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Vizita conducătorilor de partid și
in regiunea Galați

Pe șantierul marelui cen
tru siderurgic gălățean 
(iotograiia din
La Complexul 
Brăila (fotografia 

dreapta)
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chimic 
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ANULUI VIITOR

Importante porturi la Du
năre șî, în același timp, orașe 
ale unei impetuoase dezvoltări 
economice și urbanistice, 
Galații și Brăila de azi înfă
țișează privirilor chipul lor 
înnoit din temelii, A rămas o 
amintire a trecutului, pe care 
generațiile mai tinere o află 
din povestirile celor vîrstnici 
și din cărți, imaginea întune
cată a acestor orașe în primii 
ani de după război, cu mor
mane de ruine și moloz, cu 
clădiri ciuruite și străzi sfîr- 
tecate; după cum o amintire 
a rămas viața grea din trecut 
a oamenilor muncii de aici. 
Galații și Brăila prezintă as
tăzi vizitatorului noi și vaste 
întreprinderi industriale, do
tate cu utilaje la nivelul teh
nicii mondiale, mari cartiere 
și ansambluri moderne de clă
diri, care produc o puternică 
impresie de prospețime și ti
nerețe. Toate acestea sînt roa
de ale politicii partidului de 
construcție socialistă, ale efor
turilor depuse de. oamenii 
muncii gălățeni și brăileni, în 
uzine, fabrici, pe șantiere.

In zilele de 29 și 30 sep
tembrie, locuitorii celor, două 
orașe 
mijlocul lor oaspeți dragi. To^ 
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Gh. Gaston Ma
cin, Gogu Radulescu, Gheor
ghe Rădoi, ministrul indu
striei construcțiilor de mașini, 
Janos Fazekaș, ministrul in
dustriei alimentare, au fost 
însoțiți în cursul vizitei lor de 
tov. Constantin Scarlat, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
Galați al P.M.R., Constantin 
Dumitrache, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular regional Galați, și de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Ancorate în rada portului 
Galați, ca două surori geme
ne, cu profilul lor masiv și ele
gant, cu corpul de comandă 
strălucind alb în razele soare
lui de septembrie, navele 
„Galați" și „Constanța", ade- 
vărați pionieri ai pescuitului 
nostru oceanic, au constituit 
primul obiectiv, al vizitei. Pe

bordul navei „Galați4*, 
cătorii de partid și de 
fost întîmpinați de comandan
ții celor două vase, Nicolae 
Milu și Victor Orban, de ofi
țeri și echipaj.

Oaspeților le-a fost prezen
tată cabina de comandă, cu 
timona electrică, pilotul auto
mat, aparataj.ul radar și cele
lalte aparate și instrumente 
care asigură navigația pe orice 
mări și oceane și în orice 
condiții atmosferice. Coman
danții navelor raportează că, 
de la ieșirea din șantierul na
val japonez Hitachi-Osaka, 
unde au fost executate, vasul 
„Galați" a străbătut peste 25 
de mii de mile marine, iar 
vasul „Constanța" peste 32 
mii de mile marine, com- 
portîndu-se în mod excepțio
nal. In timpul vizitării stației 
de radiotelegrafie, înzestrată 
cu aparate de mare precizie, 
tovarășul Ion Brezoianu, șef al 
stației și secretar al organiza
ției de partid de pe vas, i-a in
format pe oaspeți că, datorită 
exactității cu care funcționea
ză stația, a putut fi-evitat, în 
nordul Oceanului Pacific, cir- 
clonul Katy, care venea diq 

dunărene au - avtrt^îri’" •'direcțiă Nord-Vest cu o vite'zȘ 
de 45-noduri.

Cu un deplasament de cîte 
3 600 tone, navete „Galați44 și 
„Constanța" posedă o mare 
autonomie de navigație. A- 
vînd capacitatea de a depozita 
cîte 900 tone combustibil, can
tități îndestulătoare de ali
mente și apă potabilă, fiecare 
dintre cele două vase poate 
naviga 130—140 zile — durate 
unei curse de pescuit — fără 
a fi nevoie să intre în vreun 
port pentru aprovizionare.

Navele „Galați" și „Con
stanța44 sînt adevărate uzine 
plutitoare. Ca orice uzină, ele 
au diferite secții de producție 
și prelucrare. Prima este sec
ția de pescuit Această opera
ție, care odinioară se executa 
manual, cu mari eforturi fi
zice, este în prezent în între
gime mecanizată. Traulul — 
un năvod uriaș, lung de 70 de 
metri și lat de 36 de metri, 
fabricat dintr-un material 
plastic deosebit de rezistent,

condu- 
stat au

este lansat de vinciurj în o- 
cean, putînd să ajungă pînă 
la o adîncime de 4—500 metri. 
Au fost cazuri — relatează 
membrii echipajului — cînd 
la o singură lansare s-au scos 
pînă la 5 vagoane de pește. 
Secția următoare este cea de 
preparare și filetare. Aici in
stalații ultramoderne spală, 
jupoaie, filetează peștele. Ur
mătoarea etapă a procesului 
de producție o constituie tu- 
nelele frigorifice, unde peș
tele este congelat rapid la 
—40 grade pentru a-și păstra 
neschimbate calitățile de gust 
și nutritive, întocmai ca ale 
peștelui proaspăt. Peștele se 
transportă apoi în depozitul 
frigorific, unde este păstrat 
pină la întoarcerea în țară. 
O altă secție importantă este 
aceea care transformă deșeu- 
rile în făină de pește, produs 
de mare valoare pentru zo
otehnie. Dintr-o singură cursă 
de pescuit nava poate aduce 
900 tone de pește congela 
întreg sau filetat, 350 tont 
făină și 35 țone ulei de pește.

Comandanții celor două- 
nave au relevat cu satisfacție 

e^ccientă a echi- 
păjelo'r în primă lob cursă de 
pșsțuîtțț'Căt‘e's'a''t,bristituit o a- 
devărată școală de însușire a 
unei profesii noi, necunoscute 
pînă acum în țara noastră — 
pescuitul oceanic. Personalul 
marinăresc, tehnic și de pes
cuit al fiecărei nave este alcă-

tuit din 85 de oameni, dintre 
care o bună parte cu o înaltă 
calificare — ingineri: tehno
logi, frigorifici, de pescuit. 
Toți membrii echipajelor — 
subliniază cei doi comandanți 
— s-au arătat în această primă 
cursă la înălțimea misiunii în
credințate, au înfruntat cu cu
raj și iscusință greutățile unei 
călătorii la mare distanță, pe 
un ocean și în condiții at
mosferice necunoscute lor pînă 
atunci, dînd dovadă de o înal
tă conștiință patriotică. Ei sînt 
gata să pornească într-o 
nouă cursă de pescuit spre 
a aproviziona țara noastră cu 
noi cantități de pește oceanic, 
extrem de hrănitor, de făină 
și ulei de pește.

în timpul vizitei au fost pre
zentate mostre din diferite 
specii de pești pescuiți în Ma
rea Behring și în nordul Pa
cificului : cod, biban de mare, 
stavride, pește roșu, paltus, 
peștele Thai etc. Aceste specii 
sînt foarte gustoase : multe 
dintre ele se aseamănă cu cele 
din apele noastre și pot fi pre-

■ parate în cele mai felurite mo
duri.

în convorbirile pe care le-a 
avut cu comandanții și cu 
membrii echipajului, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
interesat îndeaproape de func
ționarea mașinilor și a apara
telor, de condițiile de trai ale 
personalului, de experiența 
dobîndită pînă acum de echi-

paj ele celor două nave, consi- 
derînd-o ca foarte prețioasă 
pentru perspectivele de dez
voltare a acestei noi ramuri 
de activitate economică. Cu a- 
jutorul acestor nave și al echi
pajelor lor, care și-au însușit 
o meserie nouă, valoroasă, se 
vor putea asigura cantități în
semnate de noi produse de 
mare importanță pentru eco
nomia noastră.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au întreținut, de aseme
nea, cu domnul Shoti Katzu- 
rada, inginerul de garanție al 
șantierelor furnizoare.

Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a avut cuvinte 
de înaltă apreciere pentru ca
litatea tehnică a execuției na
velor, pentru munca desfășu
rată de întregul personal în 
cursul primei călătorii de pes
cuit la mare distanță de țăr
murile patriei.

★
Continuîndu-și vizita la Ga

lați, conducătorii de partid și 
de stat au fost oaspeții munci
torilor și tehnicienilor de pe 
șantierul marelui centru side
rurgic gălățean. întîmpinați de 
tovarășii S. Liveanu, director 
general, și Șt. Radulescu, se
cretar al comitetului de partid, 
care au prezentat stadiul în 
care se află în prezent lucră-

VICTOR BlRLĂDEANU

(Continuare în pag. a Hl-a)

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — La Cluj, au început 
astăzi lucrările unei sesiuni tehni- 
co-științifice pe tema „Mecaniza
rea încărcărilor și descărcărilor 
de - vagoane și a proceselor de 
producție pe calea ferată" orga
nizat de Direcția regionala C.F.R. 
Cluj, la care participă și too. M. 
Mihăiță, adjunct al ministrului 
transporturilor și tclecomunicații-

lor precum și numeroși invitați 
de la celelalte Direcții regionale 
C.F.R. din țară, conducători ai 
unor întreprinderi beneficiare.

în cadrul sesiunii vor fi pre
zentate referate în legătură cu 
posibilitățile de mecanizare a în
cărcării și descărcării vagoanelor, 
precum și despre mecanizarea u- 
nor procese de producție în de
pourile și atelierele C.F.R.

IN NOUL
I

V/zihnd nava „Galați"

5 Câa »

NN ȘCOLAR

In întreprinderile 
industriale și pe șan
tierele de construcții 
se fac, încă de pe a- 
cum, intense pregătiri 
pentru producția anu
lui viitor.

PLOIEȘTI. — 
Constructorii de uti
laje petrolier și chi
mic din regiunea Plo
iești desfășoară o lar
gă acțiune de moder
nizare a mașinilor și 
utilajelor în scopul 
sporirii productivității 
muncii. Concomitent 
cu montarea de noi 
mașini, la Uzina ,4 
Mai" și cea de utilaj 
chimic nr. 2 din Plo
iești, numai în pri
mele trei trimestre ale 
anului în curs au 
fost modernizate, pe 
baza studiilor efec
tuate, un număr de 
18 mașini de așche-

tat și frezai, a căror 
eficiență economică 
anuală este de aproa
pe două ori mai mare 
decit investițiile fă
cute în acest scop.

Importante moder
nizări au fast efec
tuate la o serie de 
strunguri și alte ma- 
șini-unele la uzinele 
din Ctmpina, Moreni, 
și Tîrgoviște. Numă
rul instalațiilor, mași
nilor și utilajelor mo
dernizate în anii șe- 
senalului — în în
treprinderile construc
toare și de reparații 
de utilaj petrolier din 
regiunea Ploiești, tre
ce de 200.

CLUJ. — La Fa
brica de piele și în
călțăminte „Clujea
na" se lucrează în 
prezent la montarea a

In școlile generale de opt ani 
se aplică în actualul an școlar, 
noile planuri de învățămînt ela
borate pentru durata școlii de 12 
ani. Ele cuprind elemente impor
tante pentru mai buna pregătire 
a elevilor, asigurînd totodată re
ducerea efortului de muncă al a- 
cestora. In felul acesta a sporit 
numărul de ore destinat predării 
în mai bune condiții a unor o- 
biecte, cum sînt limbile moder
ne, ca și timpul destinat educa
ției estetice a elevilor. Totodată 
a scăzut numărul de ore pe care 
ei le petrec săptămînal în școală. 
Astfel numărul maxim de ore pe 
săptămînă la clasele V—VIII, 
este acum de 29 față de 32, cît 
era în școala de șapte ani, iar la 
clasele I—IV de 24 ore.

In realizarea noilor planuri de 
învățămînt, s-a avut în vedere 
pregătirea diferențiată a elevilor 
pe două secții: reală și uma
nistă, care se desfășoară pe trei 
ani de studii (clasele a X-a, a 
Xl-a și a XII), întărirea legătu
rii dintre învățămînt și practică, 
prirf--creșterea numărului orelor 
de laborator și lucrări practice, 
eșalonarea mai rațională a unor 
obiecte de studiu cum sînt ma
tematica, științele biologice și 
geografia.

(Agerpxes)

■
 e mai bine de doua 

ore adunarea gene
rală U.T.M. analiza 
contribuția tinerilor 
din secția filatură 
la îndeplinirea unu
ia din cei mai im

portanți indici ai planului — ca
litatea.

