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89 S« M. Tș-uriTribuna experienței înaintate
și-au îndeplinit 

planul anual
de calificare a tineretului 
la centrala electrică 

termoficare Borzeștiși de
Centrala electrică și de termo- 

ficare Borzești se numără printre 
cele mai tinere vlăstare ale planu
lui de electrificare. De pe actele 
care-i atestă intrarea în funcțiune, 
încă nu s-a uscat bine cerneala.

Aparatajul cu care este înzes
trată centrala, reprezintă o oglin
dă a talentului oamenilor de 
știință sovietici. Orice impuls în 
plus al agregatelor, orice mișcare 
în plus a unei rotițe, orice apă
sare de buton, totul—totul este în
registrat de complicatele și sensi
bilele aparate.

Aici. în această centrală, por
nind de la turbiniști, cazangii, 
continuînd cu maiștri șefi de tură 
și încheind cu inginerii, lucrează 
numai tineri.

Este deci firesc să se pună 
legitima întrebare : cum se des
curcă băieții și fetele centralei 
Borzești ? Cum răspund ei cerin
țelor înaltei calificări impuse de 
fiecare loc de muncă ?

Răspunsul ar putea fi următo
rul : tinerii învață, învață cu o

admirabilă voință, socotind că cea 
mai de seamă datorie a lor o con
stituie o cit mai înaltă instruire 
tehnico-economică.

Cele vreo 15—16 luni ce s-au 
depănat de Ia intrarea centralei în 
funcțiune, pot fi socotite ca un 
an școlar, ceva mai lung decît cel 
obișnuit.

Erau, atunci, la început, mai 
multi tineri care n-aveau nici un 
fel de calificare. Numărul lor re
prezenta cam 20 la sută din to
talul celor care lucrau în cen
trală. Oamenii aceștia trebuiau 
sprijiniți să învețe o meserie le
gată de specificul agregatelor și 
aparatelor. De altfel și în ceea ce 
privește pe cei calificați se ivise 
necesitatea unei temeinice in
struiri, mai ales privind științele 
exacte și detaliile funcționării a- 
gregatelor.

In acest scop s-au deschis cursuri 
pe diferite grade. La gradul I ve
neau cei fără nici o calificare. La 
gradul imediat superior — cei care 
absolviseră școlile profesionale și

cei care aveau mai puține cunoș
tințe teoretice. Un alt curs este 
destinat absolvenților școlilor me
dii și maiștrilor cu bună pre
gătire practică, dar care simțeau 
nevoia unei pregătiri corespunză
toare din punct de vedere teoretic, 

îndrumarea cursanților către 
aceste cursuri s-a făcut în cadrul 
adunărilor generale deschise ale 
organizației de bază U.T.M. Dez
baterile au avut o singură temă : 
„Pregătirea teoretică a fiecărui 
tînăr în parte". Și ca urmare, ti
nerii au fost îndrumați către 
cursul corespunzător.

Este interesant de remarcat că 
nu s-a semnalat nici o greșeală de 
încadrare și că nici în afara 
cursanților n-a rămas vreun tînăr. 
Toți, absolut toți, au pornit să 
învețe.

Tovarășii de la U.T.M. au înce
put «lupă aceea să urmărească 
frecvența. Au avut ei ceva de fur
că și aici. Ținea Badiu, Toader 
Oprea, Ion Ciobanu plecau de la

ION ȘINCA 
corespondentul „Scîntell tine

retului" pentru regiunea Bacău

Pînă acum 89 S.M.T.-uri din 
întreaga țară au îndeplinit pla
nul anual de producție, iar 52 
planul de lucrări prevăzute pen
tru campania de toamnă.

Prin înzestrarea S.M.T.-urilor în 
cursul acestui an cu noi tractoare 
și mașini agricole, ca și datorită 
folosirii lor în condiții mai bune 
decît în anii trecuți, ele au exe
cutat pînă acum, un volum de lu
crări din planul anual cu 
1.010.000 ha. arătură normală 
mai mult decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut ; 
față de campania agricolă din 
toamna anului 1956, volumul de 
lucrări este mai mare cu 537.000 
ha. arătură normală.

Ridicarea 
misiunilor diplomatice 

de la New Delhi 
ți București la rangul 

de ambasade

Conducătorii statului, guvernului șl partidului nostru după prezentarea con doleanțelor la ambasada R. Ccbosfovacd

Încheierea lucrărilor conferinței 
din R. P. R.electricienilor

La ambasada R. Cehoslovace

Vizitele delegației guvernamentale 
sovietice care a participat la funeraliile 

tovarășului Grigore Preoteasa

In vedere* întăririi pe mal 
departe a relațiilor deosebit de 
prietenești existente între Repu
blica Populară Romînă și Repu
blica India, guvernele celor două 
țări au hotărît să ridice repre
zentanțele lor diplomatice la 
rangul de ambasade.

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Nico- 
lae Cioroiu a fost numit amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Romîne în Re
publica India.

Miercuri după amiază în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală au 
luat sfîrșit lucrările Conferinței 
electricienilor din R. P. Ro
mînă.

Timp de 4 zile, aproape 700 de 
ingineri, tehnicieni, cercetători de 
specialitate din întreprinderile și 
institutele tuturor ramurilor in
dustriale din întreaga țară, îm
preună cu oameni de știință, ca
dre didactice din învățămîntul 
tehnic superior și specialiști in
vitați din R. P. Bulgaria. R. D. 
Germană, R. P. F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. au dezbătut stadiul în 
care se găsește introducerea teh
nicii noi în diversele domenii ale 
electricității din țara noastră.

Referatele, comunicările știin
țifice și discuțiile au oglindit 
realizările obținute de țara noas
tră pe baza planului de electri
ficare.

In domeniul telecomunicațiilor, 
electronicii și automatizării, ra
poartele șl comunicările au o- 
glindit succesele obținute în ul

Joi la amiază delegația guver
namentală sovietică care a par
ticipat la funeraliile tovarășului 
Grigore Preoteasa compusă din 
tovarășii: L. 1. Brejnev, membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., secretar al C.C. 
al P.C.U.S., N. S. Patolicev, 
membru al C.C.' al P.C.U.S. 
prim locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., N. I. 
Bobrovnikov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președinte al Sovietului 
de deputati ai oamenilor muncii 
din orașul Moscova. A. A. Epișev, 
membru supleant a! C.C. ai 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii 
Sovietice Ia București și V. I. 
Tîșcenko, adjunct al șefului unei 
secții a C.C. al P.C.U.S., au vi
zitat „Podul Prieteniei" de peste 
Dunăre care leagă R. P. Romînă 
de R.P. Bulgaria.

Delegația a fost însoțită de to
varășul Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C, al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri,

După ce membrii 
vizitat instalațiile 
invitația organelor
regiunii Russe (R. P. Bulgaria)

delegației au 
podului, la 
de stat ale

au făcut o scurtă vizită tn orașul 
Russe.

Seara, delegația guvernamen> 
Llă sovietică, s-a înapoiat întală sovietică, s-a 
Capitală.

N. I. Bobrovnikov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., președinte al 
Sovietului de deputati ai oame
nilor muncii din orașul Mosco
va, membru al delegației guver
namentale sovietice a făcut joi o 
vizită la Comitetul Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei.

Oaspetele sovietic a fost în- 
tîmpinat de tovarășii ing. Anton 
Vlădoiu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei. FI. Dănă- 
lache, membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., Ste- 
liana 
dinte 
tar al 
talel.

Tovarășul N. I. Bobrovnikov 
s-a interesat de unele probleme 
ale gospodăriei comunale a ora
șului București și a împărtășit 
din experiența și activitatea So
vietului de deputați ai oameni
lor muncii din orașul Moscova.

(Agerpres)

Năstăsescu, vice preșe- 
și Leonida Ionescu, secre- 
Sfatului Popular al Capi-
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• Tinărul strungar Ion Bică de Ia uzinele Mao Țze-dun este ? 
; cunoscut și apreciat de întreaga uzină pentru calitatea mun- ■
• cii sale, •

De ce lîncezește viata culturală 
a tineretului din Tg.-Cărbunești

timii ani în dezvoltarea telefoniei 
urbane și cele rurale, a creșterii 
stațiilor de radio emisie și ex
tinderii radioficării.

O contribuție de seamă la des
fășurarea lucrărilor Conferinței 
electricienilor din R.P.R. au a- 
dus-o și specialiștii străini, care 
au prezentat referate și comuni
cări științifice deosebit de intere
sante.

Participanții la conferință au 
hotărît în unanimitate trimiterea 
unei telegrame Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
în care spun printre altele: 
„Conștienți de importanța sarci
nilor ce le stau în față, însufle
țiți de cel mai adînc patriotism, 
participanții la conferință se an
gajează de a lupta și mai perse
verent pentru perfecționarea 
producției în scopul unui succes 
cît mai rapid al construcției so
cialiste în scumpa noastră pa
trie, Republica Populară Romî
nă".

In cuvîntul de închidere a pri
mei Conferințe a electricienilor 
din R. P. Romînă, ing. Ștefan 
Bălan a arătat că dezbaterile 
prilejuite de conferință au fost 
deosebit de rodnice.

★

Seara, Consiliul Central ASIT, 
a oferit o masă în cinstea parti- 
cipanților la Conferință în sa
loanele Casei Centrale a Arma
tei.

Joi 14 noiembrie, 1* or* 9 di
mineața, tovarășii dr. Petru 
Groza, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Al. Dră- 
ghici, Leontin Sălăjan, Janoș 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Anton 
Moisescu, Avram Bunaciu și 
Aurel Mălnășan, au exprimat 
ambasadorului R. Cehoslovace la 
București, dr. Ivan Rohall Ilkiv, 
La sediul Ambasadei, sentimente
le de adîncă durere ale poporu
lui romîn la încetarea din viață 
a tovarășului Antonin Zapoto
cky, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti-

duiul Comunist din Ceh»»Iovei 
ei« șl președintele Republicii 
Cehoslovace. |

De asemenea, au mal prezent 
tat condoleanțe șefii unor mU 
siuni diplomatice acreditat! la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In cursul zilei au prezentat 
condoleanțe la Ambasada R. CehoJ 
slovace membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, conducători ai 
organizațiilor obștești, oameni 
de artă și cultură, delegații ale 
oamenilor muncii din tntreprim 
derile și instituțiile din Capitală.

(Agerpres) |

Vizitele grupului 
de vechi membrii 

ai P, C U. S.

Tîrgul Cărbunești are o așezare 
pitorească. Dar ceea ce te 
impresionează aproape din prima 
clipă și te atrage într-un fel să 
observi mai bine viața acestui tîr- 
guleț e ținuta sobră și serioasă 
a cetățenilor. La orele 8 seara 
cînd instituțiile își încetează ac
tivitatea cetățenii tîrgului dispar 
dintr-odată și se închid în casă.

— E sîmbătă azi, nu mergi un
deva la dans, la un spectacol ? 
Am întrebat un tînăr de la poș
tă. M-a privit de-a dreptul sur
prins.

— Unde?!!
Cam la aceeași oră se trag e- 

bloanele și la sediul comitetului 
raional U.T.M. Activiștii își așea
ză mapele în dulapuri, ușurel ca 
pe niște sticle, își perie pălăriile 
și stabilindu-și o mină cît mai 
severă pe față, pleacă acasă mul
țumiți de ordinea și precizia în 
care se desfășoară viața de orga
nizație. Tinerii își plătesc co
tizația la timp, vin la șe
dințe regulat, gazetele de pere
te sînt la zi, mă rog, se trasează 
sarcini, se îndeplinesc și rezulta
tele scontate se ivesc întocmai ca 
și totalurile unei balanțe conta-

bile din dosarele UJl.C.C.-ului : 
20 de tineri convocați la consfă
tuire — 20 de tineri prezenți. Și 
așa în fiecare zi : luni, marți, 
miercuri, joi, vineri, sîmbătă. Du
minică pauză. Locuitorii orășelu
lui se despart sîmbătă și nu se 
mai văd pînă luni dimineață.

— Bine, dar dumneavoastră 
n-aveți casă de cultură, bibliote
că, am văzut aici atîtea instituții... 
Tinerii unde se distrează ? îl în
treb pe primul secretar al comi
tetului raional U.TJM., tovarășul 
Virgil Cîrlig, un tînăr brunet și 
foarte preocupat.

— Cum să n-avem tovarășe ?
Intr-adevăr ar fi fost și de mi

rare faptul că într-un asemenea 
tîrgușor cu tot felul de instituții 
să nu fie și instituții 
N-are el 
dar are 
alături, 
volume 
turală ?
te încăperi și te învăluie aceeași 
atmosferă de moleșală și pioșenie 
caracteristică întregului tîrgușor. 
Petreceri tinerești nu se' organi
zează. Cum adică să vii aici să 
joci șah, să dansezi și veselindu- 
te mai știu eu să te pomenești 
cumva pufnind și în rîs ? Ferit-a 
sfîntul ! La căminul cultural ti
nerii se întîlnesc din cînd în cînd 
la cîte un film, apoi pentru 
multă vreme liniștea devine iarăși 
stăpînă peste dușumelele amorți
te. „Seri culturale", „concursuri 
ghicitoare", repetiții pentru vreun 
cîntec sau piesă de teatru nu s-au 
pomenit pe aici.

