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Muncitor

Duminică 4 octombrie 1964

Schimb de experiență
BACĂU (de la corespondentul 

nostru). — Zilele trecute la Ter
mocentrala Borzești, a avut loc 
o consfătuire a energeticienilor 
din regiunile lași și Bacău pe 
tema: „Recuperarea resurselor 
termoenergetice secundare". Au 
fost prezentate referate despre 
experiența unor mari întreprin
deri industriale — Combinatul 
chimic Borzești, Combinatul de 
cauciuc sintetic Onești, Uzina de 
țevi din Roman și altele — pri
vind utilizarea resurselor termo
energetice secundare. Din expe
riența Combinatului chimic Bor
zești, bunăoară, participanții au 
reținut cîteva cifre semnificative. 
Aici se utilizează cu rezultate 
deosebite, căldura gazelor arse de 
la bateriile de topire a sodei 
caustice. Aceasta duce la econo
misirea a circa 27 000 tone abur 
anual.

ANCHETA NOASTRĂ

moderne ÎN DOUA MARI UZINE BUCUREȘTENE
Am vizitat de curînd Fabrica de mașini-unelte și agre- 

gate — București și Uzinele „23 August", două dintre cele 
mai mari unități industriale constructoare de mașini din 
Capitală. Paralel cu activitatea de zi cu zi pentru îndepli
nirea exemplară a planului de producție din acest an, încă 
de pe acum se pun bazele realizării cu succes a sarcinilor 
sporite ale ultimului an al șesenalului. Urmărind acțiunea 
întreprinsă de ziarul nostru la rubrica „PREGĂTIREA PRO
FESIONALĂ — LA NIVELUL TEHNICII MODERNE" am 
căutat să aflăm răspuns la întrebarea :

Cum organizați activitatea de ridicare a nive
lului tehnico-profesional al muncitorilor, mai
ștrilor și tehnicienilor ?

Diferențiat pe meserii 
și nivel de calificare

Tovarășul inginer Nicolae 
Mîndălac, membru în comite
tul de partid la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate 
București, cu care am avut dis
cuția pe această temă ne-a re
latat :

„Pornind de la cerințele cu
rente pe care procesul de pro
ducție le impune, însușirea te
meinică a procedeelor și meto
delor moderne de lucru, însu
șirea tehnologiei avansate, 
ne-am orientat ca toți munci
torii să fie încadrați la o for
mă de ridicare a calificării.

Cum am procedat practic 
pentru ca acțiunea de ridicare 
a calificării să aibă cît mai 
mare eficiență ?

La nivelul fabricii s-a con

stituit o comisie formată din 
inginerul șef al producției, un 
delegat al comitetului sindica
tului, al comitetului U.T.M. și 
tehnicianul care răspunde cu 
problemele de învățămînt în 
biroul de personal și formarea 
cadrelor, care a primit sarcina 
să studieze în fiecare secție și 
atelier, modalitatea de a orga
niza cursurile de ridicare a ca
lificării. Fiind consultați șefii 
de secții, maiștri, ingineri, 
muncitori cu experiență s-a 
ajuns la concluzia că cel mai 
potrivit este ca în acest an 
cursurile să le organizăm di
ferențiat pe meserii și nivel de 
pregătire, după vechimea în 
meserie și categoria de înca
drare a fiecărui muncitor. Așa 
se face că în anul de învăță
mînt 1964—1965 în fabrică vor 
funcționa 6 cercuri de ridicare 
a calificării cu muncitorii (pe 
specialități) din categoriile 
5—6 și 10 cursuri de speciali
zare cu cei de categoria 7—8 
(îndeosebi muncitori care lu

crează în posturile cheie ale 
procesului de producție).

Pentru ca cursurile să-și 
atingă cît mai bine scopul pro-, 
pus — îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor profesionale — 
au fost luate și alte măsuri or
ganizatorice. S-a stabilit pre
cis ziua cînd se vor ține aces
tea, o dată pe săptămînă — 
miercurea. Conducerea tehnică 
s-a îngrijit să fie asigurate 
săli, mobilier, și rechizite. Lec
torii au fost recrutați din rîn- 
dul celor mai bune cadre teh
nice, maiștri și ingineri care 
răspund direct de bunul mers 
al producției. Au fost numiți 
de către conducerea tehnică a 
fabricii responsabilii de cursuri, 
care au obligativitatea de a 
supraveghea buna funcționare 
a cursurilor, modul cum sînt 
întocmite și predate lecțiile. 
Cu alte cuvinte, ne-am îngrijit 
ca să asigurăm toate condițiile 
ca încă din prima zi — 7 oc
tombrie — cursurile să se des
fășoară în bune condiții'*.

Vizita pe care am făcut-o în 
secțiile fabricii, discuțiile purta
te cu o parte dintre viitorii 
cursanți aveau să confirme 
faptul că la F.M.U.A.B., organi
zării cursurilor de ridicare a 
calificării i s-a dat o atenție 
deosebită.

Un factor important- 
durata cursurilor

în uzina noastră cursurile de 
ridicare a calificării le organi
zăm pe baza ordinului 60 din 
1963 emis de direcția generală 
de resort din

Prin acel ordin se făcea ur
mătoarea specificație „Cursu
rile au, de asemenea, o anumită 
durată, de obicei între 3—10 
luni". Din lipsă de preocupare 
în uzine există tendința de a 
se organiza cursuri pe o du
rată cît mai mică.

Că așa stau lucrurile să e-

xemplificăm cu ceea ce am aflat 
la Uzinele „23 August". Cursu
rile sînt prevăzute să se deschi
dă la 6 octombrie și să se înche
ie la 6 ianuarie (precizarea ne-a 
fost făcută de tovarășul Con
stantin Lulea, șeful biroului de 
învățămînt din uzină). Deci în 
total nici mai mult nici mai pu
țin, trei luni. Anii trecuți au 
demonstrat că în condițiile li
nei bune organizări cursurile 
de ridicare a calificării își do
vedesc eficacitatea (în între
prinderile unde procesul de 
producție se desfășoară pe în
treaga durată a anului) numai 
dacă ele se desfășoară pe un 
interval de minimum 8 luni. 
Numai într-o asemenea situație 
poate fi parcursă și însușită te
meinic o tematică axată pe în
sușirea procedeelor și metode
lor moderne de lucru.

Iată deci cum dintr-o greșită

VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Ritm intens
tuturor lucrărilor

agricole de toamnă
Lucrările agricole do 

toamnă au fost inten
sificate în această săp
tămînă în aproape toa-, 
te regiunile țării. Cea' 
maî mare parte din 
mijloacele mecanizate 
au fost folosite la e- 
fectuarea arăturilor și 
însămînțărilor de toam
na. După cum rezultă 
din datele Consiliului 
Superior al Agricultu
rii, lucrările de pregă
tire a terenului au fost 
făcute pînă la 1 octom
brie pe 60 la sută din 
suprafața ce se va în- 
sămînța în toamna a- 
ceasta. In regiunea Do- 
brogea, unde tractoa
rele au început aceste 
lucrări îndată după 
strîngerea recoltelor, 
pregătirea terenului a 
fost efectuata pe 90 la 
sută din suprafața pre
văzută, iar în regiunile 
Galați, București, Olte
nia șî Banat, între 
65—80 la sută.

Comparativ cu anul 
trecut, în toamna a- 
ceasta pregătirea tere
nului pentru semănat a 
fost executată pe o su
prafață cu circa 25 000 
hectare mai mare, iar 
calitatea lucrărilor este 
mai bună.

Aceste lucrări sînt 
rămase în urmă în re
giunile Brașov, Cluj, 
Hunedoara și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Mecanizatorii și co
lectiviștii au lucrat mai 
intens săptămînă acea
sta Ia semănat, reali- 
zînd în total 463 000 
hectare. Au fost însă- 
mînțate suprafețe mai

mari cu grîu și secară 
în regiunile Suceava, 
Maramureș, Crișana și 
Oltenia.

Pînă în prezent, floa- 
rea-soarelui a fost re
coltată de pe 90 la 
sută din suprafața cul
tivată, sfecla de zahăr 
de pe 35 la sută, iar 
porumbul pentru boabe 
și cartofii de pe aproa
pe 30 la sută.

In ultima săptămînă 
a fost grăbit și culesul 
viilor. Strugurii au fost 
culeși de pe aproape 
30 la sută din viile pe 
rod, cele mai mari su
prafețe realizîndu-se în 
regiunile București, Ga
lați și Dobrogea.

Ritmul atins în a- 
ceastă săptămînă în 
desfășurarea lucrărilor 
agricole de toamnă tre
buie mult mărit, pen
tru ca recoltările și în- 
sămînțările să fie efec
tuate în perioade opti
me și în condiții bune. 
Este necesară în săpta- 
mîna viitoare o mai 
bună repartizare și fo
losire a mijloacelor 
S.M.T. și ale gospodă
riilor, pentru ca timpul 
favorabil să fie din plin 
folosit. In continuare, 
atenția trebuie îndrep
tată spre realizarea în- 
sămînțărilor pe întrea
ga suprafață prevăzută 
în perioada optimă, 
grăbirea recoltării, tran
sportului și depozitării 
recoltei, precum și in
tensificarea culesului 
viilor, grădinilor de le
gume și ale livezilor.

(Agerpres)

La montarea coloanelor de absorbție pentru acid azotic de la Combinatul de Irz^-rtecu 
azot — Tg. Mureș, lucrează echipa condusă de Matei Tilop, veteran al construcțiilor de 
acest gen. Fotoreporterul nostru, O. Plecan, I a surprins pe Tilop șt pe tovarășii săi con- 

fruntînd planul de lucru cu realizările obținute
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EXPERIMENTAREA 
UNOR NOI SOIURI IDE GRÎU

In 42 centre ale 
Comisiei de stat pen
tru încercarea și o- 
mologarea soiurilor, 
situate în zone cu 
condiții naturale dife
rite, se experimentea
ză în toamna acea
sta 140 de linii și 
soiuri noi de grîu. 
După perioada de în
cercare cele care pre
zintă însușiri agro- 
biologice și de pro
ducție superioare cor 

fi înmulțite și extinse 
în cultură. Din tota
lul de soiuri ce se ve

rifică 51 sînt create 
în ultimii ani de spe
cialiștii de la In
stitutul de cerce
tări pentru cereale și 
plante tehnice de la 

Fundulea. Unele din
tre acestea printre 
care ICA-495 și 457 
Cluj 11/54 și TF- 
1937, după 4--5 ani 
de verificare în dife
rite regiuni din țară 
și în ani cu condiții 
climatice diferite, au 
dovedit o bună rezi
stență la iernare, la 
boli și dăunători, la

CRONICA ACTUALITĂȚII
Pregătiri pentru 

aprovizionarea de iarnă
In orașele și centrele 

muncitorești se fac pregă
tiri intense pentru buna 

• aprovizionare cu legume 
fructe a populației in 

| perioada de iernă. In ecest

I ciale locale au lust dm 
i timp măsuri pentru cu- 
' râțirea, repararea și ame

najarea spațiilor de inăto- 
zare p inmagamnare a 
produselor. In multe loca

lități au fost înființate cen
tre sezoniere pentru des
facerea cartofilor, a fost 
extinsă aprovizionarea la 
domiciliu pe bază de co
menzi. In regiunea Hune
doara s-a prevăzut a sc 
uuiieza in toamna aceasta 
peste 9 300 tone de cartofi, 
ceapă, ridiânoese, cu cir
ca 4000 tone mai mult 
decit anul trecut. Cu pes
te 10000 tone de legume

și fructe mal multe decit 
anul trecut vor fi desfăcu
te în sezonul friguros din 
acest an populației din re
giunea Dobrogea. Canti
tăți sporite de asemenea 
produse vor fi puse și la 
dispoziția oamenilor mun
cii din regiunile Cluj, Ol
tenia, Suceava și din alte 
părți ale țării.

(Agerpres)

secetă. In cîmpia Du
nării soiurile ICA- 
495 și 457 au dat re
colte de 4 000 kg 
grîu la hectar. De a- 
semenea, soiurile 
Cluj 11/54 și TF1937 
au produs în Transil
vania și respectiv în 
centrul Moldovei re
colte de peste 3 500 
kg grîu la hectar.

Pe măsura produ
cerii de sămîntă a- 
ceste soiuri vor fi ex
tinse în cultură.

(Agerpres)

E)âu nou, 
la Palatul 
pionierilor

EXTINDEREA PORTULUI 
MOLDOVA VECHE

De curînd au început lucrările 
de modernizare și extindere a 
portului dunărean Moidova Ve
che. înainte de începerea acestor 
lucrări, hidrologi. metEcrofegL 
constructori și scafandri au studi
at toate caracteristicile mahnikr 
și terenurilor din împrejurimi Pe 
baza studiilor întreprinse s-a 
adoptat soluția realizării unui 
chei în lungime de 300 m. care 
va fi construit din prefabricate 
de beton, așezate pe un strat 
de piatră pe fundul albiei flu
viului. Totodată, se va ameiaja o 
nouă platformă, unde se vor 
construi depozite și alte instala
ții portuare. Pentru încărcarea și 
descărcarea nașelor, portul ur
mează a fi înzestrat cu numeroa
se macarale portal, precum și cu 
autostivuitoare. electrocare și al
te mașini și utilaje.

După terminarea lucrărilor de 
dezvoltare a portului Moldova 
Veche, traficul anual de mărfuri 
va spori simțitor.