Sectorul filatură al Fabricii 
„Țesătura" din Iași a fost înzes
trat cu utilaje perfecționate. Ute- 
miștii au, discutat pe larg despre 
ceea ce pot face în asemenea 
condiții tehnice pentru a obține 
rezultate mai bune. Oricîtă aten
ție dovedeau tinerii, rămînea pe 
mașini un strat fin de scamă care 
dăuna firului, făcîndu-l neuni
form. Ajutorul de maistru, Gheor
ghe Guzu, și un colectiv de tineri 
au confecționat un dispozitiv mo
bil. Atașat aspiratorului, acesta 
absoarbe scamele în timpul mer
sului mașinii. Filatoarele nu mai 
sînt nevoite să întrerupă lucrul 
pentru ca să curețe utilajul, firele 
sînt de calitate mai bună. La rîn- 
dul lor, țesăturile sînt mai aspec
tuoase, mai frumoase. Au fost fă
cute și alte modernizări în secția 
filatură: s-au montat condensa
toare de bande de carde, au fost 
individualizate flyerele și nume
rotate ringurile. S-au găsit și po
sibilități pentru a se evita ames
tecarea materialului destinat unor

sortimente diferite de fire. Toate 
acestea au contribuit la îmbună
tățirea calității. Cel mai bine o 
confirmă faptul că în ultimul 
timp secția țesătorie nu a făcut 
nici un fel de reclamație în acest 
sens.

O altă secție modernizată este 
țesătoria. Aici s-au montat peste 
300 de războaie noi, automate. 
Lucrul la asemenea mașini cere 
o pregătire temeinică. Comitetul 
U.T.M. a îndrumat pe cei 70 de 
tineri țesători să se înscrie la 
cursurile de ridicare a calificării.

nice, atragerea unui număr cit 
mai mare de tineri la biblioteca 
tehnică.

Organizația U.T.M. de la țe
sătorie a inițiat decada cărții teh
nice. Ultima oară s-au difuzat 
150 de broșuri și cărți printre 
care „Războiul automat de țe
sut", „Compoziția și decompo- 
ziția țesăturilor", „Cartea țesătoa
rei" și altele. Ca rezultat al pre
ocupării intense pentru ridicarea 
calificării, țesătoarele Maria Ca- 
sandrei, Aglaia Manea, Maria 
Penu și altele lucrează la cite

ții produselor au căpătat un as
pect complex. Membrii comitetu
lui U.T.M. pe secții i-au ajutat 
pe tineri să-și stabilească în între
cerea socialistă angajamente con
crete în legătură cu acest indice 
de plan. Aproape toți tinerii și-au 
propus să depășească normativul 
de calitate stabilit cu 2 la sută. 
In sprijinul îndeplinirii angaja
mentelor luate, specialiștii din fie
care schimb de producție au ți
nut conferințe și expuneri tehni
ce. Numai în ultima lună, tînărul 
inginer 'Victor Scrumeda a vorbit 
tinerilor despre „Micșorarea frec- 
t enței ruperilor la războaiele au
tomate", „Modernizări în filatu
ră și aplicarea lor în întreprinde
rea noastră" care i-au ajutat pe 
tineri să înlăture unele neajun-

CALITATEA
La începutul anului au fost mon
tate 48 războaie automate-școală. 
După orele de program, ajutate 
de maiștri, țesătoarele au lucrat 
efectiv la montarea războaielor 
automate, cunoscînd astfel toate 
piesele componente, funcționarea 
lor. Procedîndu-se astfel, majori
tatea tinerelor au învățat să con
ducă noile tipuri de războaie de 
țesut. O altă preocupare a con
stituit-o popularizarea cărții teh-

12—14 mașini, obținînd indici 
înalți de utilizare și produse de 
calitatea întîi în procent de 90 
și chiar sută la sută. Organizația 
U.T.M. a inițiat pentru înfăptui
rea unor asemenea sarcini nume
roase dezbateri despre îngrijirea 
utilajelor, organizarea locului de 
muncă etc. Și roadele acestora 
s-au văzut.

Acțiunile întreprinse de orga
nizația U.T.M. pentru mobilizarea 
tinerilor la îmbunătățirea calită-

suri, să-și însușească minuirile 
corecte.

Cele opt posturi utemiste de 
control au fost și ele prezente in 
acțiunea de îmbunătățire a calită
ții. Prin raidurile întreprinse ele 
au generalizat metodele noi de 
muncă, au criticat cazurile de ne
glijență, au făcut propuneri pe 
linia mai bunei organizări a mun
cii tinerilor, întăririi disciplinei.

O atenție deosebită s-a acor
dat generalizării experienței ina-

Sîmbătă 3 octombrie 1964

4 noi linii tehnologice 
și a numeroase alte u- 
tilaje. Tot aici au fost 
omologate modelele 
de încălțăminte pen
tru anul viitor, s-au 
pregătii tiparele 
documentația nece
sară. La Fabrica de 
mobilă din Dej au 
fast propuse nume
roase măsuri tehnico- 
organizatorice care 
vor duce la sporirea 
capacităților de pro
ducție, la creșterea 
productivității muncii 
și la reducerea prețu
lui de cost. O parte 
dintre acestea au în
ceput de pe acum să 
fie aplicate. Așa, de 
exemplu, se lucrează 
la mecanizarea lustru
itului mobilei, reor
ganizarea secției a 
ll-a dc montaj etc.

Reșița. Pod peste oraș.
Foto: GH. CUCU

CRONICA
ACTUALITĂȚII

Pregătiri pentru
invățămintul

agrozootehnic
în toate unitățile agricole 

socialiste se fac intense pregă
tiri pentru buna desfășurare 
a noului an de învățămînt a- 
grozootehnic. Se revizuiesc și 
se repară sălile de cursuri și 
mobilierul, iar materialul di
dactic este îmbogățit cu noi 
planșe, mulaje, diafilme. cărți, 
broșuri și reviste de specialita
te, mostre de produse agricole, 
îngrășăminte chimice și probe 
de sol. în regiunea Dobrogea 
cele peste 100 case-laborator 
de pe lîngă gospodăriile colec
tive au fost înzestrate in acest 
scop cu numeroase materiale 
didactice și intuitive. Pentru 
aplicarea în practică a celor 
învățate se organizează loturi 
demonstrative in gospodăriile 
colective din regiunea Sucea
va. în afara cercurilor agro
zootehnice, un număr man» de 
președinți de gospodării co
lective, brigadieri, contabili, 
crescători de animale din re
giunea Ploiești, vor urma 
cursuri speciale. în noul an de 
învățămînt agrozootehnic, in 
unitățile agricole socialiste 
din regiunea Banat s-a prevă
zut organizarea de lecții înso
țite dc lucrări practice, schim
buri de experiență, concursuri 
,.Cine știe, ciștigă', vizite la 
stațiunile experimentale, ex
puneri ținute de oameni de 
știință și cadre didactice de Ia 
Institutul agronomic din Ti
mișoara și de la facultatea de 
mecanică agricolă.

In intimpinarea Centenarului

Universității
„Azi e ii de sărbătoare 
Iată veacul împlinit
De cînd strălucind în soare 
Casa noastră s-a zidit..."

deCu aceste versuri — rostite 
crainic — va începe spectacolul 
festiv prezentat cu prilejul sărbă
torii Centenarului Universității 
bucureștene.

Acum se fac pregătiri febrile. 
Peste 500 de artiști amatori — stu
denți din cele 12 facultăți ale Uni
versității — repetă, 
studenti, printre < 
Adrian Păun eseu. Dan Ursuleanu, 
au scris prologul 
. Povestea celor 100 de ani**. Ce
naclul literar al Universității 
fi și el prezent în spectacol.

. Mai mulți 
care poeții

spectacolului:

va 
Au

fost selectate și introduse în pro
gram cele mai frumoase poezii ci
tite în ședințele cenaclului ai că
rui membrii au scris și textul pro
gramului de brigadă intitulat ,,Ore
le Universității**. Avînd drept 
..ghizi** pe cei 27 de membri ai bri
găzii artistice de agitație, spectato
rii — Qaspeți de peste hotare și 
din tară invitați să participe la 
sărbătoarea centenarului — vor 
îace o călătorie imaginară prin 
sălile de cursuri și seminalii, vor 
,,vizita" laboratoarele moderne, 
camerele confortabile din cămine, 
vor cunoaște aspecte din munca și 
viața celor peste-10 000 de studenți 
ai Universității.

1 mceput recoltatul
CONSTANȚA (de 

la corespondentul no
stru). O dată cu pri
mele zile ale lui oc
tombrie, lanurile dc 
stuf ale Deltei au cu
noscut animația de
clanșării campaniei 
de recoltare. In zona 
maritimă și acolo 
unde stuful a ajuns 
la maturizare, sute 
de mașini au început 
să secere și să balo
teze materia

pentru celuloza. In 
această campanie, 
cele 4 unități ale 
Trustului de amena
jări și valorificare a 
stufului vor recolta 
325000 tone stuf cu 
aproape 100000 tone 
mai mult decît în a- 
nul trecut. In 
scop s-au făcut 
amenajări care 
face să crească 
prafața tecoltabilă cu 
încă 60 000 hectare.

acest 
noi 
vor 
su-

A. VASILESCU

stufului

Lungimea canalelor 
de acces a ajuns la 
800 km, iar suprafața 
platformelor de depo
zitare la 150 hectare. 
Pentru ca această 
cantitate să fie strîn- 
să într-un timp cit 
mai scurt, în toate u- 
nitățile a fost intro
dusă, pe scară largă, 
mecanizarea proce
sului de recoltat, ba
lotat și transportat.

ie- 
unări-

(Azerpres)

IH

Noi blocuri de locuințe în orașul Timișoara

10 
Ml H

colaborare cu coi 
a folosit numeroasele forme 
care s-au doceda efia 
popularizarea fruniașdor și a 
t odelor lor de muncă, in a< 
le generale U.TJL, la gazeta u- 
zinei. stația de amplificare, in 
programul brigăzii artistice de a- 
grtație etc. Au fost organizate 
numeroase schimburi de experi
ență in cadrul cărora tinerii frun
tași au demonstrat modul in care 
reușesc să realizeze produse de 
bună calitate. T 
țiu ni. bine oi
'ă crească cor 
1OOD de tint 
xemplară a tti 
plan. Munca l

i ta rruuzarea e- 
uror indicilor de 
n asiduă, răspun- 
prestigiul fabricii, 

M ele in bilanțul 
de activitate din 

productivității 
sută, economii 
în valoare de

u 12 la 
de cod _____ _

'ei. Calitatea produselor
— principal obiectiv în întrecere
— a crescut cu 6 la sută față 
de indicele planificat. Tinerii noș
tri se străduiesc să realizeze țe
sături ăt mai atrăgătoare, și de 
hună calitate, pentru a satisface 
exigențele mereu crescînde ale 
consumatorilor.

Noi sate
(de la coresponden-

electrificate

VALERIA NICA
secretara comitetului U.T.M.

MAR INEL HERMEZIl 
inginer 

AUREL MOISEI
— maistru — din postul de cores
pondenți voluntari de la Fabrica 

„Țesătura" — Iași

DEVA
tul nostru). — De curînd, lu
mina electrică a pătruns în 
noi sate din regiunea Hune
doara : la Tărtăria și Cioara, 
raionul Orăștie, Ponor și Vîl- 
cele Rele, raionul Hațeg, Pă- 
trînjeni.
raionul 
Nandru 
comune 
regional Hunedoara. în cursul 
acestui an au fost electrificate

și Prisaca Ampoiului, 
Alba, precum și la 
și Valea Nandrului— 
subordonate orașului

35 de localități rurale din re
giunea Hunedoara, cele mai 
multe dintre ele fiind sate de 
munte.,

în prezent se lucrează- la 
electrificarea altor localități. 
Tinerii, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., își aduc o valo
roasă contribuție la aceste 
lucrări, participînd prin mun
că patriotică la săparea gro
pilor, la pregătirea și fixare* 
stîlpilor, la transportul diferi
telor materiale.



Prezenta cercului literar
Cercurile literare din în

treprinderi și cele ale ca
selor de cultură ale tine
retului se pregătesc intens 
în vederea reluării activi
tății obișnuite. Viața zil
nică a colectivelor de mun
citori din 
gîndurile 
oamenilor 
adesea, o 
dacă nu 
deosebită măestrie, repre
zentată de creația 
brilor cercului 
aceea contactul 
cu cei cărora 
strădaniile lor 
ca un prețios 
nent examen. Este lucrul 
pe care îl au în vedere, de exemplu, cei 25 de membri ai 
cercului literar al Uzinei „23 August", începători cu o bo
gată activitate, ilustrată în primul rînd de contribuția lor la 
realizarea unor pagini publicate de ziarul întreprinderii sau 
a unor grupaje de versuri, reportaje, povestiri. Preocupările 
lor ating continuu un acelaș punct central, trec, am zice, 
printr-un focar de o intensitate deosebită : viața uzinei. 
„Lauda uzinei" e un titlu inspirat, potrivit cu mîndria fiecă
ruia de a se situa printre făuritorii minunați ai industriei 
noastre socialiste.