— Cor? N-avem dirijor tova
rășe, răspunde prompt tovarășul 
Victor Nicolaescu, șeful secției de 
învățămînt și cultură a sfatului 
popular raional. Și pe fața lui 
plutește atîta seninătate de parcă 
dacă s-ar fi găsit vreun dirijor ar 
fi fost o greșală, o lipsă în acti
vitate. Dans ? O să facem și dans 
tovarășe, dar vezi mata, avem 
sarcini mai importante... mai...

Corect, după instrucțiuni ca și 
oricare instituție și căminul cul
tural al tîrgușorului are o sche
mă de organizare iar în schemă 
e prevăzut un director : tovarășul 
Constantin Budin. încerc să-l gă
sesc dar e plecat la Craiova. în 
afară de tovarășul Nicolaescu nu-l 
mai cunoaște nimeni. E nou. îna
intea sa a fost altul, Golumbeanu 
dar și dumnealui era nou fiindcă 
la rîndu-i și dumnealui a înlocuit 
cîndva pe un alt director.

— De * ’ * ’ ‘ ’
des ? îl 
colaescu.

— Se 
Și dacă 
așa, să punem altul. Vedeți dum
neavoastră nu putem sta fără di
rector la cămin.

Alături, biblioteca e închisă. 
Șefa, Aritina Popescu, o fată ți
nură, e plecată pînă la gară. 
Trece trenul de douăspe’... Mai 
vede un călător, un zîmbet fugar, 
mai face cu mîna : singura ei 
distracție. Marcela Savu, cea de-a 
doua bibliotecară nu se știe unde-i 
dusă. Pe la ora mesei apar amîn- 
"două ținîndu-se de braț.

— Cîți cititori ați avut azi ?
— Doi. Sînt vesele și-și ridică

culturale. 
orășelul casă de cultură 
cămin cultural. Și apoi, 
biblioteca cu mii de 
nu-i tot instituție cul- 
Pătrunzi însă în aces-

ce-i schimbați atît de 
întreb pe tovarășul Ni-

mai schimbă tovărășele. 
se schimbă trebuie, nu-i

nasul a mîndrie de parcă ar fi 
spus : două sute ! „Ce să-i faci, 
mă liniștește un cetățean. Să aibă 
și ele un salar acolo".

Șefa biblioteciia face parte și 
din comisia raională a concursu
lui „Iubiți cartea".

— Cîte discuții finale ați ținut? 
După felul cum mă privește îmi 
dau seama că acest termen „dis
cuții finale" nu-i este cunoscut. 
Vorbesc mai pe înțeles, mai popu
lar cum s-ar zice.

— Insigne de „Prieten al căr
ții" cîte ați dat... La participanți... 
La tinerii care participă la con
curs... „Iubiți cartea"... Con
cursul... Ochii ei se fac din ce in 
ce mai mari. Nu-mi înțelegea vor
bele. Ca și cum aș fi venit din 
altă lume. Nu mai întreb nimic.

— Sînt nouă, îmi spunea ea 
intr-un tîrziu. Abia împlinesc un 
an... Poate cei care au fost îna
intea mea să fi făcut ceva...

Tîrgușorul are și stație de ra- 
dio-amplificare. Ca și căminul 
cultural are și stația schemă de 
organizare și în schemă e prevă
zut un șef : Mihai Gîtan. Gîtan 
e un tînăr de vreo 18 ani, nu 
prea are ce face, stă mai mult pe 
la sfat. Stația nu funcționează. 
Din cauza unui referat. Fiindcă 
Gîtan e și el nou în acest post, 
a înlocuit de curînd pe alt „șef" 
și trebuie acum învestit el. Pentru 
aceasta, Dumitru Mazilu, șeful sec
torului de cadre de la sfatul 
popular raional trebuia să înain
teze nu știu unde, pe la regiune, 
un referat. Pînă nu se înaintează 
referatul și pînă 
cu aprobarea scrisă 
nu poate funcționa. O să funcțio
neze ea. Deocamdată însă refera
tul nu-i nici măcar în ciornă. 
Parcă-l aud pe tovarășul Mazilu 
ocupat pînă peste cap spunînd a- 
celeași cuvinte ca și tovarășul Ni- 
colaescu : „De referate stăm noi 
acum tovarășe dragă ?"

De două zile mă plimb pe 
ulițele tîrgului. Jos într-o poiană 
dau din întîmplare peste barele 
unui teren de fotbal. Stau căzute, 
aruncind pe iarba ofilită linii 
lungi de umbră. Cine știe, cînd- 
va vreun grup de tineri a aler
gat poate de-a lungul poienei fă- 
cînd sport. Intr-adevăr, cu ocazia 
festivalului raional s-au întrecut 
aici cîteva echipe... Cîțiva tineri 
au făcut chiar și atletism. Ba al
ții s-au apucat și de volei. Nu 
poate fi însă în fiecare duminică 
festival raional. Sportul are și el 
o socoteală. Dacă ne-am ține toa
tă ziua de el, vorba tovarășilor 
de la sfat, unde am ajunge ?

nu se întoarce 
pe el stația

*eocamdsită însă refera- 
ci măcar în r’--- "

P.S.î Sînt de trei zile în Tîr- 
gul Cărbunești. Vreau să fac o 
precizare : Locuitorii orășelului 
Tîrgul Cărbunești nu sînt po
saci, așa cuin mi s-au părut 
prima zi. Posaci și lipsiți 
pasiune sînt cei ce răspund 
organizarea vieții culturale 
de organizație a tineretului 
aici. Fiindcă multi din cei 
munci de răspundere în acest 
domeniu își îndeplinesc obliga
țiile doar așa, vorba cetățeanu
lui acela „să ia și ei un sala
riu".

în 
de 
de 
și 

de 
cu

V. BARAN

(Agerpres)

Joi
membri ai P.C.U.S., în frunte cu 
A. F. Gorkin, conducătorul dele
gației, care se află în țara noastră, 
a vizitat gospodăria agricolă co
lectivă „Flamura Roșie" din co
muna Șoldanu, regiunea București.

Oaspeții s-au interesat îndea
proape de noile construcții ale 
colectiviștilor, de felul în care 
este organizată munca în gospodă
ria colectivă și modul de retribuire 
a muncii.

La sfîrșitul vizitei, membrii de
legației s-au întîlnit cu mai mulți' 
colectiviști fruntași din comuna

dimineața, grupul de vechi 
in frunte cu

Șoldanu. Președintele gospodăriei 
agricole colective, Mihală, a vor» 
bit oaspeților despre felul în care 
s-a dus munca pentru lămurirea 
țăranilor muncitori de a păși pe 
drumul marii gospodării colective 
și dfâpre dezvoltarea ulterioară a 
gospodăriei colective.

A. F. Gorkin a vorbit colecti
viștilor despre colhozurile din 
Uniunea Sovietică, despre dezvol
tarea lor rapidă și multilaterală 
și a înfățișat aspecte ale vieții fe
ricite pe care 6 trăiesc astăzi col
hoznicii sovietici.

(Agerpres)

Eternizarea memoriei lui
ORIOORE PREOTEASA

Angajamentul 
studenjilor 
bucureșteni

Din toate Institutele de învăță, 
mînt superior ale Capitalei s-au 
adunat ieri la casa lor de cultură 
sute de studenți.

Aici avea să albă loc adu
narea în care, adînc recunoscători, 
studenții bucureșteni 
mit conducerii ___
vernului pentru cinstea ce li s-a 
făcut ca locașul lor de cultură să 
poarte numele tovarășului Gri. 
gore Preoteasa.

In prezidiu au luat loc tova- 
rășii : acad. Atanase Joja, minis, 
trul Invățămîntului și Culturii, 
membru al C.C. al P.M.R., Ion 
Iliescu, secretar al C.C. al U.T.M. 
și președintele Consiliului 

U.A.S.R., conf. univ. Paul Popescu. 
Neveanu, directorul Casei de Cui. 
tură a Studenților, Ștefan Bîrlea, 
secretar al Comitetului U.T.M. pe 
centrul universitar București, Soa
re Stan, președintele Consiliului 
U.A.S.-București, precum și stu. 
denți.

Un auditoriu emoționat, și în. 
durerat în același timp a ascui. 
tat cuvintele calde ale tovarășu
lui Paul Popescu-Neveanu, care 
a adus în fața studenților figura 
luminoasă a unui înaintaș al in. 
telectualității noi, comuniste, to- 
varășul Grigore Preoteasa.

„Viața are sens numai atunci 
cînd este închinată unui țel înalt 
— spunea vorbitorul. Unul ase. 
menea țel și-a închinat întreaga 
sa viață tovarășul Grigore Preo
teasa". Studenții s-au angajat să 
slujească și ei acestui țel înalt 
cu abnegație și devotament, să-și 
aducă contribuția la înflorirea pa. 
triei socialiste.

Este un angajament solemn pe 
care și 1-au luat studenții și pe 
care l-au consemnat în telegra- 
ma trimisă de adunare ■
lui Central al P.M.R. 
liului de Miniștri.

__  au mulțu. 
partidului și gu.

Comitetu. 
și Consi-

Școala cinstește 
numele fostului său elev

In ziua de 21 septembrie 1922, 
în matricola nr. 2 a școlii prima
re de pe strada Zoe Grand a fost 
înscris în clasa l-a elevul Grigore 
I. Preoteasa.

Vioi, inteligent, dornic totdea
una să știe lucruri noi, copilul 
muncitorului Preoteasa din car
tierul Grand și-a terminat primii 
ani de școală întotdeauna printre 
cei dintîi ai clasei. Dascălii și-l 
amintesc și acum stînd în prima 
bancă, ascultător, tăcut și atent...

Anii aceia de școală, anii copi
lăriei au rămas adînc întipăriți în 
sufletul omului dîrz de mai tîr- 
ziu. Poate că în clipele de grele

La uzina „Grigore Preoteasa"
Dimineața zilei de ieri — le-a 

pregătit muncitorilor fostei uzino 
„Electromagnetica" o surpriză. 
Uzina lor a primit numele mult 
regretatului tovarăș Grigore Preo
teasa. Cei care n-au avut prilejul 
să afle această veste din ziare — 
se opreau cîteva clipe în fața por
ții uzinei, deasupra căreia în zorii 
zilei fusese așezată firma cea nouă: 
Uzina „Grigore Preoteasa".

Către ora trei muncitorii uzinei 
s-au întîlnit în sala de festivități. 
A fost o întîlnire neobișnuită. Sen
timente de adîncă durere pentru 
cel care ne-a părăsit... Satisfacția 
și deplină adeziune față de hotărî- 
rea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la noua de
numire * uzinei lor. Asemenea sen-

timente îi încerca pe toți 
aflați aici. Alături de tovarășul V. 
Sthombergher, directorul uzinei — 
muncitorii Marian Marinescu, Ion 
Mărculescu. Mihai Gherghina — 
în cuvinte emoționante, și-au ară
tat satisfacția și mîndria cu care 
au primit fiecare din ei această 
hotărîre.

Cu acest prilej muncitorii uzinei, 
au trimis conducerii partidului no
stru o telegramă în care se spune 
printre altele :

,,Cinstei ce ni s-a făcut, prin 
acordarea uzinei noastre numele 
tovarășului Grigore Preoteasa — 
vom răspunde — sporind eforturile 
noastre în realizarea unor produse 
mai ieftine și de o calitate supe
rioară".

cei

încercări din facultate sau în zi
lele de mizerie și chinuri din ce
lulele umede ale Doftanei și Ji
lavei, amintirea lor l-a înduioșat 
făcindu-l să tresară, l-a ajutat să 
înfrunte eu curaj, hotărît și cu 
dîrzenie viața.

Amintirea zecilor de copii săr
mani cu care intra în fiecare zi 
pe poarta școlii l-a făcut să nu 
precupețească nimic și să lupte 
pentru fericirea acelor care în
vață acum pe băncile școlii.

Acum, cînd cel care a fost o- 
dată elevul școlii de pe strada 
Zoe Grand a încetat din viață, 
școala îi cinstește numele și-i 
păstrează recunoștința...

Careul unității de pionieri nr. 
18 s-a format pentru a primi 
cinstea pe care a primit-o școala 
elementară nr. 118 de a purta nu
mele lui Grigore Preoteasa.

„...Dincolo de viață, îți răspun
dem că aici învață copiii colora 
pentru care ai luptat... Ne vom 
gtndi la tine dorind să-ți semă
năm. îți promitem că o să fim la 
înălțimea numelui pe care-l pur
tăm..."

Aceste cuvinte sincere, rostite 
în numele unității de instructoa- 
rea superioară, au fost întărite de 
jurămîntul zecilor de pionieri, de 
drapelul pe care tovarășa Corne
lia Mateescu, secretar al C.C. al 
U.T.M. l-a înmînat unității, de 
telegrama pe care școala a tri
mis-o Comitetului Central al 
P.M.R. și Consiliului de Miniștri.