(Agerpres)

ÎN ÎNTÎMPINAREA
CENTENARULUI
UNIVERSITĂȚII

In toate cele 12 facultăți ale Univeratâții din 
Buccrești. continuă pregătirile febrile în vederea 
festivităților ce vor avea loc in zilele sărbătoririi

încă din prima zi a noului an universitar spor
tivii <i-au reluat antrenamentele. Membrii forma
ții* reprezentative ale Universității se pregătesc 
sub îndrumarea cadrelor didactice de la catedra 
de cultură fizică și sport. A fost stabilit un program 
complex de antrenamente pentru echipele selec
ționate de atletism, gimnastică, volei, handbal, bas
chet, canotaj.

Duminică, 11 octombrie, vor începe întrecerile 
sportive din cadrul „Cupei Centenarului*. Și-au 
anunțat pînă în prezent participarea — alături de 
studenții Universității — sportivi fruntași din încă 
7 institute de învățămînt superior: Institutul po
litehnic București, IJP.G.G, I.S.E., Institutul de 
construcții, I3IJF„ Institutul agronomic. Institutul 
pedagogic de 3 ani. „Cupa Centenarului" va pri
lejui astfel — la început de an universitar — 
o confruntare a celor mai buni studenți-sportivi 
din facultățile bucureștene.

A. V.

Călătorie spre ideal

Astăzi, trompetele pionierești 
vor anunța — pe scena sălii de 
teatru — deschiderea noului an 
de activitate ia Palatul pionierilor 
din București. Va avea loc o serbare 
inaugurală pe care o vor 
fa formațiile artistice ale palatuh I
— prilej, totodată, de a se face cu, 
noscute copiilor numeroasge ' 
tivităJi, cercuri și posibilittj 
care Ie oferă palatul de lo-^otro. 
ceni pentru ca ei să-și de,Q] ' 
aptitudinile, să-și cultive talte/‘ 
Va fi o entuziastă trecere în ‘ 
tă — în genul spectacblelor-a^
g, ceea ce copiii pot găsi la piff 
for drag. în afara activității ' 
cerc, in trimestrul acesta se' 
or$*miza pentru pionieri și 
lari o serie de acțiuni educativi 
intîlnire cu activiști de partid j 
tulată „Partid al lujninii, partid 
învins, părinte al copiilor patr 
drag", — în ziua de li octomb
— un medalion cte cîntece și pc 
zii despre patrie și partid cu ter. 
..Partidul ne-a dat fericirea 
bucuria zilelor noastre", care va i 
vea loc la 6 decembrie.

în scopul cunoașterii de cătri 
copii a înfăptuirilor patriei noastre 
socialiste, a frumuseților și'bogă
țiilor ei, vor avea loc, între alte 
manifestări, 2 întîlniri: una cu 
petroliștii de la Rafinăria .,1 Mai" 
Ploiești (11 octombrie), alta cu 
fruntași ai recoltelor bogate (13 
octombrie). în săptămînă de la 12- 
13 octombrie, dimineața și după 
masa, vor fi prezentate programe 
de filme artistice și documentare 
romlnești — „Cu apartul de filmat 
pe meleagurile patriei", — în 
cadrul ciclului „Priveliști noi, oa
meni noi".

Finala concursului pe tema „Să 
cunoaștem mărețele înfăptuiri ale 
patriei noastre socialiste" va avea 
loc pe data de 20 decembrie, iar 
în cinstea zilei de 30 Decembrie
— adunarea pionierească intitulată 
„Patrie, pământ de aur, Patrie, pă- 
mint slăvit".

Intre 7—13 decembrie vor avea 
loc manifestări literare, în cadrul 
unei ..Săptămini a cărții" — cînd 
pionierii se vor întîlni și discuta 
ca autorii, eroii ți... cărțile pre fe
rele. Cei mia' vor să știe cite ce
va și în legătură cu alte planete. 
Palatul răspunde acestei dorinți, 
organizind în ziua de 30 octombrie 
un simpozion pe această temă, pri
lej cu care se vor întîlni cu nume
roși oameni de știință.

Acestea sînt doar o parte din 
activitățile ce se vor desfășura la 
palat în perioada primuliii trimes
tru. ■

I. MIHUȚ

ni în față un 
de cîteva sute 
pagini în care 
vii școlii de tehnici
eni hortiviticoli din

vraf 
de 

ele

rTTil Iiiiihi
le încearcă să-și 

exprime gîndurile lor și să răs
pundă la ancheta „Scînteii tine
retului" — „Muncă, dragoste, ide
aluri". Sînt tineri — băieți și 
fete — din mediul rural, între 
15—20 ani, absolvenți a 7 clase 
elementare, elevi în anul I sau 
II al școlii tehnice.

Scrise pe file rupte din caiete
le lor de școala, răspunsurile la 
anchetă dau impresia unui ex
temporal — un extemporal la 
niște probleme mari ale vieții. 
Poți să răspunzi într-un 
extemporal la niște probleme 
mari, la niște întrebări funda
mentale, al căror răspuns solicită 
întreaga experiență și cunoaștere 
și multă gîndire ? Mai întîi mi 
s-a părut că „extemporalul" nu 
poate satisface o asemenea an
chetă — pentru ca să revin asu
pra acestei impresii și tocmai în 
spontaneitatea răspunsurilor să 
surprind autenticitatea lor, pre
cum și ceea ce este mai bine sta
tornicit în gîndirea și în judecata 
acestor tineri. Deci, un examen 
prin surprindere al conținutului

lor sufletesc față de niște pro
bleme la care, daca n-au reflec
tat îndelung asupra lor — în 
schimb au trăit în ele, le trăiesc 
și le urmează; „Muncă — dra
goste — idealuri". Din acest 
punct de vedere „extemporalul" 
merită cercetat. Ai, pe alocuri, 
sentimentul că tinerii s-au mai

ținut încă puțin de la viață (cite 
unul spune că n-a obținut încă 
nimic) dar au obținut — măr
turisesc cei mai mulți — diplo
me de șapte clase elementare, au 
intrat intr-o școală tehnică, sau 
au absolvit cu bine anul întîi la 
această școală tehnică „Pînă în 
prezent am obținut cele 7

ajunge idealul" —• scrie eleva 
Maria C. „Trebuie sa învăț 
bine, să fiu disciplinată și să nu 
lipsesc de la cursuri" — scrie 
Țilcan Aneta.

Deci — au obținut ceva de la 
viață, au pus piciorul pe o prima 
treaptă și acum știu ce au de 
făcut — știu anume că spre acel

Ancheta ,,Scînteii tineretului"
MUNCĂ • DRAGOSTE • IDEALURI

consultat între ei asupra răspun
surilor, dar în definitiv această 
senzație de consultare izvorăște 
din faptul că la baza idealurilor 
tuturor stau aceleași condiții, că 
toți sînt posesorii aceluiași indice 
de certitudine. Evident este în
să că mulți dintre ei, foarte mulți 
au pus tot sufletul — dar în de
finitiv așa se întîmplă și în viață.

Tinerii pe care îi am în față 
abia au pornit în viață, sînt ti
neri de tot, în consecință au ob-

clase și am intrat în școala 
tehnică" — spun aproape toate 
textele. Mai exact spus — toți 
tinerii aceștia abia au început să 
descopere că — în condițiile lor 
pot obține foarte mult de la 
viață. De aceea, desigur, se află, 
sub o formă sau alta, în toate 
textele ideea limpede că „Pentru 
a ajunge idealul — trebuie să 
muncesc, să învăț", „Voi învăța 
cu perseverență, voi munci mult, 
voi face tot posibilul pentru a-mi

ideal al lor îi duce munca. Chiar 
dacă acel ideal nu le este sufici
ent conturat — drumul spre ideal 
este munca, studiul, pregătirea 
temeinică. Din acest punct de 
vedere, în călătoria lor spre ide
al — ei se află într-o rachetă 
care nu-i va lăsa pe drum și 
nu-i va rătăci niciodată: munca 
disciplinată, perseverentă, pasio
nată.

Toți constată posibilitățile ne
limitate pe care le au în față,

create de partid și de popor — 
drumuri deschise, mijloace mate
riale. Și în fața acestor drumuri 
deschise tinerii noștri încearcă 
să schițeze idealul lor. „Eu do
resc să devin tehnician la GĂ.C. 
apoi am să urmez altă școală 
pentru a-mi îmbogăți cunoștin
țele" — scrie eleva Nedelea Pe
tre. „Mă voi strădui să scot noi 
soiuri de struguri și de mere", 
făgăduiește eleva Oprea Ma
ria. Toți doresc în primul 
rînd să ajungă tehnicieni, să lu
creze în gospodăriile colective, în 
gospodăriile de stat. Nu e o măr
ginire, nu e o sărăcie de perspec
tive ci, dimpotrivă, aproape toți 
se gindesc la studii, în continua
te. Tehnicieni, agronomi, profe
sori, medici veterinari etc... 
Școala aceasta tehnică-hortico- 
lă, apoi munca în livezile și pod
goriile patriei și concomitent stu
dii la școlile medii, studii la fa
cultăți. Și din nou trebuie să 
subliniez : sub pîlpîirea curată si 
limpede a acestor vise și planuri 
de viitor, în drumul lor spre ide
al — se simte acea liniște bună, 
acea încredere în condițiile și po
sibilitățile pe care le au, aproape

TRAIAN COȘOVEI

(Continuare în, pag. a III-a)

Cîteva dintre uiiușde rezervoare 
ale Combinatului pet^chîT'^e 

Ploiești



A treia
bătaie de gong

la Craiova
ențru înțîlpirea cu 
spectatorii, Teatrul 
Național din Cra
iova s-a pregătit 
așa cym se cuvine. 

Continuînd o ve
che tradiție, cortina

primei seri se va deschide pen
tru premiera craioveană a piesei 
romînești — „Șeful sectorului 
suflete" de Al. Mirodan, în re
gia Setei Tomescu. Actorii, în

exclusivitate tineri, (scenografia 
este semnată, de asemenea, tot 
de un tînăr, Vasile Boz) absol
venți de numai un an ai institu
tului, încearcă să rezolve o in
terpretare nouă, o concepție re
gizorală diferită de cele de pînă 
acum, în legătură cu această 
piesă. Dacă în interpretările an
terioare problemele de conștiin
ță, reclamate de piesă, erau 
rezolvate printr-o formulă de

pură comedie, bazată pe jo
cul plin de spirit, de vervă spu
moasă și molipsitoare al unor 
actori de prestigiu, craiovenii 
merg pe o seriozitate matu;<L 
uneori paradoxală, impingind 
piesa mai mult spre dramă. Este 
cu aiil mai dificil pentru tineri-, 
actori, cu cît trebuie să facă 
eforturi mari să depășească su
fletul propriei lor virste.

Repertoriul premierelor, cu 
prinde și alte piese. Mai intii 
„Omul cu piîrțoaga" de C. Ci- 
prian. La realizarea acestui spec
tacol teatrul craioveap (pe scena 
căruia a debutat ca actor, in 
1904, însuși autorul piesei) a an
trenat toate forțele, actori al că
ror nume a trecut de mult din- 
cplo de „granițele" Olteniei, ca 
Mânu Neaeianu, N. Radu, Ion 
Pavlescu, Rodica Radu etc. Pro- 
inițățOȚ se anunță „Otjielo" de 
Shakespeare, în regia lui Călin 
Florian, directorul teatrului. Un 
efort deosebit se depune pentru 
realizarea premierei pe țară cu 
piesa sîrbă, „Aurul frumoasei 
curtezane" de Drzic, dramaturg 
renascentist, din secolul al XVI- 
lea. „Coboară iarna" de M. An-

dersen.
G Figu 
caută un vinovat" 
Ayme (pe lingă alte 
aflate in studiu) cin să 
teze un repertoriu 
ceea ce privește 
conținutul

Dintre reluărt, 
grijă de consiliul artistic al tea
trului, se anunță r _____ 
stagiune JZizi și formula 
piață" de —
„Troienele" 
Tudase" de B. Șt. Ddatnncea, 
„Biderwumn 
Dărrenmatt, 
rons" p _ 
Shakespeare și 
de A Baranga.

Iată, aședa'. un reuerionu bo
gat și cariat, capabil si satis
facă exigențele oricărui speciatcr.

Conducerea teatrului a luat 
inițiativa organizării, in actuala 
stagiune, a unor deplasări «m 
numeroase in orașele și satele 
regiunii.

Pentru publicul craiovean, in 
special pentru tineretul din în
treprinderi, școli și facultăți, tea
trul ca organiza conferințe pe

.Vulpea și strugurii" de 
nredo, alături de „Se 

le Marcel 
:iteva piese 

comple
.criat, at'.t in 
tenul, cit și

selectate cu

pentru ncvj 
de 

Drccujcnu

și incendiatorii" de 
„Doi tineri din Ve- 

„A 12-a noapte" de 
Adam și Era"

teme de educație estetică, ținute 
atît in incinta teatrului, cît și la 
locurile de munca ’espective. 
Spectacole ini regi oo» fi cedate 
întreprinderilor și instituțiilor.

De asemenea, actorii teatrului 
sini antrenați ca instructori ai 
formațiilor cultural-artistice de 
amatorr

Din discuțm acută cu Dezi- 
denu Sîrhu, secretar literar al 
teatrului, am aflat că incepind 
cu această stagiune, se vor or
ganiza colocvii de specialitate. 
De asemenea, un ciclu de confe
rințe, împărțit pe trei etape, ca 
scea ca tematică răspunderea 
etică a artistului, condiția inte
lectuală și artistică a actorului. 
La încățămintul politic se vor 
iezbate teme de estetică mar
xistă. Pe lingă cercul de plastică 
scenică, anul acesta cor funcțio- 
na încă două cercuri, de studiu 
d mișcării scenice și de scrimă 
scenica. Se află în discuție reîn- 
riințarea studioului teatrului. 
Spectacdele experimentale ini
țiate cu acest prilej ar fi foarte 
utile, atît pentru actori, cît și 
pentru public.