Examenul de care vorbeam mai înainte are și alte mo
duri de a fi susținut, între care lecturile colective, serile li
terare, șezătorile sînt printre cele de seamă. O bogată ex
periență au, în această privință, cercurile literare de la Fa
brica de confecții ori Semănătoarea. Am vrea să remarcăm, 
ajungînd aci, o metodă frumoasă aplicată de Casa de cul
tură a tineretului din raionul „16 Februarie". Colectivul de 
conducere al acesteia a prevăzut anul trecut ca și pentru 
anul acesta, seri literare organizate eu concursul membri
lor cercurilor literare dip cele două întreprinderi citate. în 
acest fel, legăturile pe care cele două colective le au, în 
chip firesc, cu muncitorii întreprinderilor lor capătă o am
ploare saluțară, la nivelul tinerilor din întregul raion. Este 
un aspect important căruia comitetul raional U.T.M. trebuie 
să-i acorde în continuare atenția cuvenită. Ținînd 
seama de existența în cadrul Casei de cultură a unei 
brigăzi artistice de agitație, propunerea sugerată de mai 
mulți tineri în cursul raidului nostru ni se pare bine veni
tă :• crearea unui colectiv mai larg, pe lîngă casa de cultură, 
a cărui activitate să meargă în spre alcătuirea textelor de 
brigadă.

Preocupări asemănătoare întâlnim în aceste zile la cercul 
literar al Casei de cultură a studenților, colectiv ce s-a ilus
trat și pînă acum printr-o bogată serie de seri literare, sim
pozioane, recitaluri muzical-literare, ca și prin publicarea 
unor plachete de versuri. Cît privește contactul strîns pe 
care cercurile trebuie să-1 aibă cu iubitorii literaturii, oa
meni de diverse profesii, ar fi de observat un lucru esențial: 
necesitatea organizării riguroase a activității „interne" a 
cercurilor. înțelegem prin aceasta seriozitatea programării 
ședințelor și îndeosebi asigurarea pregătirii necesare a dezba
terilor care au loc in ședințele de lucru. Unele cercuri nu 
solicită sprijinul competent din partea secției corespunzătoare 
a Uniunii Scriitorilor iar, în alte cazuri, sprijinul se lasă 
așteptat în ciuda solicitărilor. Nu e de conceput o activitate 
care 6ă aibă un cadru mai larg cînd cei dotați cu înclinații 
creatoare se lipsesc de competența, teoretică și practică, a 
unor specialiști (am numit cazul cercului care nu reușește 
să se organizeze deși are înscriși 45 de membri, de la Casa 
de cultură a tineretului din raionul Tudor Vladimirescu).

CONSTANTIN STĂNESCU

fabrici și uzine, 
și sentimentele 
găsesc, cel mai 
oglindă fidelă, 
și realizată cu

mem- 
iiterac. De 
creatorilor 
le închină 
se impune 
și perma-

COLECTIVELE DE CREAȚIE ALE AMATORILOR, CERCU
RILE DE EDUCAȚIE ESTETICĂ IȘI REIAU ACUM AC
TIVITATEA, AVÎND LA DISPOZIȚIE EXPERIENȚA ÎM
BOGĂȚITA A UNUI AN DE MUNCA RODNICA. ACEA
STĂ EXPERIENȚA, PRECUM ȘI EFICIENTA DOVEDITA 
DE METODELE FOLOSITE, ÎNDREPTĂȚESC IN 
MARE MĂSURA O ATENTIE SPORITA FAȚA 
DE ACESTE COLECTIVE. ANTRENAREA UNUI NU
MĂR CIT MAI MARE DE TINERI IN ACTIVITATEA 
CERCURILOR, INTENSIFICAREA ACȚIUNILOR DE MAI 
LARGA REZONANȚA, DESTINATE MASEI LARGI A 
TINERETULUI, COMPETENȚA ÎN ÎNDRUMARE PRIN 
RIDICAREA CALIFICĂRII ORGANIZATORILOR, PRE 
CUM ȘI A CALITĂȚII TUTUROR MANIFESTĂRILOR CE 
SE VOR DESFĂȘURA - IATĂ CHESTIUNI CĂRORA 
ORGANIZATORII, COMITETELE U.T.M.. CONDUCE
RILE CASELOR DE CULTURĂ, CLUBURILOR ETC., TRE

BUIE SA LE ACORDE GRIJA CUVENITA,

de educație esteticăJ

din Capitala

August"

Consultarea programelor explică : artiștii plastici amatori 
sînt in vacanță pînă la 15 octombrie. Vacanța, binemeri
tată, a profesorilor lor a încetat însă. La Casa de cultură a 
tineretului din raionul „16 Februarie4*, se conturează acum 
nu numaj planul de perspectivă ci chiar prima lecție. Ana- 
lizindu-se activitatea cercului, s-a ajuns la concluzia că în 
ciuda rezultatelor (pictorii amatori au deschis în preajma 
celei de a XX-a aniversări a Eliberării o expoziție bogată 
și de certă ținută artistică) activitatea artiștilor amatori nu 
s-a integrat organic muncii generale de educație estetică 
desfășurată aici. „Activitatea lor va trebui să se facă simțită 
nu numai prin expoziții de amploare. Vor fi invitați la 
prima reuniune : să se alăture colectivului responsabil cu 
..buna dispoziție44, contribuind Ia realizarea edițiilor speciale 
ale serii. Aceasta va fi prima lor lecție'. Este una 
nifestările ce se va înscrie printre alte lucruri noi, 
vității de „dincolo de șevalet" — vechi deziderat al 
prieteni zilnici ai casei de cultură. Ca răspuns dat 
lor acestcra s-au înscris in planul de perspectivă . 
narea filmelor monografice de artă — cu explicații date de 
artiști plastici de prestigiu, critici de artă — și concursu
rile „Ce am văzut în muzeu- — organizate după vizite — 
kcții, și seri de întrebări și răspunsuri pe teme de artă ai 
căror organizatori vcr fi merr.bri: cercului plastic.

Folosirea in acest fel a cercului — prim nucleu al 
rilor de frumos — va crea posibilitatea ca f 
nească raze puternice și convingătoare de pi 
gostei și înțelegerii valorilor plastice. O ex 
pe această linie a acumulat Casa de cultură a 
Aici, cercul de artă plastică deschizfndu-și Iar 
creat climatul unei receptivități largi. Ținindu 
trecuți activitatea nu in atelier, ci in sala mare, 
cerințelor și dorințelor de inițiere plastică a 
prin crearea Universității de arte plastice. Cu aj 
lificat dat de specialiști ai Institutului de arte ]

din ma- 
ale acti- 
tinerilor 
dorinte- 
și vizio-

iubito* 
i Ia el să por- 
jpagare a dra- 
er.ențâ bogată 

lor.

Grigorescu" s-au abordat 
probleme de ordin teore
tic ; cursanții (aproape 800) 
au solicitat pentru anul a- 
cesta să se continue activi
tatea pe un plan superior. 
De aceea conducerea casei 
de cultură pregătește des
chiderea universității (di
rector : prof. Labin) cu du
rata de 2 ani.

Experiența bună a cer
cului de artă plastică 
de la Casa de cultură 
a tineretului din raionul „23 .
nizat lecții-vizite la muzee pe cicluri, specialiști de la Casa 
de creație au ținut expuneri despre artă ș.a.m.d.), sau a ce
lor de la casele de cultură al tineretului din raioanele „Tu
dor Vladimirescu" și „30 Decembrie" va fi continuată și în 
anul acesta. Planurile de măsuri prevăd și o creștere nume
rică a participanților la cercuri printr-o muncă de popu
larizare mai susținută în fabricile și instituțiile raioanelor 
(s-a cerut părerea comitetelor U.T.M., a tinerilor, s-au afi
șat programele etc.) dar și printr-o activitate de inițiere 
plastică desfășurată pentru toți tinerii participanți la viața 
caselor de cultură (simpozioane, întîlniri cu artiști plastici, 
concursuri pe temă de artă etc.).

Studioul artistului plastic amator de pe lîngă Casa de 
creație a orașului București este, de asemenea, un centru 
melodic de la care colectivele de conducere ale caselor de 
cu’.:ură vor avea în continuare multe de învățat. După cum 
ajutorul Uniunii artiștilor plastici e necesar să fie solicitat 
r.a. mal: și pus cu frecvență și promptitudine în folosul 
dezvoltării culturii plastice a tinerilor.

FLORICA POPA

mm ,1 mu

Certitudinea ne-o oferă buna 
serii, (fiecare serie cuprinzînd

Prieteni ai inițiativelor

In zilele acestea, 
uzinele, fabricile, institu
țiile și școlile raionului „16 
Februarie" afișe mari in
vită tineretul la cursurile 
de dans modern, ce se re
deschid la casa de cultură 
a tineretului.

Amatorilor H se aduc^la 
cunoștință programul săp- 
tămînal, durata și ordinea 
învățării dansurilor. Pri
mii șapte „elevi", munci
tori la fabrica de țigarete, 
uzina de mașini electrice și 
fabrica de confecții, s-au 
și înscris. Nu ne mirăm că 
și anul acesta cursurile se 
vor desfășura cu același 
succes ca în anul precedent, 
organizare din anul trecut pe 
40 pînă la 60 de tineri), condițiile excelente în care se des
fășoară lecțiile, competența instructorului și mai ales... en
tuziasmul participanților. După închierea cursurilor fie
care absolvent știe să danseze corect tango, vals, foxtrot, 
twsit sau madison. La Casa de cultură a tineretului din ra
ionul „23 August4*, conducerea, inspirată — pe lîngă ciclurile 
de dansuri, a inițiat o serie de prelegeri avînd ca temă fie 
„Cum să invităm corect o fată la dans", fie „Ținuta corectă 
la o reuniune" etc... E o inițiativă care merită toată atenția 
și din parea celorlalte case de cultură. La Casa de cultură a 
raionului „Tudor Vladimirescu", instructorul formației de 
dansuri populare, după repetiții, îi iniția pe tinerii dansatori 
în tainele dansurilor moderne. Și, împreună cu aceștia, venea 
în fiecare seară de joi, sîmbătă și duminică pe scenă sau 
cobora în mijlocul tinerilor veniți la reuniuni și demonstrau 
practic cum se dansează frumos și corect.

Casa de cultură a raionului „Nicolae Bălcescu" se pre
gătește să deschidă pentru prima dată ciclurile cursurilor 
de dansuri de salon. Nu același interes pentru organizarea 
cursurilor de dansuri moderne se poate remarca la Casa de 
cultură a tineretului din raionul „30 Decembrie". De fapt, 
aici, nici în anul trecut, conducerea casei de cultură n-a 
reușit să depășească stadiul... incertitudinilor.

învățînd pe tineri să danseze frumos și corect, să se dis
treze în limitele bunei-cuviințe și bunului gust, cercurile de 
dans modern ale caselor de cultură ale tineretului ajută la 
desăvîrșirea ținutei etice și estetice a tineretului.

experiențelor 
patxvelor rămine 

i cestul ce larg. Numă- 
lormele de activi- 

urilor diferă 
de cultură la 
ase de cultu- 
l mai ales do- 

tinerilcr de a activa 
se instrui întt-o a- 

■eețîe artistică îi 
în activități 
înființarea de 
Pe punctul de 
iza sînt cercu- 

unde se deprinde 
rea aparatelor și rea- 
i fotografiilor artis- 

- La Casa de cultură a 
retului din raionul „N. 
tescu", unde un asemenea cerc funcționează de un an și 
a-âie, pentru a se răspunde multelor solicitări au loc 
in trei cursuri succesive a cite trei luni, fiecare promo- 
i de „absolvenți" în arta fotografiei. întreaga doco- 

rape a sălilor casei de cultură este făcută de mereu iui le 
prxru-.:. de fotografi. Un grup de foto amatori, la fel de 
puternic ajuta; de existenta unui cineclub este acela al 

de cXUirâ a studenților. Cu mai puține forțe și 
fn special pe tehnica fotografiei iși duce 

exassesrta. eu 12—1-4 memon. cercul de foto amatori 
*- Casei de cultură a tineretului din raionul „Tudor Vladi- 
~ *■<_■ .- etru - rr.'srrrea de fotoraDetori să ia amploa
re un asemenea cerc se proiectează la Casa de cultura din 
raionul ,.16 Februarie”) sînt necesare mai multe expoziții 
de cerc după cum și o expoziție a tuturor cercurilor de foto 
amatori care să fie și un schimb de experiență.

„Prietenii teatrului și „prietenii folclorului" — iată două 
manifestări proprii Casei de cultură a tineretului din raionul 
„23 August". Ele reprezintă altceva decît formații de teatru 
ori dans și string pe toți acei care vor să se informeze și 
cultive teatral sau folcloric. Scopul lor, de a cunoaște dra
maturgia romînă și tehnica teatrală, șe realizează prin în- 
tîlniri bilunare, unde cei 40 de membri asistă la seri în care 
într-o primă parte, un profesionist, de obicei, conferențiază, 
partea a doua ilustrînd viu prima parte. La serile 
prietenilor folclorului, o conferință despre Muzeul satului, de 
pildă, este urmată de o vizită în comun acolo, sau 
una despre costumul popular, de ilustrare imediată. Aspec 
tul acestor seri fiind al unor cursuri există pericolul ca 
partea teoretică să cedeze locul conferinței. Pentru a pre
veni acest neajuns trebuie căutate forme cît mai atractive 
și concrete de manifestare a acestor cercuri. Interesante 
mai sînt cercurile de păpușari ale caselor de cultură „30 
Decembrie-* și „16 Februarie", precum și cel de pirogravură 
al Casei de cultură „30 Decembrie", unde frumusețea expo
natelor vorbește despre 
care activau aici. Zicem 
tivitatea acestei case de 
cezeală. Folosind aceste 
retului își pot lărgi în permanență preocupările prin iniția
tive care să ofere tinerilor noi sectoare de activitate.

pasiunea amatorilor de pirogravură 
activau pentru că de la un timp ac- 
cultură cunoaște o perioadă de lîn- 
exemple, casele de cultură ale tine-

MIHAI UNGHEANU

ADRIAN DOHOTARU

Admiratorii filmului
Cine nu se consideră prieten al filmului ? Cu atît mai mult 

cea de a șaptea artă își are admiratori înflăcărați în rîndul tine
rilor. Ii vezi în fața afișelor cu programarea filmelor, ori în fața 
panourilor cu fotografii, cumpănind unde să intre. Dar, tocmai 
acum, în aceste clipe de alegere se vădesc adevărații prieteni ai 
filmului, cei care aduc în această prietenie, alături de interes și 
pasiune, și bagajul de cunoștințe teoretice necesare, elementele 
de educație estetică corespunzătoare. Pentru că, faptul de a fi în 
stare să faci coadă la bilete pentru „Cartagina în flăcări" sau 
„Elena din Troia" ocolind în schimb alte filme de deosebită va
loare artistică nu e de natură să te recomande drept un bun 
prieten al filmului.