M i n d r 1 a —
ȘI PRESTIGIUL

1 * •
școlii

Darea de seamă nu ne-a inspi
rat deloc încredere. Aducea a in
formare politică prea cuprinză
toare și puțin in urmi cu eveni
mentele la zi. Ultima parte doar, 
semănind a scurtă notă infor
mativă, se apropia de ceea ce ar 
fi trebuit să trateze darea de 
seamă. Secretarul, profesorul 
Stroe Gheorghe, a numit-o mo
dest „scurt referat de la Începu
tul anului școlar". La mijloc a 
fost o neînțelegere în fond: co
mitetul U.T.M. s-a 
de dare de seamă .... ... .... 
ce a făcut una la sfîrșitul anului 
școlar. Or, adunarea pentru a- 

nou ■ comitet pre- 
o analiză profun- 
celui vechi. După 
analiza aceasta

crezut scutit 
din moment

de trecere. $i în a treia categorie 
intră cei care vin ia școală tri
miși de părinți, obișnuiți cu no
tele proaste, cărora nu Ie • mai 
este rușine de nimeni și nimic. 
IndisCiplinații — și din pacate 
mai sînt încă mulți în școală — 
sînt generați de ultimele două 
categorii de elevi. Vorbitorii au 
fost categorici la adresa lene
șilor și ihdisciplinaților, i-au 
criticat aspru deși au făcut-o Cu 
oarecare intîrziere.

Participanții la discuții au ac
centuat mai mult asupra laturii 
negative a activității din Școa
lă, nu pentru că slăbiciunile pre 
domină in școală, ci pentru că 
utemiștii își doresc rezultate mai 
bune.

Au în școală cercuri pe mate
rii în care cei pasionați rezolvă 
probleme științifice și tehnice

..iiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimniia,.

La adunarea de alegeri

îegere a unui 
supuneâ firește 
dă a activității 
cum am spus, 
nu s-a făcut.

Am privit clasa modestă a a- 
dunării, cu perdeluțe și flori la 
geam, păstrînd prin ținută so
lemnitatea evenimentului; i-am 
privit pe cei cîțiva zeci de ute
miști liniștiți și sobri — fetele 
discret cochete și băieții așezați 

' într-un rînd separat, încercînd 
eă nu fie mai prejos fetelor, evi
dent mai emancipate — și am 
pus, mărturisesc, sub semnul în
trebării eficacitatea discuțiilor 
ce urmau să se desfășoare.

Surprinzător de repede, pri
mul și apoi ceilalți vorbitori x UU4t5a 
m-au făcut să-mi schimb păre- fășoare4^ 
rea. Adunarea s-a înviorat, - -
disputa, dezbaterile au luat lo- 
cul moleșelii. Elevii utemiști ai 1Haucuiauva , lir>lva v 
Școlii medii mixte din Găești clasat pe primul loc în regiune, 
vorbeau frumos, curgător, dove- • - « r • - .5 *

x-dind un nivel de pregătire serios 
și matur, o anumită cultură care 
păstrează concordanța 
de studiu. Și în plus, 
este foarte important, 
interesul pentru ce au 
ce s-a făcut în școală, 
cut organizația U.T.M.

încet-încet, discuțiile au contu
rat ideile pe care inițial darea 
de seamă trebuia să le cuprindă.

și-și doresc ateliere unde să des-
- ,i o activitate practică. 

Unii fac încercări literare și nu 
fără succes. La olimpiada de 
matematică și fizică școala s-a

iar La concursul „Drumeții ve
seli" băieții din clasă a IX-a, 

,e (actualmente clasa a X-a) au 
fost premiați. Sînt printre elevii 
școlii mulți purtători ai insignei 
„Prieten al cărții** și sînt și 
mulți pasionați sportivi.

Răsfoind din nou notițele de 
l-a adunare ne-am întrebat: care 
este contribuția organizației 
U.T.M. din școală în toate cele uv ouaiua ucuuia oa iv vuuiuiua. 1 *.

, Accentul principal a fost indrep- S'PUS®, S1 nespuse aci ? 
tat înspre învățătura și discipli- I~‘* '

' na din școală. Elevii 
. care v„‘. ,__  ___ . .

țațele nu-i mulțumesc însă. în prea dese cazurile de întârzieri, 
' toate clasele sînt utemiști cori- de tărăgănare și lipsă, de fermi- 

genți. Directorul școlii, tov. Va- tate în acțiuni din partea corni- 
1 sile Sara și utemiștii au arătat tetului U.T.M. pe școală. E drept, 
cauzele unei atari situații nes a- în situația slabă la învăță- 
tisfăcătoare. tură în care se afla școala în-

Se pare că în școală sînt trei tr-o anumită perioadă a anului 
categorii de elevi. Prima este trecut, comitetul U.T.M. a con- 
categoria celor care învață pen- vocat o adunare generală deschi- 
tru că-i interesează ceea ce în- să cu această temă. Dezbaterile 
vață. Interesul îi duce la studiu Și măsurile luate aci au făcut 
profund, multilateral, la a nu ca numai într-un singur trimes- 
neglija amănuntele în pregătire: tru situația la învățătură să se 
atenția la ore, notițele, temele amelioreze simțitor. Dar de ce 
pentru acasă, abonamentul la a trebuia așteptat un asemenea 
revistă care-i interesează, la un moment critic ? Nu puteau fi 
ziar etc. In cea de-a doua ca- luate măsuri de la începutul a- 
tegorie se încadrează cei preocu- nului școlar ?
păți de note, care-și fac soco- Unele fenomene negative de 
teala că 3 + 7 : 2... dă o medie indisciplină, chiul și lene ivite

cu
ceea ce 

dovedeau 
făcut ei, 
ce a fă- 
de aici.

Iată ce-am găsit. In fiecare
in școală. Elevii știu precis acțiune organizația și-a făcut 
sînt îndatoririle lor. Rezul- simțită prezența sa. Sînt totuși

dasa a VIII-a și a IX-a, chiar 
in clasa a X-a nu au căpătat 

extindere. Faptul nu poate fi de
cît îmbucurător. Există însă un 
fenomen ciudat în școală. Elevii 
buni păstrează tăcere față de a- 
ceste manifestări negative. Prin 
tăcerea lor creează celor ihdisci- 
plinați impresia că sînt invulne
rabili și că, deci, colegii îi ac
ceptă oricum.

Birourile U.T.M. de clasă sînt 
însă insuficient de active, de 
mature și instruite pentru a con
duce munca organizațiilor U.T.M. 
de clasă. Le lipsește exigența 
față de sine și de utemiștii cla 
sei, nu sînt ele însele 
de combativitate.

Aprecierea aceasta au 
utemiștii participanți la 
și directorul școlii care 
un cuvînt greu de spus 
nare. Noi am adăuga la 
cîteva constatări.

S-a lăsat impresia, în aduna
rea de alegeri, că organizația 
U.T.M. a școlii se ocupă numai 
de sarcini profesionale. Că 'ute
miștii trebuie să fie fruntași la 
învățătură, este fără îndoială o 
realitate. Dar organizația U.T.M. 
este o organizație politică. Sarci
na ei de bază este, în primul rind 
să facă educație politică utemiș- 
tilor. Adunarea n-a vorbit însă 
nimic despre acest lucru. Nimic 
despre învățămîntul politic, des
pre acțiunile care să dezvolte la 
elevi sentimentul patriotismului, 
internaționalismului proletar, des
pre preocuparea organizației 
pentru atragerea fiecărui ute
mist la o viață de organizație 
intensă și cu conținut. Ori toc
mai acestea contribuie la dezvol
tarea conștiinței .și răspunderii 
utemiștilor pentru îndatorirea 
lor de a se pregăti temeinic. 
Iată de ce, nu printre altele, ci 
în primul rînd, educația politică 
a elevilor trebuie să fie preocu
parea principală a organizației 
U.T.M. din școală.

★

din această școală au 
și mîndria să fie printre 
buni matematicieni, fizi-

în 
Și

exemple

Elevii 
ambiția 
cei mai 
cieni, vor să fie mai buni sportivi 
decît alții, vor oa brigada lor 
artistică să fie mai mult aplau
dată decît altele, încercările lor 
literare să fie cunoscute și apre
ciate. Vor, în sfîrșit, să fie primii 
în toate, să stea alături de elevii 
școlilor cu vechi tradiții, să 
concureze cu ei și nu se tem că 
vor fi întnecuți. Vor să ridice 
prestigiul școlii lor. Ambiția și 
mîndria aceasta trebuie lăsată 
să se manifeste. Nu-i nimic 
dăunător în ea : nici invidie, nici 
egoism. Intîietatea o vor cîștiga 
cinstit, prin muncă. Că vor tre
bui să muncească încă mult, cu 
atît mai bine; vor fi mai căliți 
pentru viitor cînd li se vor cere 
eforturi și mai mari.

L. LUSTIG

VALORIFICAREA 
TRADIȚIILOR

In anul trecut școala a organi
zat o expoziție de pictură cu ele
vii talentați ai școlii, expoziție le
gată de activitatea de acest fel 
a unor foști elevi și profesori ai 
școlii, deveniți mari pictori: I. Ne- 
gulici, C. Lecca, Theodor Aman, 
Gh. Tattarescu, St. Luchian.

Biblioteca școlii a fost reorga
nizată cu ajutorul elevilor, care 
au aflat totodată că primele în
jghebări ale unei biblioteci cen
trale de stat au avut loc în această 
școală. Rezultatul a fost că nu
mărul cititorilor bibliotecii a cres
cut, precum și numărul elevilor 
înscriși la concursul „Iubiți car
tea*.

Elevii noștri, afltnd de la pro
fesorii lor, despre revistele școlare 
redactate in trecut de elevii școlii, 
au luat inițiativa de a-și tipări și 
ei o revistă a lor. Astfel, încă în 
anul trecut, 
dus de prof. Eugen Campus, a 
scos primul număr al revistei „Pri
mii pași“.

Cea mai interesantă realizare 
este însă a profesorului de istorie 
C. Șerban, care cu sprijinul foști
lor elevi, a reușit să organizeze 
un muzeu istoric al școlii. Muzeul 
a și început a fi vizitat de elevi 
în cadrul orelor educative și aici 
se vor ține unele lecții de istorie 
și literatură romînă.

Desigur că pe lîngă tradițiile 
vechi și progresiste ale școlii, 
școala noastră se îmbogățește și 
cu tradiții noi, legate de regimul 
nostru democrat popular; așa, de 
exemplu, grija utemiștilor pentru 
hunul mers al școlii, interesul ară
tat de elevi pentru unele con
cursuri cum ar fi „Olimpiada de 
Matematică și Fizică", organiza
rea excursiilor cu ternă sau reali
zările în domeniul sportului.

în această privință, am citit 
date interesante într-un articol 
apărut în „Scînteîa tineretului" 
din 29 oct, a.c. cu privire la acti
vitatea școlilor clujene. („Tradi
țiile școlii — mijloc de educație 
patriotică a elevilor" de Paul 
Schweigher). Așa, de exemplu, tra
dițiile create de Școala medie nr. 
10 cu privire la munca obștească, 
la grija pentru o bună gospodă
rire a claselor sau dările de sea
mă în fața părinților. Nu sînt însă 
de acord cu două afirmații întîl- 
nite în acest articol și care cred 
că se datoresc unei exprimări gre
șite, Fiind vorba de patronarea

Școala medie nr. 1 din Bucu
rești are un trecut glorios, cu ac
țiuni pline de avînt, creație, spirit 
înnoitor și patriotism și de aceea 
este greu să găsești printre foștii 
sau prezența elevi ai școlii, pe ci
neva care să nu se mîndrească de a 
fi învățat în acest bătrîn locaș de 
cultură și de educație. însăși 
înființarea școlii, în chiliile Mînă- 
stirii Sf. Sava, de că-tre stolnicul 
C. Cantacuzino, ca primă institu
ție de învățămînt superior din 
Țara Rominească, sub forma unei 
academii de tip apusean, înseam
nă pentru istoria țării un impor
tant moment cultural. Cu atît mai 
mult ăvîntul patriotic cu cAre 
"începe activitatea marele dascăl 
tranrilvănean Gh. Lazăr sau parti
ciparea profesorilor și elevilor 
școlii în Revoluție de la 1848! 
Sînt momente de luptă social-po- 
litică pentru libertatea țării, care 
depășesc o simplă preocupare de 
ordin cultural. Marele Nicolae 
Bălcescu, cea mai puternică figu
ră a revoluției de la 1848 a fost 
elevul acestei școli.

Fără îndoială, cadrele noastre 
didactice folosesc în lecțiile lor, 
la tot pasul, bogatul tezaur faptic 

t legat de viața școlii.
De exemplu, profesorul Zaharescu 

Eugen, povestind elevilor din clasa 
a V-a sau a Vl-a, la lecțiile de 
limba romînă, despre viața lui 
Aiex. Sahia se oprește la acel 
moment din viața scriitorului pe 
vremea cînd era elev al Școlii 
Sf. Saca. El luînd apărarea unui 
coleg sărac, jignit de un fiu de 
boier, a spus plin de indignare 
că un astfel de tînăr „nu merită să 
fie numit om". Tov. Pascali Gheor
ghe, la ore educative, ca diriginte, 
Mșnuiește să evoce figura lui 
Nicolae Bălcescu, așa cum apare 
d’n scrisoarea lui I. Ghica către 
Vasile Alecsandri, scoțînd în evi
dență dragostea lui pentru istoria 
patriei, Care reflectă dragostea lui 
pentru popor, și tot odată pasiu
nea și perseverența, lui în muncă.