ION ANDREIȚĂ

„Almanah
științiHc

cinematografie^
BACAU (de la coresponden

tul nostru).
Zilele trecute la Măgire<ti, 

raionul Moinești, a avut loc 
o interesantă consfătuire la 
care au luat parte secretarii 
comitetelor raionale pentru 
cultură și artă, șefi ai secți
ilor de cineficare precum și 
alți activiști ai muncii cultu
ral-educative din regiunea. 
Bacău. După consfătuire, 
s-a organizat o manifestare 
model intitulată „Almana
hul științific cinematogra
fic". Cele 6 filme docu
mentare și științifice viziona
te în cadrul programului, 
printre care s-au numărat și 
filmele „Romînia pe meridia
nele globului", „Trotușul și 
oamenii lui" etc. -r au fost 
prezentate într-un mod atrac
tiv care s-a bucurat de una
nima apreciere a sutelor de 
spectatori.

Caleidoscop
ALBINELE

Si AVIOANELE
CU REACȚIE

S-a observat că zgomo
tul avioanelor cu reacție 
are o acțiune negativă 
asupra albinelor care, din 
această cauză, își pierd cu- 
rind capacitatea de orien
tare și încetează să mai lu
creze. După părerea oa
menilor de știință fran
cezi, zgomotele produse de 
avioanele cu reacție ucid 
larvele albinelor.

TELEVIZOR CU CELULA 
FOTOELECTRICĂ

Constructorii de aparate 
de televiziune din R. P. Po
lonă au realizat un aparat 

.■(le televiziune de tipul „Ne- 
Prevăzut cu un ecran 

<6 53 cm., aparatul are un 
ii stern automat de punere 
la punct cu ajutorul unei 
celule fotoelectrice, care 
stabilește singura gradul de 
întărire a imaginii, în ra
port cu lumina din încă
perea respectivă.

TEMPERATURI LIMITĂ
ALE V.EȚIi

Algețe și bacteriile care 
trăiesc în ppele termale se 
dezvoltă adesea la țempe- 
latțiri la care alte vieți ar 
pieri în foarte scțțrt timp. 
Pipă acum părerea gene* 
rple era că limița superi
oară a temperaturii la care 
anumite organisme viețu
iesc și se dezvolță ar fi de 
89°C. Recent, savantul a- 
merican Kempner, pe baza 
studiilor făcute în Yellow
stone Parc a stabilit că la 
temperatura de 73°C a- 
ceste organisme nți se 
mai dezvoltă. întrebarea 
care se pune este : ce anu
me stabilește punctul su
perior al temperaturii la 
care viața este posibilă ? 
Se presupune că această 
limită este stabilită de 
punctul de topire al aci
dului desoxiribonucleinic 
sau de capacitatea de a- 
similare a aminoăcizilor, 
legat de limita temperatu
rii superioare a acidului 
ribonucleinic. Dar la pro
blema aceasta răspunsul 
va fi dat de abia de cer
cetările ulterioare ale ști-

Cheile Argeșului. Unul 
din tunelurile de acces 

spre baraj

Foto : Prof.
VLADIMIR ORZA

LA VÎNĂTOAREA

• Caleidoscop
INIMĂ ARTIFICIALĂ

Oamenii de știință de la 
Universitatea Baylor și U- 
niversitatea Rice (S.U.A-) 
au primit de la Institutul 
național de ocrotirea sănă
tății din S.U.A. 650 000 
dolari pentru construcția 
unei inimi artificiale pen
tru om.

Cercetările medicale vor 
fi efectuate la Univețsița- 
tea Baylor, iar mecanismul 
propriu-zis va fi construit 
la Universitatea Rice. Se 
prevede confecționarea a 
două pompe, upa pentru 
ajutarea temporară a ini
mii bolnave, iar a doua 
pentru înlocuirea ei totala.

Q pompă care asigură 
circulația temporară a sîn- 
gelui a fost încercată de 
chirurgii de la Universi
tatea Baylor încă în anul 
1963: unui bolnav i s-a 
implantat un vas artificial 
colateral care îndeplinea 
funcțiile ventriculului sting 
al inimii. In prezent, ei 
construiesc un asemenea 
vas și pentru ventriculul 
drept.

APARAT

DE „VULPI

DE FOTOGRAFIAT
AUTOMAT

Fotoamatorii visează de 
mulți ani la un aparat de 
fotografiat care să facă 
toate corectările necesare 
în mod automat, iar foto
graful să pîndească numai 
momentul interesant de 
filmare, Un asemenea a- 
parat de fotografiat a fost 
construit de ingineri so
vietici și va fi fabricat în 
curînd la întreprinderea de 
aparate fotografice din 
Leningrad. Noul aparat 
fotografic automat „Etiud" 
poate fi folosit atît de în
cepători cît și de fotoa
matorii iscusiți. Formatul 
imaginii este 24x36 mm.

CUTIT ELECTRIC
O firmă americană produ

ce cuțite electrice care fo
losesc căldură pentru tăie
rea alimentelpr congelate.

Dispozitivul cu butoane 
conectează încălzirea inte
rioară piuă |a temperatura 
la care acest cuțit poate fi 
folosit, la 
obișnuit, 
prpduselor 
gelate.

fel ca și unul 
ppntru tăierea 
alimentare con-

Pe dealurile din jurul O- 
neștiului, nu departe de la
cul de acumulare Belci, s-a 
desfășurat în urmă cu cîtva 
timp o vînătoare neobișnuită. 
Fără pocniturile caracteristice 
ale armelor cu două țevi, fără 
miros de praf de pușcă, și 
chiar fără cîini de vînătoare. 
Și totuși șiretele „vulpi" îm
potriva cărora a fost organi
zată acțiunea au „căzut" în 
bătaia... receptoarelor.

Vînătoarea de vulpi de la 
Onești a fost, de fapt, cea mai 
captivantă competiție radioa- 
matoricească a anului, organi
zată de Comisia centrală a 
sportului radio, Campionatul 
republican, Iar „vînătorii* — 
cei mai buni radioamatori din 
țară. Modul de desfășurare 
justifică pe deplin 
denumire.

Trei q.Q(irq,te de 
sie (vulpile) sînt 
trei puncte diferite, 
tanța de cîțivp kilometri, unul 
de altul. Șiretele — de astă 
dată nu cărămizii ci verzi, în 
culoarea desișului — își aleg 
astfel de ascunzători. In spa
tele lor, 
operatorii. Și emit. Scurt, 
intervale 
semnale convenționale în te
legrafie : ti-ta, ti-ta (in cazul 
probei de unde scurte), iar 
în proba de ultra scurte emit 
în telefonie: Sînt vulpea 1, 
sînt vulpea 1, sînt vulpea 1-

La start, vînătorii se plimbă 
neliniștiți. Cercetează dealu
rile, pilcurile de pădure, desi
șurile. Fac presupuneri. Dacă 
s-ar ști măcar în ce direcție 
s-au ascuns...

— Concurentul nr. 5 
start /

Vinătorul își ia în grabă 
paratul, depus pînă atunci

derutanta

radio-emi- 
plasate în 

la dis-

moșeați, se ascund 
j ia 

dinainte stabilite,

la

a-
la

romini

Construcții noi la Tg. Mureș Foto: O. PLEC AN

Luthieri

Printre sutele de exponate ale 
Muzeului „George Enescu", do
cumentele cele mai emoționante 
e aduc, desigur, standurile ce cu
prind cîteva dintre viorile cu 
care marele muzician a îneîntat 
ani in șir auditorii marilor săli 
de concerte ale Europei și Ame
rica. Printre ele se găsește și o 
minunată creație a unui luthier 
romîn — Remus Macarie, o vi
oară care s^-a bucurat de prețu
irea deosebită a lui Ehescu. 
La Paris, Epescu a sțîrnit cu 
această vioară romînească admi
rația unor celebri violoniști și 
luth ieri ai lumii zilelor noastre.

Arta construcției viorilor are 
vechi tradiții în Romînia. Cele
brul lemn de rezonanță din co
drii Carpaților, a fost un mate
rial excelent pe baza căruia ge
nerații întregi de luthieri au fău
rit cu migală și artă minunate 
instrumente cu coarde. O vastă 
lucrare documentară apărută în 
Editura Muzicală, (Zoltăn He- 
gyesi — „Vioara și constructorii 
ei“) ne dă cîteva 
date asupra zecilor 
care au ilustrat arta 
de viori în Romînia.
începe cu vechi luthieri care au 
lucrat la Sibiu și Cluj (mulți 
dintre 
maeștri europeni) continuînd cu
reprezentanți de seamă ai con
structorilor bucureșteni: D. Căr- 
bunescu și Z. Thomas.

Remarcabile sînt viorile lu
crate de prof, V. V. Bianu, în 
stilul lui Stradivari, G. Cicu — 
făuritor ăl unor instrumente cu 
sonoritate deschisă, pătrunzătoa
re, și l. Paraiciuc autor al unui 
model nou, interesant. Lista lu- 
thieriloî continuă cu zeci de 
maeștri din orașele din provin
cie incepind cu Ion Andreescu, 
continuînd cu Stirbulescu, Ma
carie și M. Radulescu (apreciat 
de mari violoniști ai lumii ca 
Enescu, Hubermann, Milsteni, 
Morini).

Impresionanta listă de luthieri 
cuprinsă în cartea amintită de
monstrează ținuta tradițiilor ace
lora care in zilele noastre, la Fa
brica din Reghin sau în diverse 
ateliere d,in țară, făureso sute de 
apreciate instrumente cu coarde.

|.S.

interesante 
de maeștri 
construcției 
Cronologia

ei elevi ai unor mari

Drumuri noi în chirurgie

Narcoza...
ercetările oamenilor 
de știință din 
U.R.S.S., S.U.A. și 
Franța efectuate în 
ultimul timp, au 
pus la punct o nouă 
metodă de aneste

zie generală în care „clasicele" 
narcotice chimice sînt înlocuite 
cu curenți electrici. Avantajele 
anesteziei electrice față de cea 
chimică sînt numeroase. Ador
mirea bolnavului supus operației 
cu ajutorul substanțelor medica
mentoase necesită diferite măsuri 
de precauție, pentru asigurarea 
funcțiilor vitale ale organismu
lui, din cauza toxicității substan
țelor. Anestezia electrică este 
complet lipsită de toxicitate, 
permite un control foarte fin și 
deci o individualizare precisă și 
face posibilă menținerea unui „ni
vel" constant al anesteziei, indi
ferent de durata operației. în 
plus, această anestezie este cea 
mai puțin nocivă organismului și 
cea mai ieftină.

Pentru obținerea narcozei se 
folosesc electrozi care sînt pla
sați în anumite regiuni ale capu
lui, sub bărbie, în interiorul gu-

rei și pe vîrful craniului. Prin 
introducerea unui curent elec- 
trie de 12—47 volți și 50—1110 
miliamperi în electrozi, bolnavul 
intră imediat în „imperiul lui 
Morfeu" trezindu-se cînd șe în
trerupe curentul. Se produce ast
fel o narcoză profundă permi- 
țînd orice operație chirurgicală
de o durată foarte lungă — pînă 
la opt ore. Nici unul din aneste
zicele chimice cunoscute pînă în 
prezent nu este capabil să asi
gure într-o singură doză o pe
rioadă de narcoză atît de mare.

Revistele de specialitate au 
relatat pînă în prezent nume
roase rezultate favorabile obți
nute experimental și în operații 
abdominale și toracice cu bol
navi care au suportat extrem de 
bine anestezia. în cursul opera
ției ei nu au avut nici o senza
ție neplăcută, iar după trezire 
nu au apărut fenomenele secun
dare frecvente în anestezia me
dicamentoasă : amețeli, grețuri, 
vomitări, dureri de cap etc.

La un mie număr de bolnavi 
au apărut simptome spastice 
(crampe musculare) în urma 
adormirii electronice, care au ce
dat rapid cu ajutorul unor me
dicamente banale.

juriu. E un receptor original
— o cutie ciudată sau pur și 
simplu o antenă de televizor 
(in proba de ultra scurte) 
transformată la care se adau
gă receptorul, plus căștile de 
ascultare.

— Start!
Receptorul este pornit, 

nătorul 
păie“ 
semnalele „șiretelor' : 
ti-ta, ti-ta. „Vulpea" il 
mă de undeva abia 
Concurentul caută să 
lească punctul pe hartă după 
intensitatea semnalului auzit. 
Prima vulpe, a două, a treia. 
Face în grabă calcule, alege 
tactica cea mai potrivită, a- 
poi pornește cu „arma** aple
cată. Curînd se pierde prin 
cîmpurile de porumb sau 
pilcurile de pădure. După ze
ce minute pleacă alt vînător, 
apoi altul. Cine le va descope
ri în timpul cel mai scurt ?

Operatorii de la „vulpi" pri
vesc din ascunzătoare și rid 
pe înfundate. De 15 minute 
vînătorul aleargă în jurul lor 
fără să-i descopere. Se opreș
te, ascultă: trebuie să fie aici
— pare a spune. Se aude clar. 
Ah, dacă ar fi un copoi...