Sarcina de a-i înarma pe tineri cu cunoștințele teoretice de 
bază, necesare unei mai profunde înțelegeri a celei de a șaptea 
arte și de a le asigura o educație estetică corespunzătoare și-au 
asumat-o cercurile de „prieteni ai filmului" de pe lîngă casele 
de cultură ale tineretului.

De o bună organizare și o participare largă se bucură acest 
cerc la Casa de cultură a tineretului din raionul „23 August". In 
cei peste doi ani de cînd ființează, el a avut un număr constant 
de aproape 70 de membri. Bineînțeles că la serile de film pro
gramate au participat pe lîngă aceștia și tinerii din celelalte 
cercuri de educație estetică ale casei de cultură. Forma de bază a 
activității lui o constituie vizionarea unui film, urmată apoi de 
analizarea lui, sub conducerea profesorului Anton Rutniac. De 
fiecare dată, înainte de a le rula, filmelor aduse li s-a făcut și o pre
zentare, datorată unui critic cinematografic invitat la ședința cer
cului, sau prin citirea unei recenzii apărute în presă. Alături de 
filmele artistice programate în cadrul unei seri au rulat deobicei 
și două trei filme documentare alese după criteriu tematic.

De un mare interes s-au bucurat întîlnirile între membrii cercu
lui și actorii de film. Ultima de acest fel a avut loc cu ocazia 
prezentării filmului „Codin", cînd în mijlocul tinerilor a venit 
actorul Virgil Platon, interpretul eroului principal, care le-a po-

Prietenii picturii învață să înfățișeze frumosul pe 
care îl întîlnesc la tot pasul

Foto: S. NICULESCU

cărți, incursiunea în tainele rea-

vestit despre munca echipei 
de actori și regizori pentru 
realizarea acestui film.

La nivelul corespunzător al 
discuțiilor ce urmează fiecă
rei vizionări a contribuit de
sigur și faptul că pentru 
„prietenii filmului", conduce
rea casei de cultură a înființat 
o bibliotecă specială, cuprin
zînd cărți despre tehnica și 
arta cinematografică apărute 
în limba romînă. Astfel, în 
afara activității organizate din 
cerc, tinerii și-au putut con
tinua acasă, în tovărășia unei 
lizării unui film.

O serie de acțiuni deosebit de interesante, menite să adîn- 
cească și mai mult contactul membrilor cercului cu arta filmului, 
îl oferă planul de activitate al cercului pe lunile următoare. 
Menționăm dintre acestea o vizită la Studiourile de la Buftea, 
ca și programarea unor seri în care vor fi invitați pe rînd, un 
regizor, un operator, un regizor tehnic, un inginer de sunet, ma
chior, costumer etc., care vor vorbi despre importanța specifică 
a muncii lor în reușita integrală a filmului.

O activitate asemănătoare, mărginită însă prea mult la discu
tarea filmelor vizionate, se desfășoară și în cadrul cercului de 
..Prieteni ai filmului" de la Casa de cultură a studenților din 
București. Condiții prielnice pentru deschiderea unui asemenea 
cerc există și la Casa de cultură „16 Februarie" unde sînt pro
gramate săptămînal seri de film și unde s-a format de-acum un 
nucleu constant de tineri participant, care ar putea constitui baza 
viitorului cerc.

VICTOR MAȘEK

,,l niversitatea- de cultură muzicală
Pretutindeni, 

nele dragostei. 
Alături de dj 
vioară, acordeo 
cultură din Bu 
mai multe on 
tinerilor în^ușv 
ale artei suneu

Există peste 
periențe cu rez 
tetică a tinereii

In rindurde de față taci 
inițiative cu largi rezonanț 
Casei de cultură a studen: 
ani in șir. sistemul u»or m 
ces in rîndurile s:uden;Uor. Lipsa unei tnli 
gice a temelor abordate, anihila :<sâ watt 
acestor forme de educație muzicală.

In dorința de a imbaaâtăși activitatea ed 
conducerea casei de cultură a restructure', 
anul trecut sistemul audițiilor. Cu sprijinnl C 
toate cercurile prietenilor muticii care exist 
cultură, în institutele bueureșteae. cu foot 
„fluviu unic*. într-o impunătoare Univemtc: 
muzicală frecventată cu pasiune, lumi ta șir. 
de tineri. Personalități de prestigiu ale muric 
V. Giuleanu, A. Mendelssohn, T. Ciortea. D. 
Niculescu, R Negreanu, A. Vieru. G. Bălan 
fața cursanților — studenți din toate facultățile bucures- 
tene — un vast ciclu de prelegeri. întocmite eu grijă pen
tru accesibilitatea lor și urmate intotdeeuna de largi exem
plificări — la care și-au dat de cele mai multe ori contri
buția formațiile și studenții Conservatoruli. — c:c.ul de 
prelegeri a permis studenților înțelegerea genurilor și for
melor muzicale, a principalelor momente ale evoluțieî muzicii 
de-a lungul veacurilor, cîteva din direcțiile evoluției muzici’ 
contemporane. Prelegerile susținute în cadrul universității 
au fost urmate de două ori pe săptămină de cicluri de au-
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ACEST SUMAR GHID PE 
CARE VI L-AM PREZEN 
TAT POATE FI, IN MOD 
FIRESC, ÎMBOGĂȚIT CU 
FORME ȘI METODE NOI, 
INTERESANTE, PE CARE 
LE APLICA CU SUCCES

ÎN ACTIVITATEA LOR, 
ALTE CERCURI DE EDU
CAȚIE ESTETICĂ. UN A 
SEMENEA LARG SCHIMB 
DE OPINII DA POSIBILI 
TATEA REALIZĂRII UNUI 
ÎNDRUMAR CONCRET

dijii de cite 1—2 ore care 
conțineau exemplificările 
din cadrul lecțiilor teore
tice.

La 1 noiembrie, originala 
„-diversitate* se va redes
chide. A fost stabilit de 
acum planul amănunțit al 
activităților ce vor a rec 
loc ptad în iunie 1965. Anul 
acesta universitatea va a- 
rea 2 ani de curs. Primul 
pentru „începătorii' care 
vor repeta întreg ci
clul de prelegeri și audiții susținute trecut și
sl doilea pentru „continuatori"*. Programul stabilit 
pentru anul II este cu totul remarcabil — ..Evoluția limba- 

pbsi tu pragul secolului XX”. ..Impresionis- 
^Erpresiomsmul", „Dodecafonismul", „Neoclasicis

mul*. ^Școlile naționale moderne*. .îăuzica concretă*. ..Jaz- 
. Reroluția socialistă și muzica". „Muzica romincască 

in eouteztul muzicii universale4*. „Problemele spirituale ale 
omului cowtemporan oplindite în muzica veacului XX“ — 
-:ă ciclul temelor ce vor fi abordate în acest an și care va 

permite curnutilor .xinului ll' înțelegerea complexă a crea
ție- contemporane.

Remarcabila inițiativă a Casei de cultură a studenților 
bueureșteni poate fi urmată nu numai in toate centrele uni
versitare ci si de casele de cultură ale tineretului de pre- 
i’^tindeni Esențial este să fie cerut sprijinul specialiștilor

- Tor^i’-e- unui plan judicios, sistematic, științific, de pre- 
și audiții la nivelul tinerilor la care ne adresăm. Su

gerăm celor care răspund de cercurile de educație muzicală 
•.n sch.mb de experiență cit mai amplu cu organizatorii 
acestor activități de la Casa de cultură a studenților.

IOSIF SAVA
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(

<

PENTRU FIECARE CERC 
ÎN PARTE, IN VEDEREA 
ACTIVITĂȚII VIITOARE. 
INVITAM, PE ACEASTA 
CALE, SPECIALIȘTII, 
CONDUCĂTORII CERCU
RILOR, PE TOȚI TINERII,

SA NE SCRIE, SUGERIND 
ASEMENEA METODE. INI
ȚIATIVE, PREZENTIND 
ASTFEL PROPRIA LOR 
EXPERIENȚA, SUGESTII
LE ȘI CERINȚELE LOR.

I



LIICIDIH IE
spirația spre per
fecțiune este o cali
tate permanentă, 
constantă a genera
ției noastre tinere. 
Care dintre noi, 
aflat la vîrsta vise

lor romantice ale adolescenței, 
ba chiar a certitudinilor bărbă
tești ale maturității, nu aspiră 
spre lucruri mărețe ? Cine din
tre noi nu merge în întîmpina- 
rea viitorului urmînd imaginea 
virtuală a lucrurilor fără cusur, 
a comportării fără urmă de 
pată ? întrebați în parte, sîntem 
siguri că aproape fiecare din
tre milioanele de tineri din pa
tria noastră vor răspunde afir
mativ la această întrebare: da, 
cu toții aspirăm spre perfecțiune. 
In însăși munca și strădania 
noastră de fiecare zi se poate 
citi acest lucru și întreagă aceas
tă tendință se explică din plin 
prin condițiile pe care socialis
mul le creează generației tinere. 
Sînt drumuri mari și larg des
chise în față și a nu merge pe 
ele și a rătăci pe niște poteci 
accidentate ar fi cel puțin o lipsă 
de orientare personală.

Sperăm că cititorul ne va în
țelege bine dacă vom spune — 
deși ar părea contradictoriu ce
lor afirmate pînă acum 
una din miile de scrisori 
de „Scînteia tineretului** 
cheta întreprinsă recent, 
r*> în care semnatarul ei 
rește „idealul" ne-a făcut totuși 
o impresie neplăcută. Aparent, 
ca mulți alții, cel ce semnează â- 
ceastă scrisoare se înscrie și el • 
în rîndul celor ce doresc atin
gerea perfecțiunii. Iată, textual, 
dorințele lui : Ce-mi doresc de 
la viață ? Totul, la proporții 
ideale. îmi doresc o profesie idea
lă, o nevastă ideală, o dragoste 
ideală, o mașină ideală, doresc 
șosele ideale, magazine ideale, 
televizoare ideale..."

Ideal I Ideal I Ideal !

— că 
primite 
la an- 
scrisoa- 
își do-

Ce e rău în asta ?, se va zice.
Nu, într-un fel, nu-i nimic 

rău, cel puțin lunga listă ai 
„idealurilor" pe care ne-o tri
mite tînărul respectiv poate lăsa 
impresia unei oarecari lipse de 
simț al realității (chiar totul, 
totul nu poate fi atît de simplu 
„ideal" în viața unui om !). Dar 
ceea ce surprinde în scrisoarea 
amintită e altceva : e credința 
semnatarului ei că idealul visat 
trebuie să-i fie oferit, aproape 
fără nici o strădanie din partea 
lui, de către societate. Dar 
atunci cînd e întrebat despre 
el, despre profesiunea lui, des
pre ceea ce face cu mîinile și 
mintea sa pentru atingerea unor

ta i-o oferă înseși scrisorile în
tre care se află și rîndurile sale, 
scrisori primite lă aceeași anche
tă a „Scînteii tineretului". Pen
tru el, pentru acest tînăr, dăm 
cuvîntul altor tineri care, așa 
cum e și firesc, visează și ei idea
lul. Iată ce spun ei :

• CONSTANȚA OPREA, de
senator, Uzinele „23 August" : 
„Multe doresc de la viață. Aș 
putea spune „lotul" ! Dar fiindcă 
„totul" e în funcție de mine și 
de posibilitățile mele, doresc ca 
viața să-mi recompenseze mun
ca în măsura în care eu o pres
tez. alături de ceilalți membri ai 
societății. Posibilități sînt multi
ple : în uzină — unde lucrez, pe

CampionateleCARNET

OLIMPIC
republicane de ciclism

acestea • 
desfă» 

campio- 
republi- 

! velo-

ilele 
continuat 
șurarea ■ 
națelor 
cane pe 
drom.