Dar în școala noastră sînt și 
alte forme de a face din tradițiile 
școlii un mijloc de educație pa
triotică a elevilor.

în ultimii ani au loc dese 
tîcniri între absolvenții școlii
acum 10, 15, 20, 25 și chiar 50 
de ani, care au început să parti
cipe la acțiuni importante din 
școală (conferințe, înzestrare a ca
binetelor etc.).

în
de

a lor. Astfel, ... 
cenaclul literar, con-

claselor mici de către clasele mari, 
autorul articolului ne spune că e- 
levii mari îndrumă și conduc 
munca pionierească. Noi știm că 
conducerea muncii pionierești este 
sarcina U.T.M. De asemenea, 
vorbind la sjîrșitul articolului 
despre întrecerile între clase, enu- 
meră și întrecerea între clase la 
învățătură, ceea ce știm că este 
categoric greșit. In schimb, sînt 
cu totul de acord cu concluzia 
articolului despre varietatea tradi
țiilor noi ce se pot înfiripa în 
școlile patriei noastre, în care se 
construiește lumea viitorului.

în fiecare școală s-au format și 
se formează tradiții care au meni
rea să dezvolte la elevi mîndria 
pentru școală, dragostea pentru 
patrie, pentru popor.

Ar fi foarte bine, cred, să-și spu
nă părerea ctți mai mulți profe
sori și elevț despre aceste tradiții 
care s-au format și despre cele 
care se nasc.

LENORMANDA BENARI 
directoarea Școlii medii 

„Nicolae Bălcescu“ 
din București

LA ORDINEA ZILEI:

Pregătirea ideologică
* La toate cursurile de zi ale școlilor de cultură
► generală, ale școlilor pedagogice, ale școlilor
► profesionale de ucenici și ale școlilor tehnice au 
’ început în zilele din urmă lecțiile, seminariile,

conferințele învățămîntului politic U.T.M. Alături
► de cursurile de matematici și literatură, istorie
► și limbi străine, elevii școlilor noastre au posi- 
, bilitatea începînd din acest an școlar, să-și în-
► StișeâsCă, în cadrul
* statutului U.T.M. prin conferințe
► tice și ideologice indispensabile
► viitor constructor al socialismului.
► învățămîntul politic șl întreaga
► pâgandă și agitație pe care organizațiile U.T.M.
► o vor desfășura în anul acesta în școlile noastre
► va trebui să dezvolte în rîndurile elevilor încre.
► derea nestrămutată în politica partidului, dragos- 
[ tea față de muncă și învățătură, dragostea față
► de patrie, sentimentul prețuirii marilor cuceriri 
» revoluționare ale poporului nostru, spiritul de

► luptă pentru înfrîngerea greutăților care mai
► sînt pe drumul construcției socialiste, hotărîrea
► de a apăra Cu orice preț cuceririle revolu.
► țioriare ale poporului, viitorul luminos al
► țării noastre. Organizațiile U. T. M. vor
► trebui să se preocupe de continua dezvoltare în 
t rîndurile elevilor, a dragostei
► Sovietică, a dragostei pentru
► lagărului socialist.
► Conform instrucțiunilor C.C.

țămîntul politic U.T.M., în școli s-a deschis în
► majoritatea școlilor între 10—20 octombrie și se
► va închide între 1—10 mai 1958, avîndu-se în ve-

cercului pentru studierea 
elemente poli, 
formării unui

muncă de pro-

pentru Uniunea 
celelalte țări ale

al U.T.M., învă.

dere că în perioada tezelor și închiderii trimes. * 
trelor nu se organizează activități în cadrul cer- < 
durilor. <

Organizațiile U.T.M., propagandiștii, trebuie * 
să aibă o grijă deosebită pentru a asigura învă- « 
țămtntului politic U.T.M., un permanent caracter < 
tineresc, atractiv. Să nu se meargă nici o clipă * 
pe linia ținerii unor lecții plicticoase, nelegate de , 
sarcinile concrete ale muncii elevilor. Propagan- < 
diștii trebuie să pună accent în activitatea cer. J 
cului pe organizarea a 4—5 execu.rsii, vizite la < 
întreprinderi și la unitățile socialiste din agri. ’ 
cultură, monumente istorice, muzee, etc. *

In afara activității din cercuri, pentru între- ; 
girea cunoștințelor politice ăle elevilor, organi- . 
zațiile U.T.M., vor iniția trimestrial, în baia • 
unui plan calendaristic, cîte 1—2 conferințe cu ‘ 
toți elevii. Conferințele vor contribui cu sigu- . 
ranță la ridicarea nivelului de cunoștințe poli- - 
tico-ideologice și culturale ale elevilor la mobi- ' 
lizarea lor la lupta pentru aplicarea în viață a ’ 
sarcinilor trasate tineretului nostru de către < 
partid. ’

In aceste zile, comitetele raionale și cele oră. , 
șenești U.T.M., organizațiile de bază U.T.M., ’ 
trebuie să aibă o grijă deosebită pentru a asi. 
gura cercurilor, conferințelor din cadrul învăță. , 
mîntului politic U.T.M. cele mai bune cohdiții de < 
activitate, propagandiști de înaltă calificare, o ] 
largă participare a elevilor, îndrumare compe- < 
tentă, astfel îneît învățămîntul politic U.T.M., 1 
să devină o entuziastă acțiune a elevilor noștri, ’ 
dornici să-și însușească noi și noi cunoștințe < 
politico-ideologice. 4

Prima lecție
Proiectele de hotărîri întocmite 

în adunările de alegeți din Școa
la medie „Dimitrie Cantemit" din 
București au ca prim punct ridi
carea nivelului politic ideologic 
al utemiștilor. organizarea și pre
gătirea învățămîntului politic 
U.T.M.

De aceea comitetul U.T.M. pe 
școală a căutat să folosească me
todele cele mai bune în organi
zarea și desfășurarea învățămîntu-

Un aspect de la adunarea de alegeri ll.T.M. la Școala medie din Găiești

APARENȚE
Șt REALITATE
La Școala medie nr. 2 din 

Rîmnicul Vîlcea prima lecție de 
la învățămîntul politic U.T.M., 
s-a ținut la clasele a VIII-a și 
a IX-a. In clasa a X-a însă nu 
s-au prezentat cei patru propa
gandiști repartizați de către 
comitetul orășenesc U.T.M.

Aparent și aici a început anul 
de învățămînt politic... s-a ți
nut prima lecție la majoritatea 
claselor... iar faptul că la clasa 
a X-a aceasta n-a avut loc, poa
te fi socotit o simplă întîmpla- 
re. Așa se pare. Convorbirea 
cu tovarășa Floricu Elena, se
cretar al comitetului U.T.M. pe 
șooală, a scos însă la iveală că 
în fond lucrurile se prezintă sub 
o altă înfățișare. Am aflat, de 
pildă, că, printre altele, mem
brii comitetului U.T.M. de la 
Școala medie nr. 2 din Rm. 
Vîlcea nu cunosc nici ce se 
studiază la învățămîntul poli
tic.

Invățămîntul politic la acea
stă școală este lăsat mai mult 
pe seama corpului didactic

Firește, cadrele didactice tre
buie să sprijine învățămîntul 
politic și cu siguranță îl spriji
nă. Este și în interesul școlii ca 
elevii să-și însușească și cît mai 
multe cunoștințe politice. Insă 
sarcinile ce privesc buna des
fășurare a învățămîntului poli
tic : munca de lămurire în rîn
dul utemiștilor pentru atragerea 
conștientă a acestora, mobiliza
rea lor la lecții, aparțin or
ganizației U.T.M. I. F.

lui politic, să ducă muncă de la- 
murire pentru atragerea și înscrie
rea a cît mai mulți utemiști în 
cercuri. Lecțiile sînt ținute de cinci 
propagandiști, recrutați dintre ca
drele didactice și instructorii su
periori de pionieri.

Rezultatele muncii pentru pre- 
gătirea acestui an de învățămînt 
politic s-au văzut la prima lecție. 
Participarea utemiștilor a fost de 
aproape sută la sută la fiecare 
clasă. Lecția care a avut ca temă 
,,Uniunea Tineretului Comunist— 
ajutor al P.C.R. în lupta pentru 
doborîrea regimului burghezo-mo- 
șieresc**, a stîrnit printre utemiști 
un viu interes.

Prima lecție a dat în același 
timp elevilor prilej de propuneri 
pentru desfășurarea în bune con- 
diții a învățămîntului politic. Nu 
a fost nici un utemist care să nu 
fi spus Ceva. Fiecare a dovedit in
teres, fiecare a căutat să Contribuie 
cu ceva la buna desfășurare a lec
țiilor. Spre exemplu, eleva Brăi- 
leanu Brindușa ain cl. a IX-a a 
propus ca după lecție să se facă 
intîlniri cu foști uteciști sau cu 
activiști ai U.T.M. care să le po
vestească din viața și munca lor. 
Bosoianu Radu a cerut ca lecțiile 
să fie complectate prin diafilme 
sau filme care să ilustreze și să 
exemplifice cele spuse în lecții. 
Alții au cerut să se facă, în timpul 
vacanței de iarnă, excursii la Dof- 
tana sau alte locuri istorice^ iar 
alții au propus ca după fiecare se
minar să se dea calificative, să se 
facă conspecte din bibliografia 
indicată, să se țină după un nu
măr de lecții un concurs „Drume
ții veselia între clase pe temele 
dezbătute în cercuri. Acestea sînt 
doar cîteva din propunerile făcute 
de utemiști.

Pe lîngă aceasta, comitetul 
U.T.M. și-a ptopus să țină evi
dența fiecărui membru al cercu
rilor, să urmărească cum își însu
șesc U.T.M.-iștii lecțiile predate.

In acest fel încă de la prima 
lecție, planul de activitate pentru 
desfășurarea învățămîntului politic, 
întocmit de comitetul U.T.M. s-a 
îmbogățit cu o serie de obiective 
interesante și folositoare.

M. Vt

CE CITESC ELEVII

In i
Odorhei 
otă de 
tehnica 

înălțime 
pentru

ț i a t i v e...
La școala medie din 

elevii dlntr-a VlII-â au 
sport. Unii își însușesc 
handbalului, alții sar în 
iar cîțiva se antrenează 
proba de 100 ffi. plat.

Oare fetele ce fac în 
testa ? Au pierdut cele 
nute

Deschid ușa clasei a 
spre ftiarea-mi surprindere observ 
că fetele stau disciplinate în 
bănci. Pe bănci — caiete, creioa
ne, șt toată lumea notează. îmi 
dau seama, că prin difuzor 
transmite:

timpul a-
50 de mi-

se

UN PROGRAM SPECIAL 
PENTRU CLASA A VIII-a

Tovarășa profesoară mă lămu
rește că școala este radioficată. 
In timpul etnd băieții sînt la oră 
de gimnastică, se transmite pro
gram pentru fete și invers. Pro
gramul cuprinde multe lucruri in
teresante și folositoare. De exem-

piu se vorbește despre viața unui 
muzician, apoi se transmit frag
mente din opera sa, se citesc frag
mente din operele scriitorilor con
temporani, iar la urmă întrebă
rile concursului — ghicitoare.

In acest an școlar s-a luat ini
țiativa organizării unui cerc de 
radio-tehnicieni. Deci, în curînd 
vom avea pricepuți radio-tehni
cieni și t-alentați interpreți 
rîîid'ul elevilor no$tri.

E. REDEI

în

DE VORBA CU „MEȘTERUL** 
STUDIOULUI

Am în față o mulțime de fișe 
personale ale cititorilor Biblio, 
tecii centrale din Focșani. Pe 
elevii despre care scriu, nu 
i.am cunoscut personal. Fișele 
acestea însă îmi vorbesc cite 
ceva despre fiecare.

Iat-o bunăoară pe Marieta 
Haiscău din clasa a 9-a, Școala 
medie nr. 2. Ea citește multă li
teratură clasică. în fișa ei sînt 
înscrise opere de Dickens, Sa. 
doveanu, Pușkin. Dar scriito- 
rul său preferat e Caragiale.

Iancu Radu de la Școala pro. 
fesională de ucenici încearcă să 
stabilească un record. In anul 

’acesta el a citit 58 de cărți. L.a 
întrecut însă eleva Solon Dom. 
nica din clasa a 8-a a Școlii 
medii nr. 2 care a împrumutat 
de la bibliotecă, exact cu 20 
de cărți mai mult.