— Șînt vulpea 2, sînt vul
pea 2, sînt vulpea 2... Vînăto
rul tresare și se repede drept 
înainte, spre primul tufiș. Se 
zgîrie, cade, dar e fericit că 
poate în sfirșit exclamai

— Aici erai împielițat-o ?
Predă cu grabă talonul și 

pornește după a treia. în ur
ma celor două zile de întrece
re pe locul 1 și titlul de cam
pion republican în banda de 
80 m a fost ciștigată de radio
amatorul VIRGIL MOLCEA 
(Ploiești) iar în banda de 2 
metri locul I și titlul de cam
pion a fost ciștigat de ION 
MOCEANU (Cluj).

rotește antena, ,,pi- 
cu ea prin eter căutînd 

ti-ta, 
chea- 
auzit. 
stabi-

VIOREL TONCEANU

INFORMOSOM

S APT AM IN A

VIITOARE

La Institutul de biologie din 
Moșcova a fost descoperită o 
nouă părticică a celulii vii de
numită .Jnformosom*, care 
este alcătuită din acid ribonu
cleic. Acest acid constituie, 
după cum se știe, baza unei 
sinteze a albuminei și conține, 
de asemenea, .informații* des
pre proprietățile încă necu
noscute ale albumineL Acești 
„informosoihi" se găsesc in 
toate celulele animalelor și 
plantelor, nu numai în bacte
rii. De aceea, des» 
prezintă o mare impori 
legătură cu cercetarea bolilor 
infecțioase.

m

•perirea

PE ECRANE
• Străinul
Neoâ producție a studioului „București" — filmul „Străi

nul' a fost distins cu Premiul special al juriului la Festivalul 
filmului rominesc de la Mamaia.

Scenariol filmului aparține lui Titus Popovici, autorul 
cărții eu același nume, iar regia lui Mihai Iacob căruia îi 
aparține și regia tihnelor „Darclee" și „Celebrul 702".

In film întilnim nume foarte cunoscute : Ștefan Ciubo- 
tărașu, George Calboreanu, Fory Eterle, George Măruță, 
Costaehe Antonia, Irina Petrescu și alții.

Filmul prilejuiește și două debuturi: Ștefan Iordache, care 
a primit Mențiune specială pentru interpretare la Festivalul 
filmului de la Kariovy-Vary, și Șerban Cantacuzino.

• Vînătoarea

electrică
Posibilitatea producerii som

nului cu ajutorul electricității 
și-a găsit și alte aplicații în 
afara chirurgiei. în diverse afec
țiuni în care predomină feno
menele nervoase sau în cele cu 
substrat funcțional, somnul s-a 
dovedit de multă vreme salutar. 
Instituirea lui prin somnifere du
cea însă la riscul obișnuinței și 
al toxicității, ceea ce a făcut ca

• De la narcoza chimică 
la anestezia fără... ane 
stezice

• Aparate care produc 
sau diminuează somnul

• Perspective în chirur
gie și medicină internă.

aplicarea somnoterapiei pe scară 
largă să fie îngrădită.

Prin excitații provocate cu a- 
jutorul curenților de impulsori 
de joasă frecvență, se obține un 
somn binefăcător, cu proprietăți 
terapeutice importante în nevro
ze astenice, nevroze cardiace și

respiratorii, hipertensiune arte
rială, colecistopatii etc.

La Universitatea din Missi
ssippi s-au studiat rezultatele tra
tamentului cu somn electric apli
cat bolnavilor de hipertensiune 
arterială care prezentau in ace
lași timp simptome manifeste de 
nevroze și tulburări ale somnu
lui. Eficiența clinică a tratamen
tului cu somn electric s-a carac
terizat la cea mai mare parte 
din aceștia, prin restabilirea ca
pacității de muncă, normalizare- 
somnului și o pronunțați scăde
re a tensiunii arteriale.

Curenți de joasă freexență au 
mai fost folosiți și de alți oa
meni de știință în tratamentul 
hipertensiunii și al nevrozeioi 
Cu ajutorul lor, fiziologii sovie
tici, francezi și alții provoacă așa 
numitul electrosomn care liniș
tește sistemul nervos și face să 
se echilibreze tensiunea și alte 
funcții ale organismului.

In sfîrșit, să semnalăm că de 
curînd au apărut 
produc somnul" 
care se pot face

„aparate care 
portabile ca 
tratamente la

a

feL poat

nco- 
asu- 

ale 
pro- 
xe 3

insonmia 
sică etc.

De asemeaea, în U.RS.S. a 
fost pusă la punct o „mașină 
care diminuează somnul". Acest 
aparat acționează producînd mid 
focuri electrice la baza craniu
lui prin intermediul unor elec
trozi. Șocurile produc un somn 
de marimum 2 ore dar suficient 
de odihnitor ca să permită con
secutiv o activitate normală de 
24 ore. Utilitatea lui este remar
cabilă în anumite situații excep
ționale.

Dr. E. ROȘIANU

La scurt timp după premiera filmului „Aripi negre", soții 
Eva și Czeslaw Petelsky apar din nou pe ecranele noastre 
ca semnatari ai regiei filmului „Vînătoarea" — produs în 
studiourile poloneze.

în rolul principal Bronislaw Palik, pe care l-am văzut în 
filmele „Submarinul Vulturul", „Soțul soției sale" Clubul 
cavalerilor" și „Povestea pantofiorului de aur".

* Colaboratorul Ceko
Aleksandr Demianenko, interpretul principal din filmul 

„Pace noului venit', care a realizat diferite roluri și în alte 
filme („Primul reportaj", „Casa surprizelor", „Întîlnire pe 
cablu' etc.) realizează rolul Mihailov din filmul „Colaborato
rul Ceka', producție a studioului M os film.

La realizarea filmului au mai colaborat și actorii: V. Ma- 
Latrina („Flăcări ți flori"), VI. Kenigson („Verstele de foc"f 
și E. Evstigneev („Niciodată", „Ei cuceresc cerul", „Nouă 
zile dintr-un an" și altele).

• Jocuri întrerupte
Studiourile cinematografice din Bulgaria au realizat — p« 

baza scenariului semnat de N. Golanov și G. Ivanev — fib 
mul „Jocuri întrerupte". Regia aparține lui Simeon Sivacev, 

în rolurile principale : Ivan Encev, Petr. Ghiurov, & 
Nikola Dedov, pe care spectatorii noștri l-au mai văzut îd 
filmele: ^Legenda mării" și „Rîul negrul
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Pentru
cei mai tineri

cursanti
nul acesta rîndurile celor ce 
s-au înscris să urmeze cercuri- 
e de studiere a Statutului 
U.T.M. în școli sporesc sim
țitor. Prin generalizarea învă- 
țămîntului de 8 ani, un mare 
număr de tineri care au îm

plinit 14 ani se află acum în ultima clasă 
a școlilor elementare. Ei manifestă un viu 
interes pentru organizația noastră, Uniunea 
Tineretului Muncitor, în care foarte mulți 
elevi au cerut să fie primiți, iar unii dintre 
ei, cei mai buni, au și fost primiți. Nu
meroși utemiști și tineri de aceasta 
vîrstă se află și în primul an al școlilor 
profesionale.

Iată de ce
U.T.M. au luat măsuri 
învățămînt politic să 
fie organizat un mare 
număr de cercuri de 
studiere a Statutului 
U.T.M. care să dea po
sibilitatea utemiștilor și 
tinerilor din clasele a 
VIII-a ale școlijor de 
cultura generală și din 
anii I ai școlilor peda
gogice și ai școljlor 
profesionale să-și însu
șească o seama de cu
noștințe politice și ideo
logice. Numai în școlile 
din Ploiești, după cum 
ne-^iu relatat tovarășii 
de la comitetul orășe
nesc U.T.M., vor funcționa în acest an de 
învățămînt 150 de cercuri de studiere a 
Statutului U.T.M. Redăm mai jos cîteva 
amănunte privind felul cum au fost or
ganizate și își vor desfășura activitatea a- 
ceste cercuri, despre care ne-au vorbit ac
tiviști ai U.T.M., secretari de organizații din 
școli, propagandiști din orașul Ploiești.

Organizațiile U.T.M. din școli, sub con
ducerea organizațiilor de partid, au dat 
o atenție deosebită recrutării propagan
diștilor pentru cercurile de studiere a Sta
tutului U.T.M. Aceștia au fost aleși din 
rîndul tinerelor cadre didactice, dintre 
profesori și maiștrii școlilor profesionale, 
din rîndurile activiștilor U.T.M. care mun
cesc în școli; printre propagandiști se află 
și elevi din clasele superioare ale școlilor 
medii și din ultimul an al școlilor profe
sionale, fruntași la învățătură, care au q 
pregătire corespunzătoare pentru a con
duce asemenea cercuri, precum și ingineri, 
maiștri, tehnicieni sau tineri muncitori din 
unitățile industriale unde elevii școlilor 
profesionale fap practică în producție.

Cu prilejul instruirii propagandiștilor din 
școli îi s-au explicat instrucțiunile C:C. al 
U.T.M. privind organizarea și desfășura
rea anului de învățămînt politic U.T.M. 
1964—1965, programul cercurilor, conținu
tul lecțiilor și dezbaterilor ce vor avea 
loc, li s-a vorbit despre legarea studiului 
politie de cunoștințele căpătate în școală, 
de practica construcției noastre socialiste.

Apoi, pe forme de învățămmt au avut 
loc prelegeri metodice, orientate spre a-i 
ajuta pe propagandiști să știe cum anume 
trebuie să conducă activitatea în cercuri, 
în funcție de cunoștințele cursanților, de 
preocupările și vîrsta lor.

Tinerii care sînt cuprinși anul acesta 
pentru prima oară în cercurile politice de 
studiere a Statutului U.T.M., au nevoie să 
fie sprijiniți îndeaproape pentru a-și însuși 
temeinic noile cunoștințe și a ști să le 
aplice în activitatea lor. Organizațiile 
U.T.M. din școli privesc această chestiune 
cu toată răspunderea. După cum au re
latat tovarășii Traian Lungulescu și Adrian 
Bădescu, secretari ai comitetelor U.T.M. 
de Ia Școala medie nr. 1 „Ion Luca Ca- 
ragiale" șiț respectiv, Grupul școlar pro
fesional de construcții, încă de la înca
drarea tinerilor în cercuri a existat o pre
ocupare deosebită pentru această catego
rie de cursanți. Membrii comitetelor 
U.T.M. au fost repartizați pe clase sau 
ani de studiu și au mers în fața elevilor, 
împreună cu viitorii propagandiști, expli- 
cîndu-le ce vor studia în timpul anului,

organele
ca

și organizațiile 
în noul an de

cum anume va decurge învățămîntul po
litic, făcîndu-le cunoștință cu cei ce vor 
conduce cercurile.

Preocuparea aceasta este necesar să 
continue și în timpul anului. Cadrele 
U.T.M. au datoria să participe Ja ședințe
le cercurilor, să ia cuvîptul în fața tineri
lor, să discute cu ei problemele ce se 
ivesc în timpul studiului.

Pentru a asigura expuneri și convorbiri 
cu un bogat conținut, propagandiștii sînt 
preocupați acum să revadă cu și mai mul
tă atenție unele documente de partid re
cent ’ apărute : „Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la sesiunea so
lemnă a Marii Adunări Naționale, cu 
lejul celei de a XX-a aniversări a e 
rarii. Rbmîniei

s
JAPONIA : Atleți romîni îm
preună cu două tinere japo
neze în costume naționale, în 

satul olimpic

Cum sînt organizate
cercurile de studiere

u pri- 
elibe- 

sub jugul fascist", bro
șura „20 de ani de la 
eliberarea Romîniei", 
apărută în Editura po
litică, articolele publi
cate în lunile julie-au- 
gusț în ziarul „Scîn-, 
teia“ cu privire la pre
gătirea și desfășurarea 
insurecției armate anti
fasciste din august 1944 
și la participarea țării 
noastre la războiul 
țihitlerist, grupajul 
fragmente dintr-o 
crare privitoare la 
surecție apărute 
„Lupta de clasă" 
8/1964 etc.

O mare importanță o are culegerea 
selecționarea din timp a unor date și cifre 
semnificative privind realizările obțipute 
în opera de construire a socialismului, 
sub conducerea partidului, în economie, 
cultură, în creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, date referitoare atît la 
întreaga țară cît și la regiunea, orașul în 
care își desfășoară activitatea eursanțij.

Tovarășa prof. Ana Țuscnak, propagan
dista la un cerc de studierea Statutului 
U.T.M. în clasa a VlIJ-a a Școlii medii 
nr, 1 a subliniat necesitatea ca „activi
tatea în cercuri să se ducă îp sțrînsă Ier 
gătnră cu conținutul procesului de învă- 
țămînt în școală. Propagandistul va ob
ține rezultate mai bune dacă va ține 
seama continuu de cunoștințele pe care 
elevii le capătă lu cercuri, ajutmdu-i să 
înțeleagă că principala îndatorire a upui 
utemist în școală este să învețe bine, să 
se pregătească cp toată răspunderea pen
tru a fj folositor patriei noastre socialiste, 
poporului muncitor".

Expunerile și dezbaterile în cerc trebuie 
să fie astfel realizate — au arătat majori
tatea propagandiștilor cu care am discu
tat — îneîț să condwcă la efectuarea unuj 
studiu activ, mobilizator care șă stimuleze 
gîndirea cursanților și să-i sprijine în înțe
legerea temeinică a noilor cunoștințe.