La seniori, nu
mărul partici- 

panților a fost destul de modest. 
In cursa de urmărire individuală, 
de plidă, au evoluat doar șase 
concurenti, dintre care trei cu 
timpuri mediocre. în schimb, la 
juniori, startul a fost bine populat. 
Tinerii pedalori au luptat cu mul
tă dîrzenie, au făcut, uneori, risi
pă de energie (desigur, cu timpul, 
vor învăța ce înseamnă gradarea 
eforturilor) mulți dintre ei vădin- 
du-se susceptibili de certe pro
grese.

Paul Soare (Steaua), cîștigătorul 
cursei de urmărire individuală 
(juniori categoria I), a dove
dit o buna pregătire, pricepere în 
dozarea eforturilor, o poziție co

tă și un rulaj constant, rectiliniu. 
poate întrezări în el un viitor 

t al pistei. C. Grigore (Voin- 
at pe locul II, este un alt 

iezvokat, cu reale 
,nervul" specific

drom. G. Juravle 
fanțacanian (Voin- 
îiori care s-au re- 

are se poate 
start bun. Toți 
vederea îm- 

manțelor.
iori de categoria a Il-a, în 

m — individual cu 
c. am remarcat pleca- 
iguranța în rulaj, in 
escindă, a lui Geor- 

cu (Steaua) cîștigătorul 
nult curaj. pcdalaj 
are că va deveni si 
ian al sprintului. C. 
ri, Dorel Radu (Stea- 
fegoescu (Steaua) și 

u (Dinamo), clasați in 
>e locurile 2—5. alcătuiesc 

on“ al juniorilor mici, 
ătură V. Hrușcă și 
.E.). Acești tineri pe
nă cu juniorii mari) 

i cu grijă de către antre- 
veni, într-un viitor a- 
lente de certă valoare 
ospătarea lotului de
tași, îngrijorător d»
c la ora actuală.

F.MIL TENCEC

• VICTOR COLONELU, de
senator Uzinele „23 August", 
București : „Dacă iubesc ? între
barea e puțin indiscretă, dar ca 
orice tînăr pot spune că sînt în
drăgostit (deși o spun cu oare
care timiditate). Fata iubită m-a 
atras prin calitățile ei, e o fată 
cum am visat-o, dar cred că dra
gostea se cucerește, mai întîi 
pregătindu-le tu, ca om, să fii la 
înălțimea iubirii. In dragoste tre
buie să știi să cînți tu însuți, ca 
să-ți răspundă de undeva un cîn- 
tec“.

• MIHAI GENTIMIR, termist 
la Fabrica de rulmenți Bîrlad : 
„Am dorit să ajung un om se
rios în viață, să nu-mi fie rușine 
de mine între ceilalți oameni și 
să trăiesc bine. M-am apucat de 
învățătură și în 1955 am absol
vit cursul de pregătire profesio
nală cu calificative foarte bune. 
De atunci lucrez cu toată inima. 
Cîștig bine, lunar ating suma 
de 1 100—1 250 lei. Pe primele 
8 luni ale anului m-am situat 
lună de lună fruntaș în întrece
rea socialistă".

• MITU ION, electrician U.M. 
Cîmpulung Muscel : „îmi propun 
să ajung nu numai un muncitor 
bun, dar și un om luminat, cu 
știință de carte, un om cu cul
tură. învăț la seral".

• NUȚU VASILE, colectivist, 
secretar U.T.M. G.A.C. Spanțov, 
Oltenia : „Ce-mi doresc de la 
viață ? Să ajung tehnician agro
nom. Ce fac ? Muncesc, învăț..."

...Scrisori sînt multe, pot fi ci
tate cu miile. îmbucurător este 
că aproape nu găsești tînăr — 
între atîția — care să nu aibă un 
ideal precis, dar, mai ales, îm
bucurătoare este convingerea ge
nerală, că idealul nu „pică din 
cer", el se construiește, se reali
zează prin munca fiecăruia din
tre noi.

TOKIO 2 Cores
pondență de la trimi
sul special al ,„Ager
pres", I. Goga:

La Tokio continuă 
pregătirile febrile 
vederea fesfi

în față un pluton 
de... cicliste îmbră
cate în treninguri al
bastre. Nu erau altele 

gimnastele 
re Elena Leuș- 
Sonia Iovan și 

ia Lită care ru- 
De altfel, 
morticilor

clarînd că atletul ro- 
mîn are o. detentă 
bună și că are șanse 
la primele locuri. 
Antrenamentele re
cordmanei mondiale 
Iolanda Balaș sînt 
urmărite de zeci de 
ziariști, fotoreporteri, 
operatori de cinema 
și sportivi pârtici- 
panți. Iolanda Balaș 
a apărut într-una din 
serile trecute la tele-

nea japoneză în- 
’misiune specială 
icratâ delegației 

'est pri-
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(Urmare din pag. I)

oaspeții au vizitat cîteva

Tokio : Ceremonia ridicării steagului în satul olimpic
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Ancheta „Scînteii tineretului44

MUMIA • DPAOOSTE • IDEALURI

aspirații spune că (cităm tot tex
tual) : „Pînă acum, — adică 
pînă la 23 de ani — n-am prea 
făcut mare lucru. Voiam să în
văț o meserie, dar m-am con
vins că nu-mi place așa cum 
crezusem și m-am apucat de alt
ceva, dar mi-a venit vremea mi- 
lităriei". Ce întreprinde ? „Deo
camdată încă nu m-am holărît..."

Iată, așadar, că privirea care 
o clipă plutise — ridicată de 
primele fraze ale scrisorii — în 
lumea idealului coboară, trasă 
înapoi de celelalte fraze, care 
urmează, pe ulița îngustă și no
roioasă a lipsei de acțiune, a aș
teptării sterile. Pentru acest tî- 
năr balanța „ideal=muncă" stă 
cu un vîrf în cer și cu altul în 
pămînt și el pare puțin nedume
rit de dezechilibrul în care se 
află. Simți din scrisoarea lui că, 
fără s-o ceară, are nevoie de o 
îndrumare, iar îndrumarea aceas-

terenul de sport — unde joc 
baschet, sau acasă, ca gospo
dină".

• ALEXANDRU MERMEZE, 
student, Oradea: „îmi vine foarte 
greu ca în cîteva rînduri să-mi 
redau visurile, munca, trăirile su
fletești. Voi încerca, totuși: aș 
dori ca în viață să fac ceva deo
sebit, ceva nou, care să rămînă, 
să trăiască, să fie folositor so
cietății. Iar orice efort mi se pare 
prea mic, insuficient în raport cu 
marea mea dorință de a fi folo
sitor".

• MIRCEA PREDA, student 
anul III Chimie, București : 
„Societatea ne-a deschis nouă, 
tinerilor, drumuri nevisate de 
părinții noștri. Vreau să răspund 
atenției societății prin munca 
mea, vreau să devirr un bun 
specialist, să merg și să lucrez 
acolo unde va fi nevoie 
mine".

A fost anunțată, în mod ofi
cial, într-un cadru solemn, 
componența echipei olimpice 
japoneze. 357 de sportivi, in
clusiv 61 de femei, vor parti
cipa la toate cele 20 de spor
turi incluse în programul J.O. 
Căpitanul echipei — binecu
noscutul gimnast Takasi Ono 
a participat la cele trei olim
piade precedente. După cum 
s-a mai anunțat, el va depune, 
în numele tuturor participan- 
ților la jocuri, jurămîntul o- 
limpic în cadrul ceremonialu
lui deschiderii competițiilor.

tivilor din a 
pic sau de 
tele baze 
jurul st adio 
ț io nai. In s 
pic este un du 
neîncetat. Ieri, 
vizită făcută în . 
Herul sportivilor" 
i se mai spune 
satului olimpic, t 
la intrare pe aleea 
principală ne-a ieșit

. ■ sesc ace

Wn Cioc
uistat la ur
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Eleve în anul I al școlii profesionale I Un titlu de cinste dar 
care obligă. De acest lucru sînt convinse elevele Școlii profe
sionale F.R.B. din Capitală care folosesc orele de curs și cele 
de praatică pentru însușirea frumoasei meserii pe care și-au 

ales-o
Foto : AGERPRES

Poșta redacției
STELA SITARU — Timi

șoara
Vă satisfacem dorința, 

comunicîndu-vă că în co
lecția „Teatru pe disc" a a- 
părut și un disc cu piesa 
„Bolnavul închipuit" de 
Moliere, care vă interesează 
pe dumneavoastră. Adap
tarea este semnată de Mi- 

■ hail Zirra iar regia artistică 
de Paul Stratilat. Din di
stribuție fac parte Ion Fin- 
teșteanu, artist al poporului,

cultură generală, înscriin- 
du-vă în clasa a IX-a. Ma
teriile la care trebuie să 
susțineți examene le puteți 
lua de la cea mai apropiată 
școală medie care are sec
ție fără frecvență.

Școala tehnică agricolă 
nu echivalează cu școala 
medie de cultură generală.

rile, 
dintre obiectivele șantierului.

în hala construcțiilor meta
lice, sute de muncitori și teh
nicieni au făcut o caldă pri
mire tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și celorlalți 
oaspeți. Aici, în. acest sector 
nou construit, care impresio
nează prim nivelul’ tehnic al 
mașinilor și utilajelor, prin 
largile spații productive, se 
realizează anual 10 mii tone 
de construcții metalice, din Le 
care cea mai mare parte sînt, 
în prezent, destinate viitorului 
laminor. Conducătorii de par
tid și de ștat examinează cu 
atenție prt)dtisele, apreciind 
măiestria profesională cu care 
sînt executate și, în același 
timp, recomandînd colectivului 
o grijă continuă pentru rea
lizarea unei înalte productivi
tăți a muncii și a unei calități 
ireproșabile a lucrărilor.

Stînd de vorbă cu ,tineri e- 
levi ai școlii profesionale de 
pe lingă combinat, aflați la o- 
rele lor de practică, primul se
cretar al C. C. al P.M.R. se in
teresează de rezultatele obți
nute la învățătură, de condi
țiile care le sînt asigurate în 
școală, adresîndu-le imboldul 
de a-și însuși cu perseverență 
o cît mai bună calificare pro
fesională.

Pe o întindere de zeci de 
hectare se distinge profilul im
punător al viitorului laminor. 
Oaspeților le sînt înfățișate 
fundațiile viitoarelor agregate, 
a căror montare va începe în 
trimestrul IV al acestui

Peste tot domnește ritmul fe
bril al unui vast șantier : ma
șini de măre capacitate tasează 
pămîntul, altele toarnă beto
nul, la o înălțime de cîteva 
zeci de metri se montează po
durile rulante. Conducerea 
tehnică a combinatului explică 
oaspeților, cu ajutorul unui 
plan al laminorului, amplasa
rea utilajelor.

Următorul obiectiv al vizitei 
este Complexul chimic Brăila. 
Aici, conducătorii de partid 
și de stat sînt primiți de 
tovarășii Gheorghe Mateescu, 
inginer șef al Combinatului de 
celuloză și hîrtie, Ion Rădules- 
cu, inginer șef al Combinatului 
de fibre artificiale, Traian Bi- 
gan, directorul întreprinderii 
de construcții și montaje, pre
cum și de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat.

Oaspeții s-au oprit la fabri
ca de fibre din celuloză. De la 
cilindrii rotativi, unde ma- 

■■ teria primă suferă primele 
; transformări, și pînă la mași
nile de filat, în care celuloza 
ia aspectul firului subțire și 
elastic, se perindă prin fața 
privirilor întreg procesul de 
producție al acestei întreprin
deri. Se vizitează apoi labora
toarele fabricii. Oaspeții se 
interesează de mersul produc
ției, de calificarea personalu
lui.

în tot răstimpul călătoriei, 
conducătorii de partid și de 
stat au fost salutați cu multă 
căldură de oamenii muncii din 
întreprinderile vizitate, pre
cum și de numeroși locuitori 
ai orașelor Galați și Brăila.