Uneori, cercetind fișele bl» 
bliotecii, poți afla încă un fapt: 
pasiunea elevilor pentru o pro
fesiune sau alta. De pildă, pe 
Marieta Haiș o interesează me.

dicina. Iancu Radu citește mul
tă literatură tehnică și în deo
sebi din domeniul aviăției. La 
fel Bărănescu Gheorghe din cla. 
sa a 7-a. Citeodată, ore întregi 
Bărănescu cercetează în sâla de 
lectură colecția „Știință și teh
nică". Domnica Galan încearcă 
să se specializeze in domeniul 
sportului...

Am vorbit doar de cîțiva 
elevi. Dar Biblioteca centrală 
din Focșani a atras peste 1000 
de cititori din rîndul elevilor. 
Fiecare fișă vorbește in 
său despre dragostea cu 
elevii citesc literatură.

De la bibliotecară am 
și Cîteva doleanțe. Mulți 
citesc cărți apărute în

felul 
card

aflat 
elevi 

____  ___________ ... cOlec. 
ții le „Cutezătorii" și „Științifi- 
co-fantastice". Numărul lucră
rilor publicate în aceste colecții 
nu satisfac insă cerințele. In 
consecință au cuvîntul scrii
torii și, respectivele edituri.

V. B.

Am intrat apoi în sala de trans
misie. Aci l-am întîlnit pe tova
rășul profesor Peter Attila, „meș- 
terul“ studioului.

— Ați putea să-mi spuneți cî
teva cuvinte despre istoria aces
tui sudlOi» — l-am întrebat.

— Cu plăcere. Studioul nostru 
a luat ființă în toamna anului 
trecut. în vacanța de iarnă ne-am 
ocupat de instalații, muncă în 
care au lucrat profesori și elevi. 
O parte din materiale le-am cum
părat din resurse locale, iar altă 
parte din fondul primit de la sfa- 
tiil popular raional. La 1 februarie 
195/ am transmis prima emisiune.

AUTODESERVIREA
INTERNATULUI

In biblioteca școlii medii nr, 22 din București

t

Cînd lumina începe 
să se furișeze timid, 
destrămind de peste 
tot pînza nopții, „mo
șul" — cum îi zic e- 
levii omului de ser
viri din internat — e 
în picioare de mult. 
După cC-și fumează o- 
bișnuita-i pipă pentru 
ca să-și alunge somnul, 
urcă cele cîteva trepte 
care duc spre dormi
toare și de fiecare da
tă rind clinchetul stri
dent al clopoțelului 
sparge liniștea „mo
șul" zimbește. Știe că 
la ultimul lui sunet, 
ca la comandă, toți 
băieții vor fi în pi
cioare. De asta, nici 
nu se mai duce să-i 
vadă și coboară trep
tele, încet-încet.

în dormitoarele meri 
cu 
drept, unul lîngă 
tul, ferestrele se des
chid larg ca să pri
mească răcoarea proas
pătă a dimineții. După 
cîteva mișcări iuți, în
viorătoare, începe cu
rățenia. Fiecare elev 
știe că în jumătate de 
oră trebuie să fie gata 
totul. Dar cînd ești în
demânatic, treaba mer
ge bine. Elevii și-au

paturi rînduite 
al-

împărțit sarcinile pe 
echipe, organizate încă 
de cu seară, așa că 
fiecare știe dinainte ce 
are de făcut. Singurul 
lucru care îl face fie
care este patul. Și 
asta, imediat ce se 
scoală. își ia lenjeria, 
o scutură pe geam 
și-apoi îl aranjează 
„plic“, model adoptat 
de toate dormitoarele.

O echipă le contro
lează pe fiecare, altă 
strînge lucrurile din 
dormitor și le pune la 
locul lor. Celelalte e- 
chipe au grijă de cu
rățenia pe mese sau 
noptiere, de maturatul 
și scuturatul preșurilor 
de pe jos. Verificarea 
ultimă și calificativul 
este o atribuție a res
ponsabilului de dor
mitor. Bineînțeles, ca
lificativul nu se acor
dă înainte de a fi con
sultat întregul colec
tiv.

Cind se apropie ora 
plecării la școală, n-a 
mai rămas nimic de 
făcut. Elevii închid u- 
șa dormitoarelor și 
grupuri-grupuri ies pe 
poarta internatului. 
Le-au lăsat pe toate 
curate îngrijite, aerisi-

te... Iar după ce au 
plecat ultimii elevi, mo
șul urcă din nou trep
tele. Deschide fiecare 
ușă și zimbește... Di- 
seară, 
toarce băieții, le 
spune, ca in fiecare zi, 
că au luat notă mare

rind se vor in-
va

luat notă mare 
la curățenie...

Să nu credeți 
cele ce v-am spus pină 
acum se întimplă nu
mai la internatul șco
lii medii „Frații Bu- 
zețti". Nu. Aceleași lu
cruri le-am întîlnit și 
la celelalte două inter
nate ale școlilor medii 
„N. Bălcescu" și „Ele
na Cuza" din Craiova. 
Și aici, in fiecare di
mineață, elevii sau e- 
levele își fac singuri 
curățenia dormitoare
lor. Și aici ai aceeași 
plăcută impresie cind 
deschizi ușa fiecărui 
dormitor și nu vezi 
nici un pat in dezor
dine, nici un lucru ă- 
runcat prin 
Uneori cu
vine să crezi că nu 
nimeni. Și te miri, 
atît mai mult cu 
între dormitoarele 
telor și 
nu-i nici o deosebire. 
Și unele și celelalte

că

cameră, 
aproape îți 

stă 
cu 
cît 
fe- 

ale băieților

sînt la fel de îngri* 
jite.

Poate că toate aces 
tea nu sînt cele mai 
importante lucruri din 
viața de elev. Sau 
poate că mulți cred 
că pe un băiat „nu-l 
aranjează1' șorțul de 
bucătărie sau mătura 
Ceea ce am ini: Inii
insă in internatele șt 
cantinele elevilor din 
Craiova, mi-a dovedii 
că toate fac parte 
viața și munca 
Treburile acestea 
podarești le face 
din obligație, ci 
deprinderea fiecăruia 
de a îngriji și păstra 
camera unde stau din 
respectul și grija care 
o au pentru lucrurile 
de care se folosesc.

Exemplul elevilor 
craioveni. in această 
acțiune, recomandată 
de planul de măsuri 
al C.C. al U.T.M. pen
tru îmbunătățirea mun
cii organizațiilor U.T.M. 
din școli poate fi luat 
de toți ceilalți elevi. 
Le va ajuta mult in 
formarea unei discipli
ne liber consimțite in 
închegarea unui colec
tiv sănătos.

MONICA VERDEȘ

din 
lor 
gos 

ntr 
din

I

i



Antonin Zapotocky
Poporul cehoslovac deplinge

pierderea grea pe care a suferit-o
PRAGA 14. — (Corespondentul 

Agerpres transmite) : întregul 
popor cehoslovac deplînge cu o 
adincă durere pierderea grea pe 
care a suferit-o prin încetarea 
din viață a președintelui repu
blicii, Antonin Zapotocky. Nu
meroase personalități de seamă, 
fruntași ai vieții politice și cul
turale, zeci de mii de oameni ai 
muncii s-au prezentat în primele 
ere ale dimineții la Palatul pre
zidențial Hradciăiny și la sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, unde 
au semnat registrele de condo
leanțe deschise, începînd de as
tăzi, pentru public.

între orele 10 și 13, șefii mi
siunilor diplomatice de la Praga 
au venit la reședința guvernului 
unde au prezentat condoleanțe 
lui Viliam Slroky, președintele 
guvernului cehoslovac și lui Ja
romir Dolansky, vicepreședinte al 
guvernului, în legătură cu înce
tarea din viață a președintelui 
Republicii Cehoslovace.

Primul care a prezentat con
doleanțe a fost decanul corpului 
diplomatic din capitala Ceho
slovaciei, ambasadorul Franței 
Claude de Boisanger. La ora 12, 
la reședința guvernului ceho
slovac, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Romîne 
Ia Pragă, Gh. Vidrașcu, a expri
mat condoleanțe pentru încetarea 
din viață a președintelui Anto
nin Zapotocky. La Palatul prezi
dențial Hradciany, în registrele 
de condoleanțe, o delegație a 
muncitorilor de la uzinele „Feb
ruarie victorios" din Hradec Kra- 
love a exprimat în scris angaja
mentul colectivului întreprinderii 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru a contribui din toate pu
terile, alături de întregul popor 
cehoslovac, la continuarea operei 
căreia Antonin Zapotocky ia 
consacrat întreaga sa viață —* 
construirea socialismului.

Vaclav David, șeful delegației 
cehoslovace la cea de-a 12-a se
siune a Adunării Generale a

Telegrama de condoleanțe

în

al

trimisă de tovarășul 
Gheorghe Apostol 

numele Consiliului Central 
Sindicatelor din R. P. R.

Tn numele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P. Romîhă, 
tovârășul Gheorghe Apostol a 
trimis tovarășului Frantisek Zup- 
kă, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Repubii- 

• ca Cehoslovacă, o telegramă 
care exprimă condoleanțele o-a- 
menilor muncii organizați in sin
dicatele din R.P. Romina în le
gătură cu moartea tovarășului 
Antonin Zapotocky, președintele 
Republicii Cehoslovace, mertibru 
în Biroul Politic al C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia.

„Eminent conducător aii miș
cării muncitorești din Cehoslova
cia și militant de frunte al miș
cării muncitorești internaționale 
— se spuhe în telegrama — to
varășul Antonin Zapotocky . și-a 
închinat întreaga sa viață lup
tei pentru fericirea poporului ce
hoslovac, pentru cauza socialis
mului și păcii. Tovarășul Anto
nin Zapotocky a luptat neobosit

Excelente metode de calificare a tineretului 
la centrala electrică și de termoficare Borzești
(Urmare din pag. l-a) 

cursuri. Aceștia au fost invitați 
în fața adunării generale în cadrul 
căreia, cu cîtva timp în urmă, se 
angajaseră să învețe. Ei au tre
buit să dea socoteală pentru ne- 
potriveala dintre vorbele și faptele 
lor. și n-au plecat din adunare 
pînă n-au fost convinși de însem
nătatea învățăturii.

Cursurile teoretice s-au încheiat. 
Cei Care au terminat gradul I au 
trecut Ia gradul II și l-au isprăvit 
și pe acesta. Sînt o mulțime de 
flăcăi și fete care într-un an și 
ceva s-au calificat trecînd prin 
primele două curăuri teoretice. 
Lucia Racheru, Ion Fechete, Ion 
Ghioc — iată numai trei dintre 
aceștia.

Problemele însușirii cunoștințe
lor teoretice odată rezolvate în li
nii mari în mod lăudabil, 36 impu
nea âOum ancorarea în practică a 
celor învățate de tineri din timpul 
libet. A fdst găsită și în acest sens 
o soluție, prin expuneri pentru 
fiecare tură și agregat în parte.

în fața tinerilor de la turbine 
— de exemplu — s-a ivit la un

întrecerea brigăzilor 
de tineret din Valea Jiului
In'.fefcereu brigăzilor de tine

ret din sectoarele electromeca
nice ale exploatărilor carbonifere 
din Valea Jiului, axată pe repa
rarea la tirnp și întreținerea în 
bune condiții a mașinilor și uti
lajelor din mine, s-a încheiat cu 
frumoase succese. Preocuparea 
lor în această direcție i-a ajutat 
pe minerii Văii Jiului să dea pes
te plan în lunile septembrie și 
octombrie însemnate cantități de 
cărbune.

Antonin Za- 
secretarului 
Dag Ham-

O.N.U., a primit o scrisoare de 
condoleanțe din partea lui Leslie 
Munro, președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U. De asemenea, 
Vaclav David a primit o scri
soare de adîncă simpatie in urma 
morții președintelui ------- 
potoky din partea 
general al O.N.U., 
marskjoeld.

S-au primit de asemenea tele
grame din partea partidelor co
muniste și muncitorești frățești, 
din partea unor șefi de guverne 
și de state precum și din partea 
unor organizații internaționale.

Toate ziarele cehoslovace din 
14 noiembrie au apărut în chenar 
de doliu, publicînd la loc de 
frunte materiale consacrate me
moriei defunctului președinte. 
Ziarele publică telegramele de 
condoleanțe adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia de Consiliul 
Central al Sindicatelor, de Comi
tetul Central al Uniunii Tinere
tului Cehoslovac, de Comitetul 
Central al Uniunii de prietenie 
cehoslovaco-sovietică, de Acade
mia de științe a R. Cehoslovace, 
de Partidul socialist din Ceho
slovacia, de Partidul Popular din 
Cehoslovacia și de alte organi
zații.

în scrisorile simple șl cordiale 
primite la 13 noiembrie la redac
țiile ziarelor centrale din raioa
nele muncitorești ale orașului 
Praga, din partea minerilor din 
Kladno, a constructorilor de ma
șini și a metalurgiștilot din O- 
strava, Brno, și din alte orașe 
și sate ale Cehiei și Slovaciei, 
este exprimată dragostea profun
dă față de tovarășul Antonin Za
potocky, luptător pentru interese
le poporului.