Completînd această idee, tovarășa Va
leria Vasilescu, tehnician instalații la șan
tierul 2 Sud, t care va conduce un cerc 
de studiere a Statutului U,Ț,M- în anul I, 
al școlii profesionale unde învață viitorii 
muncitori în specialitatea instalații tehniqo- 
sanitare, a amintit despre unele acțiuni 
interesante, atractive din anul trecut ce 
pot fi organizate și în acest an : vizite ale 
cursanților pe șantiere, întîlniri la locul 
de muncă cu specialiști și evjdențiați în 
întrecerea socialistă, vizite la muzeul de is
torie a mișcării muncitorești de la Palatul 
Culturii, la Muzeul regional de istorie, la 
Muzeul Doftana, excursii în cuprinsul re
giunii și în țară pentru cunoașterea fru
museților patriei și a marilor realizări ob
ținute prin înfăptuirea politicii partidu
lui etc.

Secretarii organizațiilor U.T.M., propa
gandiștii cu care am discutat și-au mani
festat hotărîrea de a face totul pentru ca 
noul an de învățămînt politic U.T.M. să 
se desfășoare în condiții cît mai bune, 
cu o cît mai mare eficacitate educativă.

de

an- 
de 
lu- 
in-
în

nr.

și

G. ALEXANDRU
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In două mari

uzine

dul cum trebuie organizate 
cursurile de ridicare a califi
cării. Considerăm că nu-i tîr- 
ziu încă nici acum. Uzinele aș
teaptă acest lucru.

bucureștene Păreri, sugestii

Programul 
echipei noastre 

olimpice de fotbal
Turneul olimpic de fotbal începe 

duminică, 11 octombrie. După 
cum St3 anunțat, în urma retragerii 
echipei Italiei, la turneu participă 
15 echipe împărțite în 4 grupe.

Din fiecare grupă, pentru sfertu
rile de finală se califică cîte două 
echipe. Ieri, Comitetul de organiza
re a stabilit cele 5 stadioane care 
vor găzdui jocurile din grupe : 
stadionul Național, stadionul Chi- 
chibu (la 1 km de .cel Național), 
Komazawa (Ia 12 km), Mitsuzawa 
(Ia 37 km) și Omiya (la 50 km). 
La 11 octombrie echipa rogrină 
joacă în compania echipei Mexicu- _ .0 - .... . cu

la
lui la Omiya, la 13 octombrie 
R. D. Germană la Komazawa și 
15 octombrie cu Iran la Omiya.

SCURT
etapei a 

campionatului
• îți cadrul 

V/-a a . 
republican de fotbal, as
tăzi se vor desfășura 
următoarele patru parii-

cîlțea eu 12 puncte. Pe 
locul trei ș-a clasat 
campioana lumii Nona 
Gaprindașviii cu 11,5 
puncte.

Pregătiri pentru deschiderea 
universităților populare 

și muncitorești
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru).
In regiunea 

anul 1964—1965 
15 universități 
muncitorești (9 
muncitorești, 2 ale muncitori
lor din cooperația meșteșugă
rească și 4 universități popu
lare la orașe). Pînă în prezent 
au fost stabilite conducerile 
acestor universități, discipline
le care vor fi studiate și au 
loc acțiuni pentru înscrierea 
cursanților.

La întreprinderile forestiere 
Moldovița, Vatra Dornei, Făl
ticeni, IPROFIL Rădăuți și 
alte întreprinderi din regiune 
în aceste zile se fac pregătiri

Suceava, în 
vor funcționa 
populare și 

universități

intense. Ingineri și profesori 
care fac parte din conducerile 
universităților, îndrumați și 
ajutați de organizațiile de 
partid, consultă un număr în
semnat de muncitori asupra 
lecțiilor de știință și tehnică, 
științe sociale, literatură și 
artă pe care ar dori să le au
dieze în acest an. De aseme
nea, se organizează acțiuni 
pentru înscrierea celor care 
vor frecventa univesitățile 
muncitorești. Asemenea preo
cupări există și pentru orga
nizarea deschiderii universită
ților populare 
na în orașele 
șani, Rădăuți

ce vor funcțio- 
Suceava, Boto- 
și Doroho».

Consfătuire
pe țară privind

activitatea
inovatorilor

mineri

Repetiție generală
la Tokio

de: Dinamo 
știința Cluj; u.T. Arad 
— C.S.M.5. Iași t Mine
rul Baia Mare — Pe
trolul Ploiești; Crișul 
Oțaried — Progresul 
București. Repriza a do
ua a -meciului Baia Ma
re Petrolul Ploiești va 
fi transmisă de posturile 
noastre de radio în ju
rul orei 16,30 pe pro
gramul 1.
• In vederea meciului 

cu reprezentativa Aus
triei, ce va avea loc la 
11 octombrie la Viena, 
Federația de fotbal a 
U.R.S.S. a ațcătuiț lo
tul care cuprinde urmă
torii jucători : Iașirt și 
Kavazașvili, (portari), 
Ponomarev, Logofet, Șc- 
sternev, Șustikov, Dika- 
rev, Mudrik, Gloțov 

(fundași), Voronin, Mas
lov (mijlocași), lyanov 
Kopaev, Matveev, Se- 
rebrianikov, Husainov, 
Cislenko (înaintași).

In aceeași zi, la Mos
cova se vor întîlni re
prezentativele secunde 
ale celor două țări.

• Pilotul Tom Green,
la bordul unei mașini 
cu motor cp reaclie de 
tip „Wipglooț Repress" 
a realizat o remarcabila 
performantă pe pista de 
sare de la Bonneville. 
El a realizat (lansat) pe 
o o medie orară
de 66§ km. Vechiul re
cord al claselor de ma
șini cu motor cu reac
ție era de 656 km și a- 
parținea lui Craig Bre
edlove. Recordul lui 
Green nu va fi recunos
cut ca oficial, deoarece 
mașinile cu motor cu 
reaefie nu pot participa 
la competițiile oficiale. 
Recordul mondial oficial 
este de 648 km și apar
ține lui Donald Camp
bell.

• In turneul candida
telor pentru titlul mon
dial de șah de la Su
humi, s-au jucat parti
dele întrerupte. Ko
narkovska a' cîștigat la 
Bîcova și a 
ză 
va

In aceste zile de toamnă, la 
Tokio
moașă. Soarele strălucește dea
supra orașului olimpic, 
bălă 
arătînd 30 de o___  ____
rologii japonezi prevăd că în 
următoarele 7 zile vremea va 
fi la fel de favorabilă și că fes
tivitatea oficială de deschidere a 
marii competiții internaționale, 
programată la 10 octombrie, se 
va desfășura pe un timp ideal.

Sîmbătă dimineața pe Stadio
nul Național, a avut loc repeti
ția generală a festivității de des
chidere în prezența a... 70 000 
de elevi, care au populat tribu
nele elegantei baze sportive. Ul
timul purtător al flăcării olim
pice, studentul Yoshinori Sakai 
din orașul Hiroșima, a făcut un 
tur de „încălzire" pe pjsta sta
dionului, după carp a urcat pe 
treptele ce duc la soclul unde pa 
arde flacăra în timpul Jocurilor. 
El a făcut cunoștință cu celebra 
actriță Aleka Kalșelli de la Tea
trul Național din Atena, care încă 
de la J.O. de la Berlin (1936) a 
oficiat ca „preoteasă" în festivi
tatea aprinderii flăcării olimpice 
de la Olimpia. Aleka Katselli se 
află la Tokio ca invitată a comi
tetului de organizare a J.O.

Intr-un cadru festiv, a fost 
inaugurat sîmbătă centrul de 
presă de la Meiji. La solemnita-

vremea se menține fru-

mercurul
sîm- 

termometrelor 
grade. Meteo-

tea deschiderii centrului au a- 
sistat peste 1 000 de ziariști din 
87 de țări.

Tot sîmbătă au început lucră
rile Comitetului olimpic interna
țional (C.I.O.). La ședința de 
deschidere au participat pre
ședinții comitetelor olimpice na
ționale. Din partea R. P. Romîne

CORESPONDENTA
DE LA TRIMISUL

SPECIAL
AL „AGERPRES"

au fost prezenți Aurel Duma, 
președintele comitetului olimpic 
romîn și președinte al U.C.F.S. 
și E. Ghibu, vicepreședinte al 
U.C.F.S.

Pînă sîmbătă la amiază în sa
tul olimpic se aflau 4 552 spor
tivi din 75 de țări ale lumii. 
Participanții își intensifică antre
namentele în vederea apropiate
lor întreceri oficiale. Boxerii ro
mâni au susținut Ja Korakuen un 
antrenament de verificare în 
compania pugiliștilor australieni. 
O bună impresie au lăsat spec
tatorilor C. Ciucă, I. Mihalik, 
I. Monea și C. Niculescu, Nu 
toți membrii delegației noastre 
s-au aclimatizat însă la Tokio. 
De pildă, luptătorii de „clasice'" 

ore pe noap-

te. In schimb, 
noastre la c 
Ana Sălăgean 
casă. După un început mai dificil 
floretistele Olga Orban și Ana 
Ene se aclimatizează acum mai 
bine și se comportă revelatoriu la 
antrenamente. Sportivii din ulti
mul lot, care au sosit mai tîrziu 
la Tokio, au făcut la nudul lor 
o excursie cu autocarele la re- 
renumița sțațiune Enoshima. Ei 
au urmărit cu interes demon
strația delfinilor izolați dintr-un 
bazin special amenajat în apro
pierea portului.

★
Congresul internațional al ști

ințelor sportive s-a deschis sîm
bătă la Tokio la „Toshi Center".

Avery Brundage, președintele 
Comitetului olimpic internațio
nal (C.I.O.), a pronunțat dis
cursul de deschidere, punînd ac
centul pe necesitatea de a nu 
sacrifica totul performanțelor 
sportive, ci din contră să se des
fășoare în toate domeniile o 
muncă intensă pentru ameliora
rea rasei umane în care practica 
sportului trebuie să fie princi
palul țel. Delegați din 46 de 
țări participă la acest 
care va ' 
brie.

recordmana țării 
aruncarea greutății 
~i se simte ca... a-

dura pînă la

olimpic din 
fața unei

congres,
8 octom-

Tokio se 
„crize a

• Intr-un meci amical 
de fotbal echipa iugos
lavă Tresnjevca Zagreb 
a învins cu 3—1 (2—1) 
formația Chaux de 
Fond. Punctele au fost 
marcate de Bradac, Jo- 
viețej, Raus și respec
tiv Brossard.

• La Suhumi s-a des
fășurat un turneu fulger 
la care au participat 16 
șahiști. Pe primul loc 
s-a clasat marele maes
tru Salo Flohr, care a 
realizat 12,5 puncte. El 
a fost urmat de maestrul 
internațional Victor Cio-

Satul 
află în ...... .. „
transportului" 1 De ce ? Deoa
rece bicicletele puse la dispo
ziția sportivilor nu fac față 
cerințelor.

Două fabrici au oferit satu
lui olimpic 650 de biciclete 
care au devenit populare 
deoarece ele pot fi folosite și 
lăsate în orice loc al satului.

Ziarul de limbă engleză 
„Yomiuri" a anunțat că bici
cletele nu pot face față cerin
țelor. Patru mecanici de bici
clete au avut de reparat mai 
mult de 80 biciclete stricate 
— a anunțat un oficial al sa
tului olimpic. O criză a trans
portului este în perspectivă.

interpretare a unui ordin, 
care-1 considerăm depășit, s-a 
ajuns în această uzină ca du
rata cursurilor de ridicare a 
calificării să fie stabilită în 
mod arbitrar. Consultarea pre
alabilă a muncitorilor, a maiș
trilor și inginerilor cu experi
ență ar fi dat posibilitate co
misiei care se ocupă de aceas
tă problemă să constate că du
rata cursurilor trebuie fixată în 
funcție de cunoștințele ce tre
buie însușite și sarcinile fiecă
rui sector în producție. Acea
sta cu atît mai mult cu cit în 
trimestrul II al acestui an, prin 
grija Ministerului Industriei 
Constructoare de Mașini a fost 
organizat în acest sens un in
structaj timp de o săptămînă 
cu responsabilii cu problemele 
de învățămînt din întreprin
deri.

în mod firesc o parte din a- 
ceste deficiențe se puteau evi
ta dacă și Direcția generală a 
ministerului de resort, care se 
ocupă de pregătirea cadrelor, 
venea în acest an cu precizări, 
pe baza generalizării experien
ței dobîndite în acest domeniu 
în uzine și fabrici, privind mo-

pe

® Pentru a se obține re
zultate tot mai bune în ri
dicarea calificării, cursurile 
preconizate să se deschidă 
în fabrica noastră ar trebui 
să se desfășoare nu numai 
diferențiat pe meserii și ni
vel de pregătire, ci și pe 
schimburi. în acest fel vor 
fi create condiții ca să fie 
cuprinși cu adevărat toți 
muncitorii. Consider că s-ar 
proceda greșit dacă munci
torii de categoria 3—4, in
diferent 
pective, ar rămîne în afara 
unei forme de îmbogățire 
a cunoștințelor profesio
nale (ing. Adrian Georges
cu, șef secție roți dințate 
F.M.U.A.B.).

de meseria res-

• Ca o problemă deose- 
sebit de importantă de care 
ar trebui să se țină seama 
la întocmirea tematicilor 
ași recomanda ca fiecare 
lecție să fie o îmbinare ar
monioasă între explicarea 
tehnologiei de fabricație și 
desenul tehnic de execuție. 
La turnătoria de oțel din u- 
zina noastră s-a dovedit că 
tocmai lecțiile care au ținut 
seama de o asemenea ce-

în zilele de 2 și 3 octombrie 
la Craiova s-au desfășurat lu
crările consfătuirii pe țară pri
vind activitatea inovatorilor 
din industria minieră.