GHEPARDUL: 
tria (orele 9; 13 ... .
PARTICULARĂ : rulează la : 
publica (orele 9,15; 11,30 » 13,45 ; 
16,30; 18,45; 21,15), Festival (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Modern (orele 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30). DRAMA
CIOCÎRLIE1 ; rulează Ia : Luceafă- 
îul (orele 9,45; 12; 14,15-, 
18,45; 21), Capito] (orele
11,45; 14; 16,15-. 18,45; 21). Tomis
(orele 10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30), 
Melodia (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). HATARI, (ambele 
serii) : rulează la : București (ore
le 9,30; 13; 16,30; 20), Grădina
Doina (orele 19,15). AL NOUĂLEA 
NUME : rulează la : Grivița
(orele 10; 12; 16; 18; 20).
DRAGOSTE LA ZERO GRADE ; 
rulează la : Victoria (orele 10; 12; 
14; 16; 18.15; 20,30), Flamura
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

20,90), Giulești (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). FLOAREA 
MANLO : rulează la : Lumina (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Cultural (orele 15? 17; 19; 21). 
CEI ȘAPTE MAGNIFICI : cinema
scop, rulează la : Central (orele 
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). înfră
țirea între popoare (orele 10; 14,30; 
17,30; 20,30). ASASINUL DIN
CARTEA DE TELEFON : rulează 
la : Union (orele 15; 17; 19; 21). 
REBELUL MAGNIFIC : rulează la : 
Volga (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). M-AM ÎNDRĂGOS-

LA COPENHAGA : rulează
Viitorul (orele 15; 17;

BRAȚUL NEDREPT 
rulează la :

13,45; 16;
10

R A F E
le 15,30; 18; 20,30).
ZAKOPANE — MEDICII 
ERRA — MIȘCĂRILE 
TULUI — CUVINT 
VÎNT — BOSSARI — ' 
BALADA PRIMĂVERII 
PĂREȚUL 
Timpuri 
continuare). C1OCIARA : 
la : Excelsior (orele 10; 1 
15,30; 18; 20,30), Adcsgo (orelt 
16.15; 18,45; 21,15). BANDA 
LAȘI : rulează la : Feroviar (ore'e 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20). OCO
LUL PÂMÎNTULUI ÎN 80 DI 
LE — cinemascop (ambele se 
rulează la : Dacia (orele 9.30» 
10.30; 20). AVENTURA DE
MIEZUL NOPȚII : rulează la : 
zești (orele 15; 17; 19; 21).
GINI DE ISTORIE. ROM! 
ORIZONT *64 : rulează la : B: 
(orele 9; 16, 19,15). COMISAF 
rulează la : Unirea (ore! 
18,15; 20,30). ÎNDRĂGOS
rulează la : Flacăra (o 
16,30; 18,30; 20,30). LA 
rulează la : Vitan (orele 
20,30). VARA IN NORDUL 
BATIC : rulează la : Crîng 
le 16; 18; 20). BĂRBAȚII : 
la : Munca (orele 16: 18.1* 
Arta (orele 16; 
FALSIFICATORUL 
Popular (orele 16 
SECHESTRATUL 
rulează la : Moșilor 
18; 20,30). GALAP? 
la ; Cosmos (orele

VIZITAȚI
DIN SI 
PĂMÎN 

CU CU 
GREVA - 

— HRÂ 
AHMED : rulează la 

Noi (orele 10 — 21 
' *’ role

10,

de-al patrulea meci 
pe care-1 întreprin- 

. echipa selecționata 
(tineret) a R. P. Ro- 

•ri la Damanhur 
ivâ locală. Fot- 
obținut victoria 

1—0 (1—0). Acea- 
patra victorie 
Duminică, în 

ului, fotba- 
ia la Cairo.

r de la Flo- 
astă-seară 

ul de box :
București 
ipionatul

;a de la 
dc în „cu- 
ri str. Ion 
Progresul 

sul Brăila 
- Metalul 
n primul 
ntîlnirile: 
Covallbv ; 
raci și M. 

Penanu.

luni mo
ntași vor 

ite com- 
liminea- 
a stadio- 

Capitală se 
xerile eta- 
entru cam- 

de dirt- 
interna- 
care va 
participă 

:ori romîni
M. Dânescu, Ion 

rarie și M.

Cella Dima, Nicolae Găr- 
descu, Carmen Stănescu.

roșu valentin — co
muna Brebeni raionul Sla
tina, CIUREA FLORICA 
— comuna Putineiu, raio
nul Turnu Măgurele.

Absolvind în 1955 un an 
de școală medie tehnică 
puteți susține examene de 
diferență pentru clasa a 
VIII-a la școala medie de

TEODOR DUMITRU —
București

Pentru a vă ridica califi
carea profesională în mese
ria de fierar betonist vă 
sfătuim să vă procurați și 
„Cartea fierarului betonist" 
ediția a Il-a, apărută de 
curind în librării. Cartea 
constituie un îndrumător 
practic și teoretic al tînăru- 
lui care lucrează în această 
meserie. Sînt prezentate în 
detaliu oțelurile folosite ca 
armături la betoane armate 
și precomprimate, caracte
risticile lor și formele sub 
care sînt livrate. De aseme
nea, sînt prezentate diferi
tele feluri de armături în 
funcție de elementele de 
construcție, regulile de fa
sonare și montare a lor.

Sînt analizate procedeele 
tehnologice de realizare a 
armăturilor, de legare, su
dare, așezare. In carte se 
dau detalii și pentru armă
turile betonului precompri- 
mat analizîndu-se tipurile 
de fascicule folosite în 
R.P.R., modul de realizare, 
montare. La sfîrșit sînt tra
tate și unele greșeli de exe
cuție.

Discul prin poștă!

SIMBÂTA 3 octombrie 1964

Iul te- 
drăvă-

La gospodăria agricolă de stat Domnești, regiunea București, se 
execută lucrări de întreținere pe terenurile ce urmează a fi 

însămînțate cu grîu

Televiziune

Porumbul—in hambare, toate tractoarele

Orele 19,00 — J; 
leviziunii. 
niile vuln 
mânînce 
vestea ] 
montajul 
toamnei

> taie cocenii 
în glugi la distanțe 
Cincizeci de căruțe

Rodul 
e. 20,30 — 

documentar, 
vestiți ai ecra- 
Bran în retro- 

0 — Cîntă Doina 
Badea. In încheiere : Buletin 

>ort, buletin meteo-

rie pe stadio- 
Capitală vor 
rile concursu- 
de dirt-track 

relor mai buni 
lin R. S. Cehoslova- 

R. D. Germană

că de la ora 12,30 
I Dinamo din Ca- 
rea loc un intere

st de fotbal intre două 
ate (A și B) alcătuite 

foștii internaționali. Cu 
prilej, vor evolua David, 

Voinescu, Filote, Bogdan, Că- 
linoiu și alții. După acest joc, 
>2 va desfășura intilnirea de 
fotbal din cadrul cat. C. din
tre formațiile Dinamp Victo
ria și Portul Constanța.

In același timp, pe alte baza 
sportive ale stadionului Di
namo vor avea loc întreceri 
oficiale la ciclism și motoci- 
clism și demonstrații de călă
rie.

(Agerpres)

de știri 
rologic.

va
curind
apare

In ajutorul

O nouă posibilitate de a-și procura discurile preferate oferă 
oamenilor muncii de la sate

LIBRĂRIA „CARTEA PRIN POȘTA" din București
str. Biserica Enei nr. 16

care expediază la cerere, prin poștă, ultimele noutăți de mu
zică populară, ușoară și simfonică, precum și piese de teatru, 
basme etc. înregistrate pe discuri.

Plata se face la primirea coletului.
La cerere, doritorii pot obține GRATUIT cataloage cu lista 

discurilor imprimate de „Electrecord", precum și prospectul 
cuprinzînd condițiile de expediere a discurilor.

anurile de porumb 
ale colectiviștilor 
din comuna Do- 
brești pornesc din 
marginea satului 
și se întind pe o 
suprafață de peste 

800 de hectare. Aplicarea la 
timp și la un nivel agrotehnic 
corespunzător a complexului 
de lucrări a asigurat o dez
voltare bună a plantelor, al 
cărui rezultat se concretizea
ză acum în recolte sporite la 
hectar. Culesul porumbului a 
început aici de mai multe zile, 
iar acum este, de la o zi la 
alta, tot mai intens. Depășirea 
vitezei zilnice își are explica
ția într-o bună organizare a 
muncii. Repartizarea simulta
nă a oamenilor la diferite lu
crări, conform cerințelor, asi
gură executarea lor in același 
timp. La un hectar știuleții 
sînt culeși și făcuți grămezi

de 8 colectiviști; în urma lor 
alți șase taie cocenii și-t 
string 
egale.
transportă știuleții, iar trei
zeci cocenii. Eliberatul tere
nului de coceni merge în ace
lași pas cu recoltatul. ~ 
toarele lucrează la arat 
treaga capacitate.

A fost un timp cind 
jele nu asigurau în întregime 
transportul știuleților și al co
cenilor recoltați într-o zi. 
Ori cocenii, ori grămezile de 
porumb trebuiau să rămînă în 
cîmp și, firește, decalajul ar fi 
crescut cu fiecare zi. In ori
care ipoteză terenul s-ar fi eli
berat cu întîrziere, tractoarele 
aveau cîmp restrîns de lucru, 
nu ar fi fost folosite la în
treaga capacitate, decalajul 
între arat și semănat ar fi fost 
mic. Comitetul U.T.M. din 
G.A.C. a propus atunci condu-

Trac- 
cu în-

atela-

cerii gospodăriei ca pe 13 ate
laje munca să se organizeze 
in două schimburi. S-a reco
mandat și numărul corespun
zător de tineri care urmau să 
formeze schimbul. Propunerea 
a fost, firește, primită. Apli
carea ei a făcut să dispară 
decalajul amintit, viteza zil
nică de lucru a crescut de la 
35 la 45 de hectare recoltate. 
Ca urmare, pînă în prezent 
din cele 833 de hectare culti
vate cu porumb 500 sînt recol
tate. Știuleții sînt în pătule, 
cocenii au fost transportați 
la siloz iar cîmpul răsună de 
duduitul ritmic al tractoa
relor.

Viteze sporite de lucru la 
recoltat înregistrează și G.A.C. 
Costavățu, Bucinișu, Puțuri și 
multe alte unități agricole din 
raionul Caracal. La G.A.C. 
„Viața nouă" din comuna Re
dea, culesul porumbului a fost

încheiat, iar de pe u
120 de hectare cîteva sute de 
colectiviști taie cocenii și-l 
transportă direct la gropile de 
siloz. Pe 300 de hectare meca
nizatorii au și pregătit un bun 
pat germinativ.

★

In părțile lașului a plouat 
abundent in ultimele zile. Co
lectiviștii din Dumești rămă
seseră în urmă cu recoltatul 
porumbului, cu strînsul coce
nilor. Insămînțările băteau la 
ușă și numai o parte din ogo
rul destinat culturii griului 
era pregătit. Și, totuși, pentru 
grîu trebuia asigurat un bun 
pat germinativ. Altfel...

In primele zile însorite a- 
tenția colectiviștilor s-a în
dreptat spre grăbirea eliberă
rii terenului de coceni. De a- 
ceea din cîmp porumbul a fost

tăiat cu știuleți cu tot și 
transportat la un loc unde alți 
colectiviști executau depănușa- 
tul. Viteza de lucru la elibe
ratul terenului este acum de 
două ori mai mare. Tractoa
rele lucrează cu randament 
sporit și sînt toate premizele 
ca, pentru grîu, ogorul să fie 
pregătit cum scrie la carte.

In situația celor din Du
mești sînt multe alte gospo
dării din raionul Iași. Metoda 
lor de recoltare ar trebui ex
tinsă în tot raionul. Dublarea 
ritmului de lucru la scara 
unui raion nu este un lucru 
de neglijat, mai ales atunci 
cînd ai de pregătit, într-o pe
rioadă în care zilele sînt nu
mărate, o mare suprafață de 
teren în vederea însămînțării 
griului.

instructorului
de pionieri"

N. BARBU 
V. CÎRJE

In cele 48 de pagini, in
structorii de pionieri, activiștii 
U.T.M., toți cei care muncesc 
cu pionierii vor găsi articole 
de generalizare a experienței 
înaintate, recomandări de 
jocuri distractive și activități 
metodice, răspunsuri la dife
rite probleme ale muncii pio
nierești.

Costul unui abonament pe 
trei luni lei 4,50, pe 6 luni lei 
9,00, pe un an lei 18,00.

Abonamentele se primesc 
de către factorii poștali, ofi
ciile P.T.T.R. și difuzorii vo
luntari din școli.



Vizita delegației de partid
și de stat a 

in R. P.
PEKIN 2 — Corespondentul 

Agerpres, Emil Soran, trans
mite :

Delegația de partid și de 
stat a R. P. Romîne în frunte 
cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri a vizitat vineri dimineața 
comuna populară „Prietenia 
chino-romînă", din apropierea 
Pekinului. Delegația a fost în
soțită de Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Țau Fan, primar ad
junct al orașului Pekin, Lu 
Pin, președintele Asociației 
de prietenie chino-romîne și 
de alte persoane oficiale.

R. P. Romine
Chineză
tea comunei și au vizitat bri
găzi de producție, ateliere, 
magazinul cooperativei, poli
clinica, precum și locuințe ale 
membrilor comunei. Atît la 
sosire, cît și pe tot parcursul 
vizitei, membrilor delegației li 
s-a făcut o primire caldă, cor
dială.

în cursul după-amiezii, de
legația a vizitat Muzeul Mi
litar al Revoluției Populare 
Chineze.

In seara aceleiași zile, mem
brii delegației au asistat la un 
spectacol festiv de cîntece și 
dansuri, prezentat în sala mare 
a Palatului Adunării Repre
zentanților Populari pe întrea
ga Chină, în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a Republicii 
Populare Chineze.

Ziua Rominiei 

la Tirgul 

internațional 

de la Alger

ALGER. — Vineri diminea
ța, cu prilejul Zilei Romîniei 
la Tîrgul Internațional de la 
Alger, Marin Lixandru, direc
torul pavilionului R. P. Ro
mîne, a ținut o conferință de 
presă. El a arătat, printre 
altele, că participarea Romî
niei la Tîrgul Internațional de 
la Alger, ca și la alte tîrguri 
și expoziții organizate în ță
rile africane, constituie un in
diciu al dorinței ei de a dez
volta schimburile comerciale 
cu țările Africii.