La 13 noiembrie, în ziua înce
tării din viață a președintelui 
Republicii Cehoslovace, Antonin 
Zapotocky, generalul colonel 
Bogumit Lomsky, ministrul A- 
pă rării al R. Cehoslovace a dat 
publicității un ordin de zi în 
care se spune: 

pentru crearea în Cehoslovacia 
a unei mișcări sindicale unice, 
armă puternică în mina oame
nilor muncii și sprijin de nă
dejde al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia în lupta pentru 
făurirea și întărirea statului de
mocrat-popular cehoslovac.

în aceste zile grele de doliu, 
oamenii muncii și sindicatele din 
R.P. Romînă iau parte alături 
de dv Ia marea durere prici4 
nuită de încetarea din viață a 
tovarășului Antonin Zapotocky 
și își manifestă hotărîrea de a 
întări continuu prietenia de ne
zdruncinat dintre popoarele noa
stre frățești, de a dezvolta co
laborarea dintre sindicatele noa
stre în lupta comună pentru 
construirea socialismului în ță
rile noastre, pentru întărirea și 
dezvoltarea solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii între popoare**.

moment dat necesitatea cunoaște
rii îndeaproape a procesului de 
degazare a apei. Ca o concluzie 
practică a celor dezbătute pe mar
ginea acestei teme, s-a instituit o 
întrebere între echipele de turbi- 
triști.

Cum au auzit de întrecerea pro
iectată la turbine, birourile U.T.M. 
au și pornit la lucru. Din iniția
tiva lor au fost întocmite grafice 
de urmărire. Apoi s-a lnnsat de
viza : „Tura noastră să fie frun
tașă". inginerul Ilarion Botez a 
fost pur și simplu pus în încurcă
tură cînd, în calitatea sa de șef 
de secție, a trebuit să stabilească 
care-i tura cea mai bună. Dar 
de atunci, Vasile Bîrlădeanu, se
cretarul organizației U.T.M. din 
tura I jubilează cînd stă de vorbă 
cu ceilalți secretari : băieții dih 
tura I sînt în frunte.

Ca o noua afirmare a drumului 
parcurs spre măiestria profesio* 
nală stă dosarul cu lucrări, ținut 
de inginerul comunist luliiis Lupin 
șeful secției electrice. Acest bun 
tehnician comunist este stăpînit 
de dorința ca tinerii săi tovarăși

Pe primul loc s-au situat bri
găzile de tineret din sectoarele 
electromecanice ale minelor Lo- 
nea și Lupeni cărora le-.a reve
nit un premiu de cîte 3.000 lei. 
Pe locul doi s au clasat brigă
zile de tineret din sectoarele 
electromecanice ale minelor Pe- 
trila și Aninoasa. iar pe locul 
III — brigăzile de tineret din 
sectorul 1 al minei Ufioani, re- 
venindu-le cîte 2.500 lei și res
pectiv 2.000 lei.

„Tovarășul Antonin Zapotccky 
a contribuit în mare măsură la 
crearea armatei noastre noi. El 
s-a preocupat întotdeauna de a- 
dîncirea caracterului popular al 
armatei, de crearea și întărirea 
corpurilor sale de ofițeri devo
tați poporului și cauzei socialis
mului, de îmbunătățirea serioasă 
a educației politice a tuturor 
membrilor armatei și de perfec
ționarea capacității sale de apă
rare. El a considerat întotdeauna 
că principalul izvor de forța al 
armatei îl constituie rolul 
că-ăuzitot și organizator al Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia și legătura strînsă dintre ar
mată și popor.

Să întărim capacitatea de 
luptă și forța morală a armatei 
noastre, legaturile noastre de 
nezdruncinat cu poporui! Umăr 
la umăr cu armata sovietică și 
cu armata celorlalte țări ale la
gărului socialist să veghem ferm 
și cu vigilență asupra realizări
lor socialiste ale poporului no* 
stru și la menținerea păcii în 
lume".

Tot la 13 noiembrie la Bratis*- 
lava a avut loc o ședință solem
nă a corpului ‘ ’ T*
Participant!! la ședință au tri
mis Comitetului Central al P.C. 
din Cehoslovacia și guvernului 
cehoslovac o telegramă de con
doleanțe în urma morții lui An
tonin Zapotocky, președintele R- 
Cehoslovace.

In cursul aceleiași zile, la Bra
tislava a avut lot o ședință so
lemna de doliu a C.C. al Fron
tului Național al Slovaciti, în 
cadrul căreia participanții la șe
dință au cinstit memoria preșe
dintelui Antonin Zapotocky și au 
trimis telegrame de condoleanțe 
Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia și guvernului ceho
slovac.

Uniunea scriitorilor ceho
slovaci, un membru de seamă al 
căreia a fost Anton in Zapotocky, 
a expus pe frontispiciul sediului

imputerniciților.

Mitinguri de doliu la București
La vestea încetării din viață 

a tovarășului Antonin Zapotocky, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre- 
șediritele Republicii Cehoslovace^ 
muncitorii, inginerii și funcțio
narii fabricii de mașini electrice 
„Klement Gottwald’* s-au adunat, 
joi la amiază, într-un miting de 
doliu pentru a aduce un ultim 
salut celui dispărut

Directorul întreprinderii, Vic
tor Iancovici a evocat figura lui 
A. ZapotOcky, uhul din întemeie
torii de frunte ai gloriosului Par
tid Comunist din Cehoslovacia, 
care și-a închinat întreaga 
viață cauzei poporului muncitor 
din țara vecină și prietenă.

Participants la miting au pă
strat un moment de reculegere în 
memoria președintelui Republicii 
Cehoslovace, după care âu trimis 
Ambasadei R. Cehoslovace la 
București o telegramă de condo
leanțe. „Colectivul de muncă al 
fabricii de mașini electrice „Kle
ment Gottwald" din București, 
se spune în telegramă —a aflat 
cu adîncă durere vestea despre 
încetarea din viață a președinte
lui Republicii Cehoslovace, tov.

sa

catesă aibă o asemenea pregătire 
să-i ridice pînă la nivelul celor 
mai buni specialiști. De aceia, el 
s-a gîndit la o serie de probleme 
tehnice locale greu de rezolvat. 
Și, pe marginea acestor problethe, 
a .pornit discuții cu oamenii de la 
locurile de muncă. Concluzia era 
că lînărul Cu care fixase tema, pe 
bâza unei serioase documentări 
și chiar a unei consultații, să adu
că după 10—14 zile o lucrare
scrisă despre modul în care vede 
el soluționarea problemei respec
tive.

Constantin Blagovici, de pildă, 
a avut ca temă : „Protecția axială 
a turbinci". Tînărul, ca de altfel 
toți ceilalți, s-a documentat cu se
riozitate, iar lucrăfrea — care prin 
valoarea și bogăția argumentelor 
a uimit întregul colectiv — a de
venit. fără nici o modificare, in
strucțiune tehnică internă.

Numărul temelor date în lucru 
se ridică la 250. Iar băieții 
au întocmit asemenea lucrări, in
cit tovarășul Lupu le socotește la 
nivelul lucrărilor executate de 
Studenți din anul IV ai facultă
ții de electro-tehnică.

Tovarășul Ludovic Baici, direc
torul centralei spunea că aici, la 
Borzești, toate posturile-cheie sînt 
în mîna tineretului. Tineri ca Con
stantin Blagovici, Mihai Toma, Ga
vrila Munteanu și mulți alții, au 
trecut în' răstimpul scurs de la 
intrarea centralei în funcțiune și 
pînă în prezent prin cîte trei- 
patru posturi, ajungînd la înde
plinirea unor sarcini esențiale. 
Pretutindeni. în toate acțiunile, 
ei au fost sprijiniți de către orga
nizația U.T.M.

Plecînd de la Borzești, aproape 
mă miram de ce această centrală 
la care se învață atît, nu e trecută 
ca școală în nomenclatura Mi
nisterului învățămîntulUi și Cul
turii.

central din Praga un maresău 
portret îndoliat al președintelui 
Republicii Cehoslovace. înconju
rat de drapele coborîte în ber- 
nă. în vitrinele Editurii de stat 
au fost expuse, în semn de a- 
dincă prețuire și omagiu ădttse 
președintelui Republicii, ediții 
din operele tovarășului Antohîn 
Zapotocky, scriitor ce ocupă un 
loc de frunte în literatura ceho
slovacă și în literatura revolu
ționară înterfiaționâiă.

în tot cursul zilei de 14 noiem
brie în sute de întreprinderi 
mari șî mici ale capitale; iritO- 
siovace au avut loc adunări și 
mitinguri de doliu, in cadrul 
cărora muncitorii din Praga 
și-au exprimat sentimentele de 
adincă durere și regret pentru 
încetarea din viață a rteuitafu ui 
fiu al poporului cehoslovac, Ati- 
tonin Zapotocky. Cu profunda e- 
moție au evocat in adunarea de 
doliu muncitorii întreprinderii 
„C.K.D,-Stalingrad*\ viața și a**- 
tivitatea neobosită în slujba po
porului a tovarășului Antonin 
Zapotocky. Ei și-au amintit 
cum, în urmă cu 12 ani,«Antonln 
Zapotocky, deși încă boinav și 
slăbit in urma suferințelor indu
rate în lagărele hitleriste, trec nd 
peste indicațiile stăruitoare ale 
medicilor, s-a prezentat in câr
titul Vysciany din Praga șî ală
turi de echipele de cetățeni ve- 
niți la muncă voluntară a lucrat

Ld ambasada cehoslovaca
din Moscova

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 14 noiem
brie, ambasada cehoslovacă dirt 
Moscova a fost vîjtată de mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Chineze in frunte cu Mao 
Tze-dun, președintele R. P. Chi-

Arttdhifl Zâpotdcky, 
Biroului Politic al

Antonin Zapdtocky, membru în 
Biroul Politic al Comitetului 
Central al partidului Comunist 
dih Cehdslttvatia și vă exprimă 
cele mâi sincere cbnddlcâftțe dv. 
personal și întregului popor ce
hoslovac.

Colectivul nostru de muncă ia 
parte la durerea poporului frate 
cehoslovac și își exprimă hotărî
rea de a întări șî mai mult co
laborarea frățească cu Oamenii 
muncii din industria electrotehni
că cehoslovacă, cu clăsâ munci
toare cehoslbvată".

★

Textiliștii de lâ întreprinderea 
Filatura Rdmînească de Bumbac 
din București, s-au adunat joi 
la amiază într-un miting de do
liu închinat memoriei tovarășului; 

membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
dirt Cehoslovacia și președinte al 
Republicii Cehoslovace.

într-o tăcCre solemnă cei pre- 
zenți au păstrat un moment de 
reculegere. Apdi tov. Mihai Va- 
sile, director adjunct al întreprin
derii a evocat figura marelui om 
de stat al R. Cehoslovace mili
tant neobosit și devotat al miș
cării muncitorești internaționale, 
mare prieten al patriei noastre.

In încheierea mitingului de 
doliu, adunarea a trimis Amba
sadei Republicii Cehoslovace la 
București o telegramă prin care 
își exprimă cele mai sincere con
doleanțe pentru încetarea din 
viață a tovarășului Antonin Za
potocky. 

De curînd a intrat în fu neț iu ne la fabrica de prefabricate din 
Capitală o nouă instalație „Stasa" sosită din R.D. Germană.

Instalația servește la turnarea planșeelor de beton armat pre
fabricate toate operațiile execut îndu-se mecanizat.

Noua instalație poate produce anual produse prefabricate pen
tru 2.000—3.000 apartamente cu 3 camere și artexe, este deser
vită de 10 oameni pe schimb și înlocuiește ihunca a 150 oameni.

In fotografie: Vedere genera ,ă a ntt|i ihstal#țn „stasa“ de 
turnare a planșeelor prefabricate.

cu pilduitoare însuflețire Ia re
facerea acestei mari întreprin
deri.

în tot cursul nopții și în ziua 
de 14 noiembrie au continuat să 
sosească la sediul Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia te egrame șl 
scrisori prin care Oamenii munv 
di cehbs.'ovaci își e?<primă pro
funda durere in legătură cu în* 
cetarea din viață a președinte* 
Ini. Sute de telegrame de con. 
do.eanțe sosesc de la Organiza* 
ții’e progresiste și de la repre* 
zentanții de seamă ai op;niei pu* 
blice.

In vechiul centru minier și si* 
derurgic din Boemi a, orașul 
Kladno, unde șl-a desfășurat ati. 
tivitatea în anii tinereții, Anto* 
nin Zapotocky, mulți oameni l-ail 
cunoscut îndeaproape pe preși»* 
dintele RepubJcii și au luptat 
cot la cot cu el în timpul activi* 
tății sa’e revoluționare. Bătrinil 
muncitori Kucera Frantiseck, 
Vaclav Stadnik, Frantiseck VO* 
barnyk sau sora de caritate F. 
Hozova, vechi tovarăși de luptă 
ai lui Antonin Zapotocky, cihs‘ 
tesc memoria iubitului fiu al po* 
porului cehoslovac, evocînd 10* 
cuitotilor din localitățile regiunii 
Kladno momente din neobosita 
activitate revoluționară Căreia l-a 
închinat întreaga sâ viață Ahtd- 
nin Zapotodcy.

neze. în numele delegației, Mao 
Tze-dun a exprimat ambasadoru
lui Jâroniir Vosahlik condolean
țe în legătură cu încetarea din 
viață a președintelui Ceho
slovaciei, Ahtrtriin Zâpbtoăky.