La lucrările consfătuirii au 
participat inovatori, muncitori 
fruntași și cadre de conducere 
de la trusturile miniere din 
țară, precum și reprezentanți 
din partea Oficiului de stat 
pentru invenții și inovații.

în prima zi au fost expuse 
referate din partea Direcției 
generale a cărbunelui și trus
turilor miniere Oltenia, Ar
dealul și ale combinatului car
bonifer din Valea Jiului pri
vind dezvoltarea mișcării de 
inovații în acest sector. De a- 
semenea, au fost vizitate Uzi
na „Electroputere" și șantiere
le de construcții ale combina
tului chimic și a centralei e- 
lectrice de termoficare de la 
Craiova. A doua zi, partici
pant! la consfătuire au vizitat 
sectorul Horăști din noul ba
zin carbonifer Motru și ca
riera pentru exploatarea la zi 
a cărbunelui de la Rovinari.

Consfătuire pe țară
in problema culturii
intensive a pomilor

fructiferi
La stațiunea experimentală 

pomicolă Voinești. regiunea 
Ploiești, s-au desfășurat vi
neri și sîmbătă lucrările unei 
consfătuiri pe țară, organizată 
de Consiliul Superior al Agri
culturii. în problema culturii 
intensive a pomilor fructiferi 
și întreținerea lor în primul 
an de plantație.

Au participat ingineri, teh
nicieni și brigadieri pomicoli 
din stațiuni experimentale, 
G.A.S., G.A.C. și școli agrico
le care au plantații pomicole, 
în timpul consfătuirii, parti
cipanții au vizitat livezile sta
țiunilor experimentale Voi- 
nești-Ploiești și Ștefănești din 
regiunea Argeș, unde s-au fă
cut demonstrații practice. 
Consfătuirea a constituit un 
schimb de experiență în 
scopul înființării și extinderii 
acestor plantații, și generali
zarea metodelor pentru obți
nerea de producții mari de 
fructe de calitate superioară.

făcut remi- 
cu Ivanov ici. Bîko-
a învins-o pe lyano- 

se relua

în curînd va apare

CINEMATOGRAFE

jocul, s-au încheiat 
miză partidele Lazare- 
vief — Konarkovska și 
Karakaș — Bîkova.

Înaintea ultimei run
de, pe primul loc se a- 
flă jucătoarea iugosla
vă Lazar evici cu 12,5
puncte din 16 posibile, 
urmată de Zatulovskaia 
și Kușnir (U.R.S.S.) 
cîte 11,5 puncte.

In ultima rundă, 
zoț evici va juca 
Gresser, Zatulovskaia 
cu Teodorescu și Kușnir 
cu Ivanova.

In cele 48 de pagini, 
structorii de pionieri, activiș
tii U.T.M., toți cei care mun
cesc cu pionierii, vor găsi 
articole de generalizare a ex
perienței înaintate, îndrumări 
metodice, recomandări de 
jocuri distractive și răspun
suri la diferite probleme ale 
muncii pionierești.

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

Difuzarea se va face numai 
pe bază de abonamente care se 
primesc de către factorii poș
tali, oficiile P.T.T.R. și difuzo- 
rii voluntari din școli.

Abonamentele pentru pri
mul număr se primese pînă 
Ia 15 octombrie ac.

(Agerpies)

rință au fost 
resante, cele 
Florin Badea 
August") •

• La prelucrarea repere
lor de înaltă precizie în- 
tîmpinăm încă unele defi
ciențe în ceea ce privește 
regimul de așchiere. Am 
propune direcției noastre 
generale din ministerul tu
telar să ne sprijine în cu- 
noașierea experienței bune 
a altor colective și a meto
delor folosite în condițiile 
așchierii rapide. Credem că 
și I.D.T. ne-ar putea veni în 
ajutor în rezolvarea acestei 
probleme prin revizuirea 
Caietelor selective existente. 
Ele trebuie puse la curent 
cu ultimele realizări în a- 
cest domeniu (ing. Iorgu 
Vasiliu, adjunctul șefului 
secției uzinaj F.M.U.A.B.).

cele mai inte
rnai utile (ing.
— Uzinele „23

urmează cursurile medii se
rale să fie organizate cel 
puțin o dată pe lună demon
strații practice la locul de 
muncă. în acest fel și pentru 
această categorie de mun
citori (în fabrica noastră 
sînt peste 200) ar fi create 
condiții ca tehnica nouă și 
metodele avansate de lucru 
să fie însușite temei
nic. (Grigore Vasile, teh
nician cu învățămîntul 
F.M.U.A.B.).

Călătorie

subînțelese, aproape fără să 
fie nevoie să vorbească de

la

Pr intre muncitorii ecidențiați din secția pictură a Fabricii de sti
clă din Tomești, regiunea Banat, se numără și utcmistul Ion Un- 

guraș. Iată-l pictînd cu atenție un nou model de vază

Foto: AGERPRES
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® O problemă deosebit 
de importantă o constituie 
în fabrica noastră și ridica
rea calificării controlorilor 
tehnici de calitate, a tutu
ror cadrelor de C.T.C.-iști. 
Cum aceasta este o situație 
generală în uzinele con
structoare de mașini, consi
der că este necesar să se e- 
laboreze de Direcția genera
lă din ministerul tutelar un 
regulament care să regle
menteze și asemenea cursuri 
(Gheorghe Zubașcu, contro
lor tehnic F.M.U.A.B.).

'• Pentru muncitorii care

mai 
... _ . . .. .. . ele,
intrate de mult în patrimoniul lor 
de oameni tineri, oameni ai vii
torului.

Parcurgînd acest masiv mal
dăr de texte am întîlnit ca un 
leit-motiv expresiile: „Doresc să 
ajung tehnician", „Vreau să ajung 
profesoară", „Vreau să devin 
medic veterinar". In asta 
constă în definitiv, idealul, 
fericirea ? 1 — s-ar putea întreba 
cineva. Dar nici ei nu afirmă că 
în asta constă fericirea. Ei văd 
plantații, grădini, podgorii — o 
țară în floare și încărcată de 
rod cules și ei, în mijlocul tuturor 
acestor priveliști bogate și fru
moase, îngrijind, crescînd cu 
mtinile lor de aur toate aceste 
priveliști ț îngrijindu-se. în con-

tinuare de pregătirea lor, de 
creșterea lor însăși. Iată ceva 
din fericirea cu care este plin 
sufletul acestor tineri.

Sînt tineri, foarte tineri, care, 
în legătură cu iubirea, dovedesc 
candoare, gingășie, severitate. 
„Pînă în prezent nu iubesc", 
„îmi iubesc părinții și colegii și 
profesorii", „Eu iubirea o res
pect și n-o jignesc". Dacă pri
mul adevăr pe care tinerii îl 
știu despre iubire este acesta — 
iubirea să nu fie jignită — e un 
semn bun.

Despre cum va arăta satul sau 
orașul lor în anul 2000 — întru- 
cît cei mai mulți sînt de prin sa
te — tinerii văd satul electrifi
cat, drumurile asfaltate, magazi
ne, blocuri pentru țăranii colecti
viști, autobuze, cinematografe, 
cămine culturale, televizoare, a- 
parate de radio în toate casele. 
Realist, concret, pornind de la 
ceea ce este și se vede. Desigur, 
descriind astfel satele lor acești 
tineri se gîndesc la desăvîrșirea 
acestei opere. Și repet — dacă 
nu e multă fantezie — este mult 
simț al realității, mult simț prac
tic. Vorbind despre anul 2000 
în satele lor — sînt tot atît de 
realiști, de practici, cu simțul 
bucuriilor concrete ca și atunci 
cînd încearcă să-și descrie idea
lul.

Blocurile pentru țărani, electri
ficarea, televiziunea, asfaltarea 
drumurilor din sate și împodo
birea lor ou flori și arbori — sînt 
metaforele, cuvintele alegorice 
pentru niște înnoiri și mai mari 
și mai adînci, pe care ei doar le.

presimt dar nu le cunosc încă 
numele exact.

Ei exprimă niște aspirații liniș
tite, sigure, crescute din realita
te — mai curînd niște aspirații 
exprimate liniștit, cu simplitatea 
și liniștea și optimismul... împlini- 
niiii în ele. Și ceea ce este mai 
interesant la ei: mai mult decit 
acele țeluri care, desigur se vor 
contura cu cît se vor apropia de 
ele — ei stăruie în a descrie dru
mul, munca, strădania liberă spre 
alte țeluri. E aici înțelepciunea 
unei maturități care, avînd în 
vedere scopul — idealul — se 
ocupă mai mult de mijloacele 
prin care să-l realizeze.

Aspirațiile acestor tineri, prea 
tineri — cum am spus — arată 
așa, ca niște zboruri puțin sttnga- 
ce și aparent liniștite, simple — 
dar arată așa numai în raport și 
în comparație cu alte zboruri de 
mare înălțime și de mare viteză, 
în zborurile mărturisite acum, se 
află ghemuite, ca niște puișori în 
găoacea lor, și acele zboruri de 
mare înălțime. Iar daca am crea 
să apreciem bine vuietul acestor 
zboruri liniștite, înaripate de 
certitudinea înfăptuirilor, atunci 
ele, comparindu-le cu neclinti
rea tristă, cu încremenirea de 
lut în care s-au stins atîtea mari 
aspirații ale atîtor tineri, în vre
murile trecute, își cor descoperi 
înaltele, profundele lor sem
nificații.

Așadar, elevii școlii amintite 
au răspuns la un extemporal des
pre viață, binemeritînd nota ma
ximă. E prima aripă de zbor spre 
viitor.

GHEPARDUL î rulează la : Pa
tria (orele 9; 13 17, 21). VIATA 
PARTICULARĂ : rulează la : Re
publica (orele 9.15| 11.30 , 13,45 1 
16,30; 18,45; 21,15), Festival (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; IC; 18,15;
20,30), Modem (orele 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30). DRAMA
CIOCÎRLIEI: rulează la: Luceafă
rul (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Capitol (orele 9,30; 
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 Grivita

DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
rulează la : Victoria (orele 10; 12; 
14; 16-, 18,15; 20,30), Flamura
(orelo 9.15; 11,30; 13.45: 16; 18,15; 
20,30), 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 
b : 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
TIT LA COPENHAGA : rulează 
la : Viitorul (orele 15; 17; 19; 
21). BRAȚUL NEDREPT AL 
LEGII ; rulează la : Doina (o- 
rele 13,45; 16; 18,15; 20,30; diminea
ța— orele 11,15; 12,30; — program 
pentru copii), Miorița (orele 
12; 14; 16; 18.15; 20,30), ~
(orele 15,30; 18; 20,30), 
le 15,30; 18; 20,30).
ZAKOPANE — MEDICII 
ERRA — MIȘCĂRILB 
TULUI — CUVÎNT 
VINT — BOSSARI _____
BALADA PRIMĂVERII — HRĂ
PĂREȚUL AHMED s rulează Ia i 
Timpuri Noi (orele 10 21 în

continuare). CIOCIARA : rulează 
la : Excelsior (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Adesgo (orele 14; 
16,15; 18,45; 21.15). BANDA DE 
LAȘI : rulează Ia : Feroviar (orele 
10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20). OCO
LUL PĂMLNTULUI IN 80 DE ZI
LE — cinemascop (ambele serii) : 
rulează la : Dacia (orele 9,30; 13;
16.30; 20). AVENTURA DE LA
MIEZUL NOPUI : rulează la : Bu- 
zești (orele 15; 17; 19; 21). PA
GINI DE ISTORIE, ROMINIA 
ORIZONT ’64 : rulează la : Bucegî 
(orele 9; 16; 19,15). COMISARUL : 
rulează la : Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30). ÎNDRĂGOSTITUL
rulează la : Flacăra (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). LA STRADA : 
rulează la : Vitan (orele 16; 18 15» 
20,30). VARA ÎN NORDUL SĂL
BATIC : rulează la : Crîngași (ore
le 16; 18; 20). BĂRBAȚII : rulează 
la : Munca (orele 16; 18,15» 20,30), 
Arta (orele 16; 18,15» 20.30).
FALSIFICATORUL : rulează Ia : 
Popular (orele 16; 18,15» 20,30).
SECHESTRATUL DIN ALTONA s 
rulează la : Moșilor (orele 15,30; 
18» 20,30). GALAPAGOS : rulează 
la : Cosmos (orele 16; 18; 20).
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT : rulează la : Ferentari (ore
le (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).Televiziune
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10»
Rahova 

Lira (ore- 
VIZITAȚI 

DIN SI- 
PĂMÎN- 

CU CU- 
GREVA —

Orele 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și ti
neretul școlar: Marile emoții- 
mici; Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej „în Matto Grosso“ 
(reluare); Telejurnalul pionie
rilor ; Poșta televiziunii. 10,30 
— Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Aventurile lui Robin Hood 
(VIII). Proba apei. 19,35 — Fil
mul artistic romînesc „Ano
timpuri". 21,20 — Două schițe 
umoristice. 22,00 — Cîntă or
chestra de muzică ușoară 
Andrâ Popp. In încheiere : Bu
letin de știri. Sport. Buletin 
meteorologic.