CAIRO:

Delegația a fost întîmpinată 
de conducerea și de numeroși 
membri ai comunei. Oaspeții 
au luat cunoștință de activita-

Manifestări 
consacrate 
aniversării 

R. P. Chineze
PEKIN. — Cu prilejul săr

bătoririi celei de-a 15-a ani
versări a Republicii Populare 
Chineze, în seara zilei de 1 
octombrie, în Piața Tienanmîn 
din Pekin a avut loc un car
naval și jocuri de artificii, la 
care au participat un milion 
și jumătate de locuitori ai Pe
kinului.

în tribună au luat loc pre
ședintele C.C. al P. C. Chinez, 
Mao Tze-dun, și afti conducă
tori de partid și de stat ai 
R. P. Chineze. Printre delega
țiile din străinătate care au 
asistat la festivitate s-a aflat 
și delegația R. P. Romîne, in 
frunte cu tovarășul Ion
Gheorghe Maurer. 1 șului Cairo

Ședință a Comisiei
Președintele de Gaulle 

in Republica Chile
SANTIAGO DE CHILE — 

Președintele Franței, de Gaul
le, care a sosit joi în capitala 
Republicii Chile, a avut întreve
dere cu actualul președinte al 
țării, Jorge Alessandri, după 
care a făcut o vizită la Univer
sitatea din Santiago. Șeful sta
tului francez s-a întreținut și cu 
noul președinte ales, Eduardo 
Frei. Discuțiile s-au purtat asupra 
perspectivelor unei colaborări 
mai strînse între cele două țări 
în domeniul prospecțiunilor geo
logice, a dezvoltării metalurgiei 
chiliene, și a pregătirii de spe
cialiști în sectorul petrochimic.

Cu această ocazie a fost exa
minată, de asemenea, situația

politică și socială din America 
Latină și perspectivele ei în lu
mina actualei situații internațio
nale. Agenția France Presse rela
tează că o problemă căreia i s-a 
acordat atenție a fost perspecti
vele acordării unui ajutor eco
nomic și tehnic de către Franța, 
Republicii Chile, ajutor de care 
noul guvern chilian are mare ne
voie, nu numai pentru că el tre
buie să facă față deficitului bu
getar cronic prinJeare trece (a- 
cest deficit s-a ridicat anul tre
cut la 350 000 000 dolari N.R.) 
ci și pentru a-și putea pune în 
practică programul pe care s-a 
angajat să-1 realizeze după re
centele alegeri.

Declarațiile președintelui Johnson
BALTIMORE — Luînd cu- 

vîntul joi la Universitatea John 
Hopkins din Baltimore, pre
ședintele S.U.A., Lyndon John
son, s-a pronunțat în favoarea 
stabilirii de „punți noi de legă
tura ‘ între țările occidentale și 
statele socialiste, pentru o per
fecționare a activității în cadrul 
N.A.T.O. și pentru manifestarea 
de reținere și înțelepciune în ce 
privește folosirea armei atomice.

El a declarat că epoca actuală 
trebuie să fie aceea a „reținerii" 
și că „era guvernării prin ulti
matumuri a trecut pentru tot
deauna^, Subliniind că lucrul cel 
mai important în lume în mo
mentul de față poate fi rezumat

printr-un singur cuvînt: „Pace", 
președintele a reafirmat că este 
dispus să plece oriunde în lume 
și să se întâlnească cu oricine în 
scopul promovării unei mai bune 
înțelegeri între popoare. El a a- 
dăugat că conducătorii puterilor 
occidentale nu vor putea „să 
evite consecințe catastrofale", 
decît dacă vor da dovadă de 
răbdare, de bun simț și vor în
cerca să înțeleagă pozițiile inter
locutorilor lor. Președintele a 
spus că între țările occidentale 
și statele socialiste „trebuie să 
fie construite punți pe calea spo
ririi schimburilor comerciale, de 
idei, a vizitatorilor și în scopuri 
umanitare".

permanente a C.A.E.R. 
pentru problemele 

valutare și financiare
MOSCOVA. — între 28 și 30 

septembrie, la Moscova s-a ți
nut cea de-a 5-a ședință a Co
misiei permanente a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc pentru problemele valu
tare și financiare. Ședința a 
decurs într-o atmosferă de 
prietenie frățească și deplină 
înțelegere reciprocă.

Comisia a adoptat o serie de 
propuneri privind simplifica
rea condițiilor de transfer și 
de schimb a valutelor între 
țările membre ale C.A.E.R. La 
ședința Comisiei s-a efectuat 
un schimb de experiențe cu 
privire la stimulentele cointe
resării materiale a întreprinde
rilor industriale în rezul
tatele activității lor, proble
mele curente valutare și fi
nanciare.

Comisia a aprobat planul 
activității sale pe anul 1965 și 
nomenclatura problemelor va- 
lutar-financiare, propuse pen
tru a fi studiate și elaborate în 
următorii 2—3 ani.

La ședința comisiei au parti
cipat delegațiile R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și Uniunii Sovietice.

La ședința comisiei au asis
tat, în calitate de observatori, 
reprezentanți ai R.P.D. Core
ene și Republicii Cuba.

La invitația comisiei au asis
tat la ședință reprezentanți ai 
Băncii internaționale de cola
borare economică.

MAREA
Universitate din Cambridge

A fost adoptată ordinea de zi
a Conferinței la nivel înalt

a țărilor neangajate
CAIRO 2. Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Vineri au fost reluate șe
dințele secrete ale miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor nean
gajate, întruniți la Cairo pentru 
a definitiva ordinea de zi a 
Conferinței la nivel înalt a ace
lorași state, ce urmează să în
ceapă la 5 octombrie.

Un purtător de cuvînt al con
ferinței a anunțat că ordinea de 
zi a fost în întregime adoptată. 
Primul punct al ordinei de zi 
este intitulat „Discuții generale 
asupra situației internaționale'*. 
Cel de-al doilea punct se sub
divide în mai multe probleme 
ca: coexistența pașnică, proble
ma colonialismului, discrimina
rea rasială, rezolvarea diferende
lor fără a recurge la amenințări 
sau forță, dezarmarea generală 
și totală, problema pactelor mi
litare și a bazelor străine precum 
și probleme privind rolul O.N.U. 
și executarea rezoluțiilor adop
tate de către aceasta.

Un alt punct este intitulat 
„Dezvoltarea și cooperarea eco
nomică ; efectele dezarmării a- 
supra dezvoltării economice 
mondiale. Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvol
tare". A mai fost aprobată în 
unanimitate includere^ propu
nerii ministrului de externe al 
Libanului, referitoare la folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice. Ordinea de zi, scrie ziarul 
„Le progres egyptien", înglobea
ză ansamblul de probleme care 
afectează astăzi destinele popoa
relor și anume, pacea mondială, 
coexistența pașnică, lichidarea 
colonialismului, dezarmarea, de- 
nuclearizarea diferitelor zone și 
altele. Sîmbătă, miniștrii de ex
terne ai țărilor neangajate se în
trunesc în cadrul celor două co
mitete — politic și economic. în 
afara ședințelor de lucru au loc 
întrevederi în cadrul cărora se 
fac schimburi de păreri asupra 
problemelor în discuția confe
rinței.

La Cairo continuă să sosească 
șefii unor state și guverne în ve
derea participării la conferința 
Ia nivel înalt a țărilor neanga
jate, din 5 octombrie. Vineri a 
sosit președintele Cubei, Osval
do Dorticos și primul ministru 
al Indiei, Lal Bahadur Shastri.

In declarația făcută la sosire, 
premierul indian s-a pronunțat 
în sprijinul politicii de neanga- 
jare și de coexistență pașnică, 
apreciind că atît R.A.U. cît și 
India, promovînd o asemenea 
politică, își aduc contribuția la 
consolidarea păcii mondiale. El 
și-a exprimat speranța că apro
piata conferință la nivel înalt a 
țărilor neangajate de la Cairo, al 
cărei scop este și trebuie să fie 
menținerea păcii și înlăturarea 
tuturor conflictelor dintre țări, 
va fi fructuoasă.

Ambasadorul Republicii Con
go (Leopoldville) a anunțat că 
primul ministru Moise Chombe 
sosește sîmbătă la Cairo.

ale economiei sovietice
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MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Prezidiul C.C. al P. C. U. S. 
și Consiliul de miniștri al 
U.R.S.S., au discutat recent di
recțiile și sarcinile planificării 
dezvoltării economiei în pe
rioada următoare. La ședință 
a luat cuvîntul N. Hrușciov.

„Planurile noastre sînt în
deplinite cu succes“, a declarat 
el. In primii cinci ani ai sep- 
tenalului (1959—1965) indus
tria a realizat peste plan pro
duse în valoare de 37 miliarde 
ruble.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că anul acesta s-a 
obținut o recoltă bună. încă de 
pe acum statul a achiziționat 
de la sovhozuri și de la colho-

hfw-' Iii

ALGER. — La Alger s-a dat 
publici tații un decret potrivit că- 
raia numeroase proprietăți imo
biliare și magazine au fost na
ționalizate.

Ia cursul zilei de joi au fost 
naționalizate o sută de bunuri 
imobile și magazine din Alger, 
18 magazine din Blida, 7 din 
Hadjout și trei din Boufarik.

Tot în cursul zilei de joi s-au 
desfășurat în întregul arondis- 
meat Bougie, operațiuni de na
ționalizare a bunurilor aparținînd 
persoanelor care au colaborat cu 
elementele colonialiste în timpul 
războiului de eliberare. în comu
nicatul publicat vineri, se arată 
d aceste naționalizări au fost i 
efectuate „în conformitate cu le
gile adoptate de Adunarea Na
ționala".

PRIMUL SPECTACOL 
AL BALERINILOR 

ROMINI LA VARȘOVIA
VARȘOVIA — După spectaco-

’.e’.e prezentate cu succes la 
Wroclaw, în cadrul turneului în-

Dilemele
Triumviratul de la Saigon s-a 

descompletat. Cei trei diriguitori 
au devenit,... doi. Unul din ei a 
fost sfătuit să se suie într-un 
avion cu care să pornească spre 
Europa. Oficial, bătrînul general 
Tran Thien Khiem va colinda 
țările Occidentului cu misiunea 
puțin obișnuită de a adresa mul
țumiri „prietenilor regimului sud- 
vietnamez". Deoarece — se afir
mă — tolba cu mulțumiri ar fi 
extrem de încărcată, la Saigon 
s-a planificat ca generalul să ră- 
mînă în Europa mai multă vre
me, ba chiar să nu se mai obo
sească cu reîntoarcerea în propria 
sa țară. Deci, fostul comandant 
de oștiri va deveni un soi de 
ambasador, cu unica însărcinare 
de a transmite mulțumiri.

Intîmplarea reflectă atmosfera 
de la Saigon. Instabilitatea poli
tică amenință să atingă un punct 
de maximă gravitate. Succesiunea 
de lovituri de stat, reușite și 
nereușite, a creeat în anturajul 
guvernamental sud-vietnamez o 
atmosferă de suspiciune, de neîn
credere reciprocă. Premierul 
Khanh se destăinuia unor zia
riști : „Am băgat atît de mulți 
generali în închisoare 
mai am nici unul de încredere 
alături de mine". Iar __  __
coloneii pe care Khanh i-a în
depărtat arăta o falsă îngrijora
re : „Nu va mai 
apere pe Khanh împotriva tine
rilor generali. Cred că în zilele 
următoare vom auzi despre o 
nouă lovitură de stal".

Nimeni nu poate să facă vreo 
profeție privind viitorul lui 
Khanh. înlăturarea lui este ori- 
cînd posibilă, după cum nu tre
buie exclusă nici alternativa men
ținerii mai îndelungate a șubredei 
sale dominații. Oficialitățile ame
ricane sînt sceptice. „NEWS
WEEK" cita o personalitate de 
la Pentagon : „Supraviețuirea lui 
Khanh este astăzi o chestiune de 
Ia o zi Ia alta“. îndoielile ar pu
tea fi curmate prin apariția unui 
succesor al lui Khanh mai popu
lar. Dar aceeași personalitate de 
la Pentagon se plîngea: „Nu 
avem altă alegere". Generalul 
Taylor, ambasadorul S.U.A. la 
Saigon, dădea totuși un certifi
cat de încurajare lui Khanh : 
„Acesta este guvernul cel mai 
puternic posibil". Urma însă o 
rezervă : „...ținînd seama de cir
cumstanțele actuale".

Jocul politic sud-vietnamez este 
extrem de încîlcit și șansele de 
clarificare sînt minime pentru 
viitorul previzibil. Khanh a pro
mis că o echipă guvernamentală 
civilă se va instala la 27 octom
brie. Evenimentul acesta, cel pu
țin în lumina datelor cunoscute, 
nu vestește vreo schimbare reală 
și eficientă la Saigon. Cu galoa
ne sau fără galoane, actuala con
ducere sud-vietnameză este an
gajată pe un drum fără perspec
tive de reușită.