Au mai venit pentru a fexpîirrtă 
condoleanțe membrii delegației 
de partid și guvcrttamehtâle a 
Republicii Populare Democrat* 
Coreene în frunte cu Kim It Sfcn, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri, șefii unor reptezentahH 
diplomatice, acreditați la Mosco
va și numeroși reprezentanți ai 
oamenilor muncii din capitala so
vietică.

CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT
O condifie a succesului

Activiștii sportivi obștești
In fiecare zi, pe întreg cuprin

sul țării au loc sute șl mii de 
competiții, concursuri șl întiinlri 
sportive oficiale sau amicale. Pe 
bună dreptate se pune întrebarea 
cine se ocupă de organizarea a- 
cestora, de buna lor desfașut 
rare ?

Munca aceasta, simplă ia pri
ma vedere, dâr uriașă ptiii com
plexitatea și amploarea ei, o des
fășoară activiștii sportivi ob
ștești. Tovarășii aceștia anonimi 
depun Zilnic o muncă Uriâșă. 
Tocmai de aceea și Hotărîtea 
C.C. al P.M.R. și a Cdrisiliului 
de Miniștri cu privire la reorga
nizarea mișcării de cultură fizică 
și sport din țața noastră acordă 
o deosebită atenție atragerii unui 
număr cit mai mare de activiști 
obștești la organizarea și desfă
șurarea mișcării sportive.

Dacă în ultimii 
sportivi a luat în regiunea Cta- 
iova, și în special la sate, o am*

ani mișcarea

Inițiativa tineretului
In zilele acestea mulți tineri din 

satele regiunii Baia Mare, pot fi 
întîlniți pe coastele priporoase ale 
dealurilor și ale munților. Ei își 
înfăptuiesc angajamentul „Să refa
cem fondul silvic al patriei". Ele
vii și școlării le urmează eNemplul. 
Pînă acum tinerii au strips în fo- 
Ibstil acestei acțiuni 17.000 kg. de 
ghindă.

PdMHLlU BACALU 
funcționar

...ți orele 
ne stnl

de practică 
necesar e

se petrec lucrurile 
la noi, ta Școala 

auto din

Nu știu curh 
prin (Ale părți, dâr 
profesională auto din Piatra 
Ne'aȘhț, tăre marge ănevoie prăc- 
tica noastră. Ce facem noi într-o 
tii practică, la atelierele l.R.TxA. 
dih localitate ? Uhii spală boxele, 
alții mătură curtea, iar alții spală 
mașinile. In cazurile cele mai fe
ricite, sîntem repartizați la demon
tat caroseriile auto-camioanelor. 
Mvhcă această e folositoare pentru 
tâmplari.

Cînd am căruț Să fim repartizați 
la atelierele mecanice, conducerea 
întreprinderii, ne-a trimis să că- 
tăm cîteva căruțe de zgură de la 
atelierul de fierărie. Iar în ziua ur
mătoare tâe-a pus să transportăm' 
cătăntidă, penttu construcția uhei 
clădiri. Noi nu pricepem de ce se 
poartă în felul acesta conducerea 
I.R.T.A. și nu ne dă posibilitatea 
să ne îhsușim cunoștințele prac
tice. De ee ne ține departe de cei 
de la care am putea învăța multe 
lițcfUri folositoare, îndrumări și 
sfaturi prețioase în meseria pe câre 
ive^m ales-o.

R. ION 
elev

împlinite
diminețile toam- 

biroul tovarășului

Dotinți
într-una din 

nei acesteia, pe ------- ----
director al uzinelor „23 August* 
din București au apărut dvrttă ce
reri.

—* Minunat ! a exclaăiăt, după 
ce le-a citit. Apoi, a scrij pe fie
care dintre ele : „De acord", in- 
dicînd în același timp unde și 
cine anume va da curs inițiativei 
c'ăldr doi utemiști.

Așa s-a ajuns ca doi tineri ve- 
niți de curînd din armată, An- 
dfdrte Emil, din secția turnăto
ria de oțel și Nicolae Coman — 
lăcătuș în secția cazangerie să în
vețe încă o meserie. în fiecare 
dujpă-amiază, cînd primul schiinb 
își îhcheia lucrul cei doi se în
dreptau, primul spre secția me- 
cahică 
secție 
niăfea

ușoară, iar ăl doilea spre 
ihoiodrO, Uhde sub îndru- 
frCzofUlUi fruntaș Mitrea

Să îndeplinim indicațiile din Hotărîrea 
partidului ți guvernului

ee în ce mai mare, 
o contribuție uriașă 
activiștii spbrtivi bu-

se 
perina- 
acestor 

sportivi, 
acestora 
de înțe

penim

ploare din 
la aceasta 
au adus-o 
ștești. Iată un exertipiu. In raio
nul Crtfâbia s-a inițiat organiza
rea unei ndi Competiții sportive 
de masă. E vorba de spartachi- 
ada de toamnă a fetelor. Compe
tiția a fost concepută in patru 
etape. Ei bine, de organizarea 
întrecerilor pe coriturte ca șl pe 
centre de comune, la toate cele 
4 discipline spdftive — volei, ci
clism, atletism și tir — s-au o- 
cupat numai activiștii sportivi 
obștești. Și mimai ia ultima eta
pă au fost antrenate peste 500 de 
fete.

Un mare ajutor l-au dat ac
tiviștii sportivi voluntari, și la 
mobilizarea eeior peste 170.000 
de tineri din regiune la întreceri
le spartachiadei de vară, la a- 
menajarea prin muncă voluntară 
a Celor peste 600 de baze și te
renuri sportive.

In regiunea Craiova întreaga 
activitate sportivă de masă 
bazează pe munca 
nentă de zi cu zi a 
peste 12.000 de activiști 
Fără îndoială, munca 
ridică probleme deosebit 
resante și importante 
mișcarea noastră sportivă. In 
primul rînd, munca activiștilor 
sportivi obștești depinde în mare 
măsură de metodele de muncă
folosite cu aceștia de către co
mitetele U.C.F.S. In această di
recție in regiunea CraioVa s-au 
obțifiiit uhele rezultate buhe.

Experiența activității sportive 
dirt regiunea Craiova a dovedit 
că una dintre problemele cele 
mai importante e aceea a selecți
onării viitorilor activiști sportivi 
obștești. In Ceea ce privește se
lecționarea Instructorilor, antre
norilor și arbitrilor, comitetul re
gional U.C.F.S Craiova a îndru
mat colectivele sportive Să-și 
îndrepte atenția înainte de toate 
înspre Cei care practică sau au 
prâCticaf o anumită disciplină 
sportivă. Aceștia au cunoștințe 
sportive maî vaste și de asemenea 
iubesc, ca să spun așa, discipli
na sportivă respectivă. In ace
lași timp, oamenii care au apti
tudini pedagogice și constituie e- 
xemple de comportare cinstită. 
Organizațiile U.T.M. recomandă 
in aceste munci pe cei mai 
buni utemiști.

In regiunea Craiova, una din
tre problemele însemnate ale 
muncii cu activiștii sportivi ob-

Ion și a maistrului Paul Ion de 
la motoare, căpătau zi de zi, noi 
cunoștințe în meseria de strungar 
și frezor.

...Pe lîngă ferestre 
frunze galbene-ruginii. în fiecare, 
diniiiieăță alte cereri sînt aduse 
de către tineri. Și poate atunci 
cîhd pe lîngă ferestre vor pluti 
fulgi albi ae nea, pionierii aces
tei inițiative vor avea în buzunar 
cîte un nou carnet de calificare. 
Iar alții, și alții le vor urma 
exemplul.

cad zilnic

sini aduse

TRAIAN BADULESCU
tehnician

Necazul unei sportive
Mie, în general. îmi place spor

tul. Cel mai mult însă mă pasio
nează tenisul, de aceea nu lip
sesc de lâ nici «n antrenament și 
doresc să particip la cit mai multe 
ebnetirsuri. Acum, cînd afară e 
vreme de toamnă, mă antrenez la 
tenis de masă.

In ultima vrehle însă âm fo9t 
nevoită să-l întrerupt. Fără să 
vreau, am practicat altfel de 
«,sport" : Alerg de mai bine de 
două luni de zile prin magazinele 
sportive din Turda și Cluj ca să 
cumpăr mingi pentru tenis de 
masă. Pretutindeni însă primesc 
același răspuns: „Nu ne-au sosit 
încă !“

Acum am rehunțat să mai caut. 
Nu știu însă dacă vor mai sosi 

Tineri țărani din satul Izvorul Crișului din regiunea Cluj 
în pitorești costume naționale

FOTO : N. Stelorian
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ștești o constituie și aceea a 
pregătirii și îndrumării a- 
cestora In această direcție exis
tă practica organizării unor cur
suri pentru Instructori pe ramuri 
de sport. Numai anul acesta s-au 
organizat asemenea cursuri la 
vo.ei, schi, baschet, fotbal etc. 
Aici, profesori și antrenori din
tre cei mai calificați din regiune 
țin lecții teoffetlce și practice și 
examinează pregătirea viitorilor 
instructori sportivi. Se obișnuieș
te apoi să se țină ședințe de lu
cru cu activiștii sportivi obștești 
pe raioane.

O altă formă de pregătire a 
activiștilor obștești o constituie 
consfătuirile pe regiune. Nu de 
mult chiar a fost organizată o 
asemenea consfătuire.

Sînt desigur foarte multe for
me, metode de pregătire și în
drumare a activiștilor sportivi 
obștești. Nu e căzui să vorbim 
despre toate acestea. Sînt însă 
cîteva despre care considerăm că 
e bine să amintim. Astfel în re
giunea Craiova se obișnuiește să 
se organizeze trimestrial în fie
care raion „Ziua președinților 
colectivelor sportive**, apoi 
schimburi de experiență între ac
tiviștii din diferite raioane (re
cent a fost organizat un aseme
nea schimb de experiență în ra
ionul Corabia) etc.

O altă problemă importantă 
în legătură cu munca activiști’.or 
sportivi obștești este aceea a e- 
videntierii și stimulării acestora. 
Aici se obișnuiește ca cei mai 
capabili și activi instructori, 
antrenori, arbitrii obștești să fie 

Echipa Iugoslaviei se pregătește 
în vederea meciului 

echipa R. P. R.
Radovici. De asemenea va fi re. 
introdus Tirncot'lci in postul de 
stoper, iar Zebec va trece din 
nou inter.stlnga tn timp ce Pi
sici va ocupă postul de eictreM 
stingă.

Această remanieri tn linii eu 
atac este motivată de faptul că 
la antrenamentul cu echipa Voe. 
vodina. Zebec nu s.a tnfeleș cu 
Ogneanovici care are un fdc pred 
personal. Cu toate acistă iheir. 
titudini tn formație, âonducătâru 
echipei iugoslave speră că ecfttfti 
lor va face un foc bun.

cu
BELGRAD 14 (Prin telefon de 

la trimisul Agerpres) : Cu două 
zile înaintea meciului dintre echi. 
pete reprezentative de fotbal ale 
Iugoslaviei și Rominiei, selecțio. 
nerii iugoslavi nu s-au decis încă 
asupra formației ce va fi utiliza
tă duminicii. Schimbările făcute 
în meciul cu Grecia și la antrena, 
mentul de joi, nu au avut darul 
să rezolve problema apărării ime- 
diate și a liniei de atac. Selecțio. 
fierul Trînanicl s-a declarat ne
mulțumit de jocul fundașilor și va 
încercă astăzi, la ultimul antrena, 
ment, o nouă formulă, cu Belin șl

pînă la primăvară; că după aceea 
mă interesează mai puțin. Pot 
practica și tenisul de cîmp !

VIORICA MECLEȘAN 
Turda

O pagină de istorie
Am vizitat retent muzeul din 

Cîmpulupg moldovenesc. Rînd pe 
rînd se părindă prin fața noastră 
tot ce a foldsit omul din cele mai 
străvechi timpuri și pînă în tim
purile mai apropiate, ca unelte 
casnice și de lucru, arme, acareturi 
etc.

Am studiat cu atenție numeroa
sele texte și planșe. Interesante ni 
s-au părut documentele vechi, mai 
ales rapoartele către ddmhie, din 
care reiese lupta țărănimii munci
toare pentru eliberarea sa de sub 
exploatarea marilor moșieri și pro
prietari de munți și păduri. Âtrag 
atenția la acest muzeu, interesan
tele citate din operele lui Dimitrie 
Cantemir referitoare la starea ță
rănimii din vremea sa. Am mai 
reținut harta în relief cu toate 
locurile uiide s-au găsit semnele 
vieții preistorice, âpoi coleeția de 
fosile și cea cu mostre de mine- 
reurile și rocile fegitihii.

Cînd am plecat de la acest mu
zeu am avut convingerea că am 
recitit Un important capitol din 
istoria patriei.