Protocol privind colaborarea 
romino-algeriană in domeniul 

industriei petrolifere
ALGER 3. — Coresponden

tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Vineri seara, Mihail 
Florescu, conducătorul dele
gației guvernamentale a R. P. 
Romîne, căre, la invitația gu
vernului algerian face,o vizi
tă în Algeria, însoțit de Ion 
Georgescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Alger, a făcut o 
vizită lui Ahmed Ben Bella, 
președintele Republicii Alge
riene Democratice și Popu
lare. Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească. Cu acest pri
lej, președintele Ahmed Ben 
Bella a transmis un salut căl
duros președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

★

în seara zilei de 2 octom
brie, la Palatul guvernamen
tal din Alger a fost semnat 
un protocol privind discuțiile 
care au avut loc zilele aces
tea în problemele colaborării 
romîno-algeriene în domeniul 
industriei petrolifere. Din par
tea R. P. Romîne, protocolul 
a fost semnat de Mihail Flo
rescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, iar, din 
partea Republicii Algeriene 
Democratice și Populare de 
Bachir Boumaza, ministrul 
Economiei Naționale* Comer
țului și Industriei.

La ceremonia semnării au 
fost de față membrii delega
ției romîne, ambasadorul R.P. 
Romîne la Alger, Ion Geor
gescu, numeroși funcționari 
superiori din Ministerul Eco
nomiei Naționale al Algeriei,

Ministerul Afacerilor Externe 
și din alte instituții centrale 
algeriene, ziariști.

După semnarea protocolu
lui, ambasadorul R. P. Romi
ne -la Alger a oferit, la reșe
dința sa, un cocteil la care au 
participat Bachir Boumaza, 
Acrouf Daoud, secretar gene
ral în Ministerul Algerian al 
Economiei Naționale, Yaker, 
directorul departamentului e- 
conomic din Ministerul Afa
cerilor Externe, Bensiam, pre
ședintele Camerei de Comerț 
a Algeriei, director al primu
lui Tîrg internațional de la 
Alger, numeroși funcționari 
superiori din instituțiile cen
trale algeriene. Din partea ro
mînă, la cocteil au luat parte 
membrii delegației guverna
mentale romîne, condusă de 
Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei.

★

ALGER. — Cu prilejul Zilei 
Romîniei la Tîrgul internațio
nal de la Alger, Ion Geor
gescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Alger, și Marin Li- 
xandru, directorul Pavilionu
lui romînesc, au oferit vineri 
seara o recepție în incinta pa
vilionului, la care au luat 
parte Bensiam, președintele 
Camerei de Comerț a Algeriei 
și director al Tîrgului, Bala- 
man, prefectul orașului Al
ger, membri ai unor delegații 
străine care au participat la 
festivitățile prilejuite de 
inaugurarea tîrgului, directori 
ai pavilioanelor țărilor parti
cipante la tîrg, oameni de 
afaceri algerieni și străini.

„PlanuL Hallstein“ privind
Piața comună

BRUXELLES 3 (Agerpres). — 
„Europa politica este o rachetă 
cu trei etaje (uniunea vamală, 
uniunea economică și, deasupra, 
uniunea politică), iar Piața co
mună este baza unificării poli
tice a continentului", a declarat 
profesorul Walter Hallstein, ex- 
punînd ziariștilor planul său de 
accelerare a uniunii vamale între 
cei „șase" pînă la 1 ianuarie 
1967, înainte cu trei ani față de 
termenul inițial, prevăzut prin 
Tratatul de la Roma.

Planul lui Hallstein (președin
tele comisiei Pieței comune) este 
denumit oficial, potrivit agenției 
France Presse, „inițiativa 1964" 
și exprimă, înainte de toate, gri
ja întăririi Pieței comune în ve
derea grăbirii uniunii politice a 
Europei occidentale. Inrăutăți-

rea actuală în privința uniunii 
economice este apreciată de or
ganele Pieței comune ca „seri
oasă".

Planul elaborat de Hallstein, 
urmează să fie examinat de con
siliul ministerial al Pieții comu
ne, care va avea loc la 12 oc
tombrie.

Greva studenților argentinieni
Aspect exterior al Univer- I 

sității din Viena I

• DEMONSTRAȚII DE STRADĂ ÎMPOTRIVA ALO 
CAȚIILOR BUGETARE REDUSE ® OCUPAREA UNOR 

FACULTĂȚI DE CĂTRE STUDENȚI

Studenții unui mare număr 
de facultăți argentiniene 
au declarat., grevă și au 

organizat numeroase demonstra
ții de stradă pentru a protesta 
împotriva alocațiilor bugetare 
reduse acordate învățămîntului 
public. In orașul Corrientes, si
tuat la 1 200 km nord de Buenos 
Aires, poliția a intervenit împo
triva demonstranților, 10 studenți 
fiind răniți.

In capitala Argentinei studen
ții au ocupat facultățile de me
dicină, agronomie și științe eco
nomice. Ei au blocat circulația 
în jurul acestor facultăți și nu 
au evacuat străzile decît după 
intervenția poliției. Peste 2 500 
de studenți s-au culcat pe stradă 
în fața Palatului Congresului ar
gentinian, împiedicînd circulația.

Incepînd de vineri după-amia- 
ză toate facultățile din Buenos 
Aires și-au întrerupt activitatea. 
Douăzeci de mii de studenți au 
participat la un miting în fața 
facultății de științe economice 
și au manifestat apoi în fața 
clădirii Congresului.

Președintele Republicii, Ar
turo Illia, a primit la reședința 
guvernului o delegație stu
dențească care i-a înmînat o 
listă cu revendicări privind 
creșterea alocațiilor pentru în- 
vățămînt în concordanță cu 
majorarea continuă a prețuri
lor.

Demonstrații studențești au 
avut loc, de asemenea, în ora
șele Rosario și San Luiz.

Japonia: La Yokosuka a 
avut Ioc recent un miting Ia 
care au participat locuitori 
din Tokio, Kanagawa și alte 
regiuni pentru a protesta 
împotriva staționării sub
marinelor atomice străine în 

porturile țării.

DEMISIA GUVERNULUI SIRIAN
DAMASG 3 (Agerpres). — 

Guvernul sirian condus de 
Salah Al Bitar a demisionat 
sîmbătă seara, relatează agen
ția Reuter, citind un comunicat 
oficial. Din surse informate

s-a aflat că noul cabinet va fi 
condus de Amin El Hafez. 
Fostul ministru de interne, N. 
Atassi, va primi funcția de 
vicepreședinte al guvernului. 
Din surse bine informate co
respondentul agenției France 
Presse anunță că toți miniștrii 
guvernului sirian care urmea
ză să se formeze 
vor fi membri 
Baas.

După cum se 
guvern, condus 
tar, se află la putere din luna 
mai. Generalul Amin El Ha
fez este în prezent președin
tele Consiliului prezidențial 
al Siriei, urmînd să-și păstre
ze și această funcție, alături 
de cea de prim-ministru.

știe, actualul 
de Salah Bi

duminică
ai partidului

t.

urmat a luat 
Ture, mini- 
economice al Cuba: Vedere a centrului școlar „Abel Santamaria" din pro

vincia centrală Las Villas.

KONAKRY. — La 2 octom
brie poporul guinez a marcat 
cea mai mare sărbătoare a 
sa — Ziua independenței. Cu 
acest prilej a avut loc o mare 
demonstrație populară și o 
paradă militară pe noul sta
diu din Capitala țării. La mi
tingul care a 
cuvîntul Ismail 
strul dezvoltării 
Guineei.

99Profesorii cer o bucată de pîine"

Puternica greva a cadrelor didactice

din Bolivia

Alger —gazda viitorului Festival
„Ne vom reîntîlni la viitorul 

Festival!“. Cuvintele aceastea 
răsunau la Helsinki, in parcul ce 
găzduia manifestarea finala a ce
lui de-al VlII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților. 
In acea seară de început de au
gust se aflau in capitala Finlan
dei reprezentanți a peste 1 500 
organizații din 137 țări.

Care va fi gazda celui de-al 
IX-lea Festival ? Firește, atur.ci 
răspunsul la o asemenea întreba
re era prematur. Dar, recent, tot 
la Helsinki, reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret și studen
țești din 52 țări au discutat prin
cipalele probleme legate de orga
nizarea și desfășurarea celui de
al IX-lea Festival. Cu acest pri
lej, s-a subliniat încă o dată rolul 
Festivalurilor, în întărirea unită
ții de acțiune a tinerei generații, 
indiferent de concepțiile politice, 
filozofice și religioase, sub lo
zinca luptei pentru pace și prie
tenie.

La capătul discuțiilor, accep
tând invitația făcută în numele 
guvernului algerian de președin
tele Ben Bella ca Algeria să găz
duiască cel de-al IX-lea Festival, 
participanții la ședință au căzut 
de acord în unanimitate ca vii
torul Festival să aibă loc în ora
șul Alger, la sfîrșitul lui iulie — 
începutul lui august 1965.

In vederea unei bune organi
zări a Festivalului, participanții 
la ședință au hotărît să creeze 
un Comitet Internațional de

Pregătire, care urmează să se re
unească periodic și să stabilească 
măsurile necesare reușitei acestei 
mari manifestări a tinerei gene
rații. In Comitetul de pregătire 
au fost alese organizații din 42 
țări (printre care și Republica 
Populară Romînă) precum și 
F.M.T.D., U.I.S., Mișcarea Pan 
Africană de tineret, Mișcarea Pan 
Africană pentru studenți. Au fost 
rezervate, de asemenea, 5 locuri 
pentru alte organizații internațio
nale de tineret și studențești.

Participanții au adoptat un 
apel către tinerii și studenții de 
pretutindeni, în care se sublinia
ză printre altele:

TINERI ȘI STUDENȚI DE 
PRETUTINDENI!

Alger va fi locul de întîlnire 
al generației noastre care, indife
rent de concepții ideologice, re
ligioase, de naționalitate, rasă, 
culoare își dă mina în jurul ide
alurilor ce animă tineretul lumii. 
Ca și celelalte festivaluri, cel 
de-al IX-lea Festival va avea o 
mare importanță în favoarea unei 
cooperări mai puternice și mai 
eficace între organizațiile de ti
neret și studenți, cele mai diver
se din lumea întreagă și înteme
iată pe un dialog amical, plin de 
înțelegere rodnică.

Ca totdeauna Festivalul va fi 
deschis tuturor tinerilor și tinere
lor însuflețiți de idealurile păcii 
și prieteniei, tuturor organizații-

lor naționale sau internațional^ 
preocupate de interesele, educa
ția și viitorul tinerei generații.

Cu bogatul său program cultu
ral, cu seminariile, întîlnirile și 
sărbătorile sale, idealurile și spi
ritul Festivalului pentru pace, 
prietenie, înțelegere mutuală și 
cooperare internațională vor tri
umfa.

Tineri și studenți I La revede
re la Alger !

Luind cuvîntul în numele ti
neretului și studenților algerieni 
Semidi Mohamed — reprezentant 
al conducerii Tineretului F.L.N., 
a subliniat că tineretul algerian 
va face tot ce stă în puterile sa
le pentru ca cel de-al IX-lea 
Festival, primul care are loc pe 
continentul african, într-o țară 
care a luptat eroic pentru a-și cu
ceri independența, să constituie 
un succes strălucit.

ȘERBAN ULMEANU

STABILIREA DE RELAȚII 
DIPLOMATICE ÎNTRE R.P. 
CHINEZĂ ȘI REPUBLICA 

AFRICA CENTRALĂ

imp de aproape o 
lună 23 000 de pro
fesori și învățători 
din Bolivia s-au a- 
flat în grevă. Ob
servatorii din La 
Paz apreciază că,

prin răspîndirea ei geografică 
și implicațiile sociale, aceasta 
a fost una dintre cele mai mari 
acțiuni cu caracter revendica
tiv care a avut loc în Bolivia 
anul acesta.

Corpul didactic bolivian a ce
rut guvernului o sporire a sa
lariilor, plata punctuală a drep
turilor ce i se cuvin și elabora
rea unui program care să pre
vadă construirea de noi școli 
și înzestrarea celor existente 
cu material școlar. Greva s-a 
bucurat de sprijinul corpului 
didactic universitar, al studenți
lor, organizațiilor profesionale 
și federațiilor sindicale din în
treaga țară. La ea au participat 
profesorii și învățătorii de la 
orașe, sate, precum și din șco
lile particulare.

Cererile corpului didactic au 
fost susținute prin numeroase 
manifestații publice de protest 
care au avut loc în întreaga 
țară. Unele dintre ele, ca, de 
pildă, aceea desfășurată recent 
în capitala Boliviei, La Paz, au 
fost împrăștiate prin mijloace 
violente de poliție care a folo
sit grenade cu gaze lacrimoge-

ne și bastoane de cauciuc. Mai 
mulți profesori au fost arestați 
iar unii dintre ei, cum este Ed- 
mundo Camachon, au fost bă
tuți în clădirea prefecturii po
liției din La Paz.

„Profesorii au stomacul gol", 
„Profesorii cer o bucată de 
pline" — au scandat demon
stranții în fața clădirii ministe
rului bolivian al Educației. Ti
tularul acestui departament, 
Carlos Serrate Reich, a anunțat 
atunci însă că . cererile lor nu 
pot fi îndeplinite întrucît „te
zaurul național nu are mijloace 
de a se trece Ia o sporire a sa
lariilor". Totodată el a ordonat 
închiderea tuturor școlilor ele
mentare și secundare și a fă
cut cunoscut că profesorii . nu 
vor primi salariul pentru zilele 
în care s-au aflat în grevă. 
Lupta revendicativă a profeso
rilor bolivieni s-a soldat pînă 
la urmă cu un succes. Guver
nul a anunțat la începutul aces
tei săptămîni că au fost accep
tate o parte a revendicărilor 
formulate. In felul acesta greva 
a luat sfîrșit.