Khanh încearcă să manevreze, 
însă terenul de care dispune este 
îngustat de multiplele sale difi
cultăți. Opozițiile s-au înmulțit 
iar premierul nu poate să le sub
aprecieze. In special „tinerii 
turci", cum li se spune celor 18

încît nu

unii din

avea cine să-I

lui Khanh
tineri gerierali și cblonei, pro
voacă destule îngrijorări conducă
torului sud-vietnamez. Ei au fost 
cei care l-au salvat pe Khanh cu 
prilejul ultimei lovituri de stat 
dar sprijinul lor nu este necon
diționat. Cei 18 i-au acordat Iui 
Khanh un răgaz de 60 de zile 
pentru „a epura armata și admi
nistrația civilă". Nesatisfacerea 
acestor cereri — amenință ei — 
ar putea duce la necesitatea unei 
proprii acțiuni anti-Khanh. Epu
rarea vizează acele cadre militare 
bănuite — întemeiat sau nu — 
că, într-un fel sau altul, ar sim
patiza tendințele neutraliste. Mă
surile luate în ultimele zile merg 
în întîmpinarea dezideratelor bă
tăiosului grup. „Pretențiile tine
rilor generali care-și cer recom
pensa pentru că s-au opus tenta
tivei de lovitură de stat de Ia 13 
septembrie, încep a se îndeplini" 
— remarca agenția U.P.I.

îmblînzirea celor 18 nu îl asi
gură definitiv pe Khanh de pri
mejdiile care provin din partea 
numeroșilor Iui adversari. „în 
Vietnamul de sud, astăzi, de în
dată ce reduci Ia tăcere un grup 
care exercită presiuni, un altul 
se ridică imediat" — constata 
„NEWSWEEK". S-ar părea că 
la Saigon o întrebare a devenit 
chinuitoare: cînd se va produce 
viitoarea lovitură de stat ?

zuri mai multe cereale decît 
în oricare din anii trecuți.

Dezvoltînd mai departe pro
ducția mijloacelor de produc
ție trebuie să se prevadă acce
lerarea dezvoltării mijloacelor 
de consum. Firește că și în a- 
ceste condiții trebuie menținu
tă întotdeauna la nivelul cu
venit apărarea țării, a declarat 
N. Hrușciov.

Uniunea Sovietică se află 
într-o etapă a dezvoltării cînd 
trebuie să punem pe primul 
loc satisfacerea necesităților 
materiale și spirituale cres
cânde ale omului.

Vorbitorul a subliniat im
portanța folosirii juste a in
vestițiilor capitale. El a spus 
că întreprinderile care se cons
truiesc în prezent trebuie să 
corespundă nivelului tehnic 
contemporan și celor mai reu
șite prototipuri mondiale.

Nici o țară, nici măcar cea 
mai dezvoltată, nu va putea să 
progreseze rapid, dacă nu va 
folosi cu pricepere realizările 
gîndirii tehnico - științific» 
mondiale.

Vorbitorul a relevat oportu
nitatea elaborării unui nou 
plan de perspectivă pe o pe
rioadă mai îndelungată.

Acord asupra 
principiului 

egalității statelor
suverane

CIUDAD DE MEXICO. Du pi 
cum anunță agenția Prensa 
Latina, cei 26 de delegați par
ticipant la reuniunea Comite
tului special al O.N.U. în pro
blema principiilor de drept in
ternațional, care are loc în ca
pitala Mexicului, au căzut de 
acord joi asupra a șase puncte 
ale principiului egalității sta
telor suverane. Aceste puncte 
sînt următoarele : statele sînt 
egale din punct de vede
re juridic, fiecare stat se bu
cură de drepturile rezultînd 
din deplină suveranitate, fie
care stat se obligă să respecte 
celelalte state, integritatea te
ritorială și independenta pek- 
tică a statului sînt inowjABifer 
Comitetul a căzut, de atfxe-. 
nea, de acord asupra punc
telor referitoare la dreptul fie
cărui stat de a-și alege singur 
sistemul politic, social și eco
nomic și la asumarea de către 
fiecare stat a respectării obli
gațiilor internaționale și de 
conviețuire pașnică cu celelal
te state.

în R. P. Polonă> la 
a sosit ansamblul de 
Teatrului de Operă 

al R. P. R., care va 
eota o serie de spectacole 

pe scena operei varșoviene. La 
i*. -ir.i au fost în-

de reprezentanți ai Mi-
’ - - - - s Artelor, de

dirijoral Bobdan Wodiczko, di- 
rectoral Teatrului de opera din 
Varșovia, de Szvmon Zakrze- 
wski, dâeetani agințiri de tur
nee artistice Pagart, de artiști de 
franfee ai operei din Varșovia, de 
reprezentanți ai Ambasadei R. P. 
Ronrine.

Jci seara, in sala operei var- 
sr.'-ene a avu: toc primul spec
tacol cw baiefi Jcineo și Julie- 
ta'. Alexa Mezacesco, Gabriel 
: ■ . tlra. ar-
rijti «nfriți. Stere Popescu, di- 
rijorai Cornel Trârirscn și între
gul a—an fost călduros 
aptandați. Arțarilor romiin le-au 
fost oferte coșcri cu fiori.

In cadrul tzmrahri in R. P. 
Polonă, »—-făr-i teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne 
va m?; prerexta încă două spec
tacole la Varșovia.

ACORD COMERCIAL 
SOVIETOCEYLONEZ

MOSCOVA — Î2 -xa inor 
tratative care cu dzzaS opt zile. 
Ia Moscova a knt eexzxî ezoxâal 
comercial sovieio-cevjceaex pa anii 
1963—1967. prevede &A>!a-

votaBBlav aelBB*Bdfor^* ■*/- 
/uri Ialre *.* daoi X*: :.’ă de

— fa ..Tiad-
» fa* safe- raid tra- 

r Gzs o culege-
■eaeaSafirvi da aaveieie fl-

ar o ate .‘warfare a operei

EUGENIU OBREA

Gizenga sub stare
de arest

LEOPOLDV1LLE 2 (Ager
pres). — ,,Antoine Gizenga,
omul aclamat de populația din 
Leopoldville, în cursul lunii iu
lie cînd se întorcea din depor
tarea sa de pe insula Bola-Bem- 
ba, a fost pus sub stare de arest 
la domiciliu", transmite agenția 
Associated Press. Un număr de 
8 jandarmi s-au postat în fața 
intrării locuinței lui Gizenga de 
pe malul fluviului Congo, în 
urma unui ordin primit din par
tea ministrului de interne al 
Congoului, Munongo. Liderul 
Partidului Solidarității Africane, 
Antoine Gizenga, a fost acuzat 
de Munongo în cadrul unui dis

curs rostit în fața unui trib, de

a fi întreținut relații cu un grup 
subversiv și de a se fi pronunțat 
împotriva ajutorului străin in 
„opera de reconciliere națională 
preconizată de primul ministru 
Moise Chombe".

In comunicatului Ministerului 
de Interne al Congoului, se ara
tă că nimeni nu are voie 
vadă pe, „deținutul la donudba 
Antoine Gizenga, pînă la nă 
ordine".

Agențiile de presă occiden
tale apreciază că prin arestarea 
de fapt a lui Antoine Gizenga, 
primul ministru Moise Chombe 
și-a înlăturat principalul adeer- 
sar al politicii sale de reprimare 
a forțelor răsculate din Congo.

LONDRA — Lc LtMttbt ți-a 
iackeiat taateia cea de a 15-a 

a intema-
(umI de v-BcirfanaBiu-tf și ci- 
aeticâ fCJJJC.E.)t
la cere c* partacrțut efedrocAi- 
adțti dun S’ de țâri. Die partea 
R. F. F^eăne aa bort perte acad. 
1- G- președintele
Acadeeriei tL P. Itaauae^ secretar 
tteț^a»ei en partea R. P. Romine 
ia C-LTjCJL. S- Stemfcerg, can- 
didal âa ftMațe, și Octadan Rado- 
• ■ --T-tfr taricertdar, can-

ia de secție la
Ceatnâ de cerzeteri tizico-chimi- 
ca ei Acadeemri R. P. Romine.

In cadnd uaârdor, oamenii 
«MB»! M MSMtet Cth 

dăi domeniul 
peacadar de dectfodd ți coro- 
daate ■mc^qE Jtatru conținutul 
P niceini lor ridicat, comunică- 
vie i-a becurat de o unanimă

Răsfoind presa străină DELEGAȚIA
1. D. GERMANE 

SI-A ÎNCHEIAT VIZITA 
ÎN GHANA
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„Le Monde“:

Noi tendințe
politice in Turcia

ub titlul „In Turcia se
V dezvoltă o campanie în 

favoarea neutralității", 
ziarul „Le Monde" inserează 
următoarea corespondență:

Bugetul Turciei pe anul 1965 
prevede un deficit de un mi
liard și 191 milioane de lire 
turcești. Ministerul de Finanțe 
a anunțat că speră să înlăture 
acest deficit prin lansarea unui 
împrumut intern, printr-o a- 
plicare severă a legislației fis
cale în vigoare și prin între
prinderea de demersuri pen
tru amînarea datoriilor ex
terne.

După marinari, 50 000 de fe
roviari au hotărît să declare 
grevă. Salariații municipali 
din Kayseri, salariații arsena
lului american de la Scutari și 
numeroase alte grupuri de 
muncitori participă la mișcări 
revendicative. In ciuda acestui 
interes sporit pentru proble
mele economice, decepția pri
cinuită de lipsa de bunăvoin-

ță a aliaților occidentali de a 
adopta tezele guvernului turc, 
a creat în Turcia un sentiment 
de izolare și un șoc psihologic 
care poate fi sesizat atît la 
omul de pe stradă cît și în 
presă.

Astfel, după pancartele ma- 
nifestanților împotriva CENTO 
și NATO, se pot citi în ziarele 
și revistele de toate nuanțele 
articole care preconizează a- 
doptarea unei politici turce in
dependente, adică neutraliste. 
Poziția cea mai netă a fost 
hiată în legătură cu acest su
biect de Partidul Muncii din 
Turcia. Secretarul său gene
ral, Aybar, cere convocarea de 
către Turcia a unei conferințe 
numai cu participarea repre
zentanților ciprioților greci și 
ciprioților turci, ai guvernelor 
grec și turc și ai O.N.U. El 
exclude prezența de la această 
„masă rotundă" a altor țări. 
Aybar afirmă că „poporul turc 
cere în unanimitate reven i rec 
la o politică independentă. Ni- 
ciun guvern nu va izbuti să 
reziste acestei cereri populare.

- Aybar își proclamă cu acest 
prilej solidaritatea cu blocul 
neutralist și cu „a treia lume". 
Torun, fost director general al 
planificării și actualul preșe
dinte al Asociației pentru pro
pagarea socialismului în Tur
cia, a luat poziție în același 
sens. Torun insistă asupra ne-

cesității unei politici :-’.:eru r. 
externe adaptori la pitMease 
le unei țări care trdene al x 
elibereze de apăsarea subdez
voltării.

„Daily Graphic-

„Redre$eaiă-te,
Malawi!"

iarul ghcr.ez JiaHy Grc- 
f phîc“ publică, svb titial 

„Redresează-te,
un articol m cere cere lideri
lor politici din ccecstă țcră să 
găsească un mijloc de înce
pere per.îru c pune ccpcz cri
zei politice din jară. «.Lâdern 
politici din Malatci. scrie zia
rul, trebuie să pornească de la 
punctul de vedere d toate ță
rile în curs de dezroltare au 
nevoie de pace și înțelegere 
pentru a-și realiza programele 
de progres. Ziarul arată tot
odată că, în prezent, „conti
nentul african trebuie să facă 
față cu succes încercărilor 
timpului, ceea ce necesită o 
mare vigilență împotriva unel
tirilor interne și externe ale 
neocolonialismului".

ACCRA. — Delegația R. D. Ger- 
—■» owătasâ de Paul Scholz, vice- 
Xrșrdnte al Consiliului de Mi- 
eârtri, ți-a încheiat vizita pe care 
• &cut-o in Republica Ghana. In 
Smpul șederii sale la Accra, dele- 
:::.z c rost primită de președintele 
Ksr^me Nkrumah și a avut întreve- 
ceri cn reprezentanți ai oiicialită-

' dele-
A. D. Germane a declajat 

ci i» autul convorbirilor avute 
la o unitate de vederi în

~ :r.^:r.3*:ona.Ic.
— \*>illi Stoph. pre- 

: ce Miniștri
i'.'. ".erc.bru al Bi-i 

- ’ - C.C. c: P.S.U.G.,
‘ - oc/onjbrie la

I» fruntea unei delegații
- ' c <; guvernamentale, pentru 

CiP° la deschiderea expoziti- 
ani ai Republicii Democrate 

Cermcre". a făcut o vizită lui 
Mikoian, președintele Pre- 

z^diuiui Sovietului Suprem al 
.. S s s- ?n cursul aceleeași zile, 
■“- u Stoph a avut o întrevedere 

Alexei Kosîghin, prim-vicepre- 
îecir.te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

DAKAR. — Președintele Senega- 
I—Ini. Leopold Senghor, a declarat 
că Franța urmează să-și retragă 
trupe cu un efectiv de 11 000 oa
meni din Seaegal în următoarele 
9 luni.
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