cuvîntare la Quito’ în 
care, printre altele, a subliniat 
necesitatea „înțelegerii și coo
perării între Franța și Ecua
dor".

Vineri generalul de Gaulle 
și-a încheiat vizita în Ecua
dor plecînd spre capitala Re
publicii Peru — Lima.

MOSCOVA. — La 25 sep
tembrie, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a ratificat 
Tratatul de prietenie, asistență 
mutuală și colaborare între 
Uniunea Sovietică și R. D. 
Germană, semnat la Moscova 
la 12 iunie 1964.

DANEMARCA: CON
SULTĂRI IN VEDEREA 
FORMĂRII NOULUI GU

VERN

COPENHAGA. — După ce 
a avut întrevederi cu liderii 
partidelor radical și liberal, 
regele Frederik IX al Dane
marcei l-a convocat din nou 
pe liderul partidului social
democrat, Jens Otto Krag, 
dîndu-i misiunea să constituie 
un guvern alcătuit exclusiv 
din membri ai partidului său. 
Anterior, Krag l-a informat 
pe rege că nu poate constitui 
un guvern de coaliție și a so
licitat ca și liderii altor parti
de să fie consultați la palat. în 
noul parlament, partidul so
cial-democrat deține 76 de 
mandate din 175 de locuri.

PARIS. — Ministrul francez al 
armatelor, P. Messmer, și minis
trul apărării al R.F.G., Kai Uwe 
von Hassel, au semnat un acord 
privitor la construirea în comun 
a avionului militar de transport 
C-160. Potrivit acordului, vor fi 
produse 160 de avioane de acest 
tip, dintre care 110 vor reveni 
Germaniei occidentale, iar 50 
Franței.

BERLIN. — în urma vizitei 
la Helsinki a unei delegații a 
R. D. Germane conduse de Julius 
Balkow, ministrul comerțului ex
terior intergerman al R.D.G., a 
fost încheiat un acord privind 
schimbul de mărfuri pe anul 
1965 și un acord comercial pe 
termen lung.

PROPUNERI DE PERFEC- 
ȚIONARE A ORTOGRA

FIEI LIMBII RUSE

MOSCOVA — Ziarul „Izve
stia" din 24 septembrie publi
că propunerile de perfecțio
nare a ortografiei limbii ruse, 
elaborate de Institutul de lim
bă rusă de pe lîngă Academia 
de științe a U.R.S.S.

După cum se arată în pro
puneri, sistemul actual de or
tografie și de punctuație nu 
determină necesitatea unor 
modificări radicale, dar are 
unele lipsuri care îngreunează 
studiul limbii ruse și influen
țează activitatea școlilor.

Proiectul noilor reguli de or
tografie este publicat în com
parație cu regulile ortografiei 
și punctuației limbii ruse, a- 
probate în anul 1956 pentru a 
da posibilitate să se efectueze 
o largă discutare o, propuneri
lor în ziare și reviste.
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