Puternica acțiune a corpului 
didactic bolivian a prilejuit 
presei din această țară să facă 
o trecere în revistă a situației 
jalnice a profesorilor și învăță
torilor. Ziarul „LA NACION" 
scrie astfel că „învățătorii tră
iesc într-o stare deplorabilă".

Un corespondent al agenției 
PRENSA LATINA apreciază la 
rîndul lui. că „situația căreia îi 
face . față corpul didactic , nu 
este decît un rezultat al dra
mei sociale a poporului boli
vian". Intr-adevăr, în această 
(ară sud-americană cu- 3 800 000 
locuitori, 80 la sută din popu
lație este analfabetă. Un pro
cent de 70 la sută dintre boli
vieni depind de agricultură, cea 
mai mare parte a lor dispunînd 
de pămînturi cu o productivi
tate extrem de scăzută.

Bolivia este a patra țară pro
ducătoare de cositor din lume 
dar existența acestei bogății 
naturale nu are drept conse
cință bunăstarea țării. Aceasta 
se datorește faptului că prețul 
cositorului se stabilește pe pie
țele occidentale ceea ce duce 
la o reducere permanentă a 
veniturilor provenite din expor
turi. Iată de ce recenta acțiune 
revendicativă a corpului didac
tic se înscrie într-o acțiune 
mai largă, la care participă toa
te păturile populației acestei 
țări, pentru ridicarea nivelului 
de trai prin naționalizarea so
cietăților străine și anularea 
concesiunilor acordate în dome
niul exploatării bogățiilor na
ționale, astfel încît acestea să 
revină în întregime poporului 
bolivian.

ondra va găzdui 
I săptămîna viitoare 

o nouă sesiune a 
| Consiliului interna

țional al cafelei. Cu 
I puțin timp în urmă 

acest organism a 
elaborat un acord menit să ducă 
la rezolvarea mult discutatei pro
bleme a cotelor de export pen
tru cafea, problemă care a stat 
la baza unor îndelungate trata
tive între țările importatoare și 
cele exportatoare. In conformitate 
cu clauzele acordului regle
mentarea problemei cotelor de 
export ar fi trebuit să se înte
meieze pe „un certificat de ori
gine" eliberat de țările exporta
toare. In acest mod s-ar fi,putut 
urmări respectarea' *cotelor de - 
export.

După ultimele relatări ale a- 
gențiilor de presă occidentale, â- 
cordul este din nou în primejdia 
de a • nu putea fi aplicat. Acea
sta. deoarece în urma refuzului 
Congresului american și altor 
țări-de.a, ratifica acordul respec
tiv (guvernul american își dă
duse anterior adeziunea), șe 
poate produce în mod practic 
dezintegrarea. Organizației inter
naționale a cafelei. Se are în ve
dere și faptul că S.U.A. este 

, principalul consumator de cafea 
din lume și neacceptînd noul 
sistem al cotelor stabilite în se
siunea anterioară a consiliului, 
problema rămîne în continuare 
nerezolvată.

In afară de acest punct, la 
Londra urmează să fie discutată 
solicitarea Braziliei care și-a ex
primat îngrijorarea în legătură 
cu scăderea prețurilor la cafea, 
precum și reducerea eventuală a 
cotelor de producție pe anul 
1964—1965, la care Brazilia a și 
început să procedeze.

Reuniunea viitoare a biroului 
executiv se anunță,, după agenda 
problemelor pe care Ie are de re
zolvat, a fi hotărîtoare pentru 
viitorul acestor organizații.

•-

continuă 
locuinței 
nimănui 
Gizenga, 
militanți

PEKIN 3 (Agerpres). După 
cum transmite agenția China 
Nouă, reprezentanții guverne
lor Republicii Populare Chi
neze și Republicii Africa Cen
trală au semnat la Bangui un 
comunicat comun cu privire 
la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre cele două state 
la nivel de ambasade.

FLORENȚA 3 (Agerpres). — La 
Florența s-au deschis lucrările Re- 

iunii oamenilor de știință apar- 
înd grupului european pentiu 
ricultură al F.A.O. Pe ordinea 

de zi a lucrărilor figurează studie
rea problemelor legate de clasifi
carea pâmîutului agricol și exami
narea resurselor terenurilor agri
cole. La lucrări participă repre
zentării ai țărilor europene, mem
bre ale F.A.O. printre care și R.P. 
Romînă.

Tn prima ședință s-a prezentat 
un referat avînd ca temă „Clasifi
carea solurilor". Tn cadrul discuții
lor la această temă a luat cuvîn
tul din partea R. P. Romînă, acad. 
Nicolae Ceraescu.

DELEGAȚIA DE PARTID 
$1 GUVERNAMENTALĂ 

CEHOSLOVACĂ
SI A ÎNCHEIAT VIZITA 

IN R P. UNG ARA

I. R. IOAN TIMOFTE

ATCPȚI Al LUI GIZENGA 
PUȘI SUB STARt DE AREST

LEOPOLDVILLE. — în le
gătură cu punerea sub stare 
de arest la domiciliu a lui An
toine Gizenga, Partidul lu- 
mumbist unificat (PALU), 
creat recent de Gizenga, a 
declarat că jandarmi și agenți 
ai siguranței au efectuat o 
percheziție amănunțită în lo
cuința acestuia în căutarea de 
arme și muniții. Jandarmii, se 
arată în declarație, 
să staționeze în fața 
și nu permit accesul 
înăuntru. Adepții lui 
precum și mulți alți 
au fost, de asemenea, puși sub 
stare de arest la domiciliu.

Acord sovieto-japonez privind

dezvoltarea comerțului

de coastă

NAHODKA . — în orașul 
Nahodka s-au încheiat con
vorbirile dintre cercurile de 
afaceri japoneze și organiza
țiile comerciale și industriale 
sovietice din Extremul Orient, 
privitoare la dezvoltarea co
merțului de coaătă.

în urma tratativelor s-a a- 
juns.la un acord priviind lăr
girea acestui comerț între;ți
nuturile sovietice Primorie, 
Sahalîn, Kamciatka și Japonia.

Implicațiile

conflictului laptelui
„Conflictul laptelui se extin

de, în timp ce pozițiile se înăs
presc ; noi departamente au 
hotărît să intre în grevă" — 
nota ultimul număr al ziarului 
parizian „LES ECHOS". Cei 
nouă parlamentari ai grupării 
guvernamentale U.N.R.-U.D.T, 
primiți la dejun de premierul 
Pompidou, căruia i-au oferit 
„bunele oficii" pentru a căuta 
o cale de mediere în conflictul 
care opune pe fermieri autori
tăților în legătură cu cererea 
de sporire a prețului laptelui, 
au fost — potrivit ziarului „LE 
MONDE" — „oarecum decep
ționați de intransigența gazdei 
lor".

Refuzînd să accepte reven
dicările fermierilor privitoare 
la prețul laptelui, autoritățile 
frdnceze mizează pe importul 
de lapte și produse lactate din 
celelalte țări membre ale Pie
ței comune. Demersurile în a- 
cest sens au apărut oarecum 
paradoxale față de intențiile 
exprimate anterior de Franța 
de a deveni unul din furnizorii 
de produse agricole, inclusiv 
lactate, pentru întreaga Piață 
comună, mergînd la concuren
ță cu alte state exportatoare. 
Dar, o dată cu intrarea în vi
goare a regulamentului privi-

tor la pi 
drul 
orice

gatură
rul „LE MONDE" scria: „Di 
1962 guvernul a prezentat agri 
cultorilor francezi Piața comu 
na ca o ocazie pentru vînzare 
mai multor produse și la u 
preț mai ridicat decit pe piaț

ioane scăzut

—

In ajunul Conferinței
țărilor neangajate

CAIRO 3. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Sîmbătă, miniștrii afa
cerilor externe ai țărilor ne
angajate au început dezbateri
le în cadrul celor două comi
tete politic și economic și cul
tural. Abdul Rahman Pazwak 
(Afganistan) a fost ales pre
ședintele comitetului politic, 
iar Benoit Balla, ministrul 
afacerilor externe al Cameru
nului, președintele comitetului 
economic și cultural. în aceste 
comitete miniștrii de externe 
au examinat recomandările și 
observațiile prezentate de către 
diferitele delegații asupra or- 
dinei de zi a Conferinței Ia 
nivel înalt a țărilor neanga
jate ce se deschide la 5 oc-

tombrie. Comitetul economic 
și cultural și-a încheiat deja 
lucrările. Un grup restrîns de 
lucru se va întîlni duminică 
seara pentru a definitiva pro
iectul de recomandări, iar co
mitetul politic se întrunește 
din nou duminică dimineața.

La Cairo au continuat să 
sosească șefii unor state și gu
verne care vor lua parte la 
Conferința la nivel înalt a 
țărilor neangajate. Este vorba 
de președintele Iosip Broz Tito, 
al R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Algeriei, Ben Bella, pre
ședintele Somaliei, Aden Ab
dullah O uman, primul mini
stru al Ceylonului, Sirimavo 
Bandaranaike, șeful statului 
cambodgian, Norodom Sianuk.

Acum, autoritățile franceze 
iac apel la importul de lapte și 
produse lactate și nu capătă 
răspunsul dorit. Tilcul acestei 
întîrzieri rezidă, pe de o parte, 
în solidaritatea fermierilor și 
organizațiilor lor, iar pe de al
tă parte în teama celor ce se 
opun Pieței comune agricole că 
în schimbul posibilității de a 
vinde lapte pe piața franceză 
li se va cere să îngăduie ca pe 
piața lor internă produsele 
provenite din Franța, în special 
cereale, să se bucure — ca o 
compensație — de condiții pri
vilegiate. Or, guvernul vest- 
german se împotrivește — așa 
cum a reafirmat cancelarul 
Erhard în ultima sa conferință 
de presă de la Bonn — unifi
cării prețului la cereale.

Intransigența autorităților 
franceze față de revendicările 
fermierilor privitoare la spori
rea prețului laptelui se explică, 
deci, atit prin dorința de a 
menține pe plan intern coordo
natele actualului „program de 
stabilizare", cît și prin ideea 
de a se folosi „conflictul lap
telui" ca un leit-motiv pentru 
a înlătura măcar unele din pie
dicile existente în calea „inte
grării" vest-europene. Dar, atit 
rezistența fermierilor francezi 
cît și contradicțiile manifestate 
și cu acest prilej în Piața co
mună nu par să indice posibili
tatea grăbirii înființării Pieței 
agricole comune.

* F.

JDAPESTA. — Sîmbătă 
gația de paifcd și guver- 
entală cehoslovacă, în 
te cu Antonin Novotny, 

ședințele R. S. Cehoslova- 
care a făcut o vizită de 

prietenie în R. P. Ungară, a 
plecat din Budapesta. La ple
care, delegația a fost condusă 
la aeroport de conducători de 
partid și de stat ungari.

în aceeași zi a fost dată pu
blicității declarația comună 
ungaro-cehoslovacă semnată la 

cheierea vizitei.

ANTIAGO DE CHILE. — Luind 
intui în cadrul unei conferințe 
presă, președintele ales al Re-, 
licii Chile, Eduardo Frei, a de
al că guvernul sau „dorește 

să păstreze relații amicale cu Sta
tele Unite însă nu intenționează 
să se lase închis pe continentul a- 
merican. Este foarte important 
pentru noi, a adăugat el, să 

vea relații mai strlnse 
Europa".

Reierindu-se Ia convorbirile 
vute cu președintele Franței, gene- 
ralul de Gaulle, Frei a spus că a- 
cestea au avut drept rezultat „un 
cedru de colaborare foarte con
cret între Franța și Chile. O per- 
soană avînd poziția mondială a 
generalului de Gaulle, care arată 
interesul pentru America de Sud, 
a declarat el în încheiere, nu poa
te decît să contribuie la o evolu
ție favorabilă a opiniei politice 
europene față de problemele noas
tre"'.
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DESCHIDEREA 
EXPOZIȚIEI 

DE FOTOGRAFII 
ROMINEȘTI LA ATENA

ATENA — La sediul Ligii de 
prietenie greco-romîne din A- 
tena a avut loc deschiderea 
expoziției de fotografii „As
pecte din viața și dezvoltarea 
Romîniei de azi“. La festivi
tate au participat general L. 
Spais, președintele Ligii, poe
tul Ianis Ritsos, P. Arghiropo- 
lus, fost ministru de externe, 
T. M. Katrivanos, secretar ge
neral al Ligii și consilier mu
nicipal, oameni de cultură și 
artă, ziariști, membri ai Li
gii de prietenie.

Au fost de față T. Jianu, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim și alți membri 
sadei R. P. Romîne

zi amba
la Atena.

FRAGA. — La 2 
a fost semnat la Praga proto
colul privind schimbul de 
mărfuri între R. S. Ceho
slovacă și U.R.S.S. pe anul 
1965. Conform protocolului, 
schimbul de mărfuri dintre 
cele două țări va crește, față 
de anul 1964, cu 15 la sută.

Protocolul a fost semnat de 
F. Hamouz, ministrul comer
țului exterior al R. S. Ceho
slovace, și N. S. Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S.

octombrie
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