M. COMARNICHI 
funcțidnar

premiați cu materiâle sporti
ve, sau recotriandâți U.C.F.S.- 
ului spre a fi distinși cu 
insigna ««Merite sportive". Pe 
alții fostul comitet regio
nal C.F.S. obișnuia să*i trimită 
gratuit la București să asiste la 
marile competiții sportive inter
naționale. Cel mal buni activiști 
obștești, cei care au dovedit pri* 
cepere, conștiinciozitate dBdsebi- 
tă ca și reale calități organizato
rice au fost promovați în funcții 
de președinți ai actualelor co
mitete răiohale U;C;F.Si

Bineînțeles despre această pro
blemă se poate discuta încă 
mult. Vrem să ne mai Oprim 
însă doar asupra unor aspecte 
negative din experiența activită
ții sportive din regiunea Crălovă. 
Una din slăbiciunile Cele mâi se
rioase ale muncii cu activiștii 
sportivi obștești e faptul că 
în această muncă AU FOST 
ATRASE INCA PUȚINE FE
MEI. Se manifestă o anumită 
atitudine retrogradă cu privite la 
aportul femeilor adus la Organi
zarea activității sportive. ApOi, 
intr-o serie de raioane —• Craio
va, Tg. Jiu, Strehaia, Plenița — 
nu se acordă atenția cuvenită 
muncii cu activiștii sportivi ob
ștești. Aceștia nu sînt îndrumați 
și controlați, nu sînt 
să-și desfășoare munca.

Munca cu activiștii 
voluntari ridică deosebit 
te probleme. Principalul 
că de pe acum noile comitete de 
organizare ale U.C.F.S. să acor
de — așa cum arată și Hotărî
rea partidului și guvefnului — 
cea mai mare atenție selecțio
nării, creșterii și îndrumării ac
tiviștilor sportivi obștești.

S. SPlftEA

ajutați

sportivl 
de mul- 
e că in



Lucrările Adunării Generale ONU
NEW YORK. — La 14 noiem

brie a avut loc o ședință plena
ră a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite. Aceas
tă ședință plenară urma să ia 
în discuție problema relațiilor 
între Organizația Națiunilor U- 
nite și Agenția Internațională 

pentru energia atomică precum 
și problema raportului Comitetu
lui Politic în legătură cu ches
tiunea dezarmării și a efectelor 
■radiațiilor atom»«.

La începutul ședinței din par
tea întregii Adunări Generale,

Elsenhower încearcă 
«ă justifice cursa 

înarmărilor
NEW YORK 14 (Agerpres). - 

TASS transmite: In seara zilei de 
13 noiembrie, președintele S.U.A., 
Eisenhower, a rostit la Oklaho- 
ma-City un discurs consacrat 
problemelor „securității S.U.A. 
Intr-un sens mai larg".

In discursul său, președintele 
S.U.A. nu a putut să nu recu
noască realizările științifice șl 
tehnice ale Uniunii Sovietice. To
tuși, pentru a justifica cursa 
înarmărilor, desfășurată de Sta
tele Unite, președintele a pretins 
că aceste realizări ar... „constitui 
o primejdie pentru toți oamenii 
liberi4*. Chemarea Uniunii Sovie
tice la întrecere pașnică și la 
coexistență, Eisenhower o consi
deră ca o „provocare" și o „ame
nințare*4 la adresa Statelor U- 
niite.

0cupîndu-5e de „puterea mili
tară44 a Statelor Unite, Eisenho
wer a expus auditorilor săi un 
program de acțiune care prevede 
„capacitatea de a da o ripostă 
nucleară44, asigurarea în colabo
rare cu aliații a unei „structuri 
dastice a forței*, „menținerea a- 
f>lrăr!f S.U.A. la un nivel ridi- 
tât da eficacitate44, existența unei 
„fezsrve de forțe44, pentru a „sa
tisface cerințele neprevăzute ale 
unei

In
wer, 
nute 
lor.

președintele a prezentat delega
ției cehoslovace condoleanțele 
Organizației Națiunilor Unite. 
Toți delegații au păstrat un mi
nut de tăcere în memoria lui An
tonin Zapotocky.

S-a trecut apoi la dezbaterea 
problemei relațiilor între Orga
nizația Națiunilor Unite și A- 
genția Internațională pentru e- 
nergi.a atomică. In fața Adunării 
Generale se află două rezoluții 
stabilind modul în care se vor 
desfășura pe viitor legăturile în
tre aceste două organizații in
ternaționale. Puse la vot cele 
două rezo’luții au fost adoptate 
în unanimitate.

In continuarea ședinței s-a tre
cut la examinarea raportului Co
mitetului politic în legătură cu 
problema dezarmării. In această 
chestiune există un raport în le-

gătură cu problema dezarmă
rii care cuprinde rezoluția 
celor 24 de puteri inspirate 
de Statele Unite, în legătu
ră cu transferarea chestiuni
lor dezarmării în discuția comi
tetului și comisiei dezarmării, 
precum și o propunere belgiană 
în legătură cu problema infor
mării opiniei publice asupra con
secințelor radiațiilor atomice.

S-a trecut în primul rînd 
discutarea rezoluției adoptate 
Comitetul politic în legătură 
radiațiile atomice. Această 
zoluție a fost adoptată în 
mitate cu 81 de voturi.

In .continuare Adunarea 
rală a hotărît amînarea 
ședința din ziua următoare a e- 
xaminării problemei lărgirii com
poziției comisiei pentru dezar
mare.

la 
de 
cu 
re- 

unani-

Gene- 
pentru

Reprezentantul R. P. R. a depus 
instrumentele de ratificare 

a unei convenții internaționale
NEW YORK 14 (Agerpres). - 

Miercuri 13 noiembrie Mihai Ma- 
gheru reprezentantul permanent 
al R.P.R. la O.N.U. a depus la 
sediul O.N.U. din partea guver
nului R.P.R. instrumentele de ra
tificare a convenției internațio
nale din 1956 asupra abolirii 
sclavajului. Cu același prilej 
Mihai Magheru a semnat și pro
tocolul care amendează conven-

fia din 1926 asupra sclavajului 
adoptată sub auspiciile Ligii Na
țiunilor. Convenția internațională 
ratificată de țara noastră, se re
feră la abolirea sclavajului, a 
comerțului cu sclavi și a institu
țiilor și practicelor asimilabile cu 
sclavajul. Rominia este a noua 
țară care ratifică această conven
ție adoptată In 1956 și intrată 
vigoare la 30 aprilie 1957.

în

Iordania : situația extrem
—. de încordata

situații excepționale'*.
acest scop, a spus Eisenho»- 
este nevoie de sumele obți- 

din perceperea impozite-
-

DAMASC 14 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor sosite la Damasc, 
situația politică din Iordania 
continuă șă fie extrem de 
încordată. După cum relatează 
presa, autoritățile iordaniene re
primă pe aceia care se pronunță 
împotriva regimului actual. In- 
conjurînd orașele principale din 
Iordania, detașamente armate de 
beduini reprimă cu cruzime ele
mentele democratice. Orice cornut

„Rn$li au pregătit
un toarte mare număr de oameni 

de știință competenți44
- Trei savanji americani despre șfiinja sovietică

NEW YORK 14 (Agerpres). 4—* 
TASS transmite : Revista america
nă „United States News and World 
Report" a publicat convorbirea cu 
trei cunoscuți oameni de știință 
americani, specialiști în domeniul 
fabricării de rachete.

Toți cei trei oameni de știință 
recunosc realizările uriașe ale sa-., 
vanților sovietici care au creat ra
cheta balistică și au lansat doi sa
teliți artificiali ai pămîntului.

Theodor von Karmann, președin
tele Comitetului de cercetări știin
țifice în domeniul aviației de pe 
lîngă N.A.T.O., a subliniat îndeo
sebi că asupra lui personal au pro
dus o mare impresie nu numai 
realizările savanților sovietici în 
domeniul lansării sateliților artifi
ciali ai pămîntului, ci și posibilită
țile tehnice și de producție pe care 
le-au demonstrat. „Pentru a crea 
o rachetă sigură cu rază mare de 
acțiune, a spus von Karmann, este 
necesară disciplina în muncă și 
preciziunea în producție" .

Walter Domberger, președinte 
adjunct al societății ,.Bell Aircraft 
Corporation" (fost specialist ger
man în domeniul rachetelor) a de
clarat într-o convorbire cu cores
pondentul revistei că după păre
rea sa cei doi sateliți sovietici sînt 
bine înzestrați din punct de vedere 
tehnic.

Dr. Singer, cunoscut astrofizician 
și consilier pentru problemele con
struirii de rachete cu rază mare 
de acțiune și de sateliți artificiali 
ai pămîntului, a declarat „Acum 
putem spune cu siguranță că rușii 
au rezolvat bine problema moto
rului".

„Rușii — a declarat Singer — 
au pregătit un foarte mare număr 
de oameni de știință competenți", 
tar savanții ruși cu care am avut 
prilejul să mă întîlnesc au produs 
asupra mea o puternică impresie".

La întrebarea cum ar putea 
S.U.A. să rezolve problema rămî-

nerii în urmă în domeniul pregă
tirii de cadre științifice, Singer a 
declarat: „Acum poate că este 
prea tîrziu. Orice am întreprinde 
acum, nu vom putea ajunge din 
urmă pe ruși. Nu pot fi creați 
peste noapte oameni de știință".

nicațiî Intre orașele din Iordania 
sînt întrerupte.

Dezmățul reacțiunii în țară, 
după cum reiese din știrile publi
cate în presă, se înfăptuiește 
sub conducerea directă a amba
sadei S.U.A, din Iordania, care 
finanțează pe regele Husein și 
clica aflată la putere. După cum 
a anunțat postul de radio Cairo, 
în ultimul timp regele Husein a 
primit de la ambasada americană 
două milioane de dolari pentru 
înăbușirea mișcării forțelor de
mocratice din țară.

După cum relatează ilarul 
„Al-Ahram*4, regele Husein, dîn- 
du-și seama de caracterul nesi
gur al situației sale din 
indignării care domnește 
durile poporului, a cerut 
Feisal al Irakului să-i
sprijin armat, iar Statelor Unite 
să trimită în regiunea de est a 
Mării Mediterane vase din flota 
a 6-a americană sub forma unei 
„demonstrații militare**.

cauza 
tn rtn- 
regelui 
acorde

Succesul comuniștilor 
în alegerile 

din Java centrală
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

După cum anunță din Djakarta 
corespondentul agenției United 
Press, la alegerile municipale 
din Jokjakarta (Java centrală), 
potrivit rezultatelor definitive 
dar neoficiale partidul comunist 
a obținut 143.000 voturi, partidul 
național 72.000 voturi, urmate 
imediat de partidul musukaan 
Mâșumi. cu aproximativ 50.000 
poturi. __________ _________ __

Primirea la Kremlin
a ministrului de Război al Egiptului

MOSCOVA 14 (Agerpres). — generalului Abdel Hakim Amer 
TASS transmite: La 13 noiem- și a celorlalți membri ai delega- 
brie generalul Abdel Hakim A- ției egiptene, 
mer, ministrul de Război al 
Egiptu-lujgcare se află în U.R.S.S. 
la invitația guvernului sovietic 
și a ministrului Apărării al 
U.R.S.S. și care este de aseme
nea reprezentant al președintelui 
Egiptului, a fost primit la Krem
lin de către oamenii de stat so
vietici Nikita Hrușciov, Nikolai 
Bulganin, Anastas M’koian, Mi
hail Pervuhin și Rodion Alali- 
novski.

In cursul convorbirii care a 
decurs într-o atmosferă cordială 
a avut loc un schimb sincer și 
rodnic de păreri în problemele 
dezvoltării relațiilor dintre U- 
niunea Sovietică și Egipt.

In aceeași zi la Kremlin a 
fost oferit un prînz în cinstea

Din partea sovietică la prînz 
au fost prezenti tovarășii Bul
ganin, Hrușciov, Mikoian, Kosî- 
ghin, Pervuhin, Gromiko, mare
șalul Malinovski și alte persoa
ne oficiale.

Prînzul a decurs într-o atmos
feră cordială și prietenească.

In seara zilei de 13 noiembrie 
conducătorii Statului Sovietic 
s-au întîlnit din nou cu oaspe
ții egipteni la ambasada ' egip
teană, unde ambasadorul Mo
hammed A. El Kuni a organizat 
o recepție cu prilejul vizitei în 
U.R.S.S. a generalului Amer și 
a persoanelor care îl însoțesc. 
Recepția a decurs de asemenea 
într-o atmosferă foarte amicală 
și cordială.

Reprezentanții muzicii din R. P. R 
se bucură de succes in străinătate

LONDRA 14 _________  _
respondență specială : Presa și re. 
vistele muzicale de specialitate din 
Anglia și Franța publică cronici 
elogioase despre imprimărlie pe 
discuri făcute de artiști romîni.

Ziarul „Daily Mail" înserează 
sub semnătura lui Percy Cater, 
cunoscut critic muzical englez, 
cronica discului „Simfonia a V-a" 
de Cealkovski sub titlul „Iată un 
superb Cealkovski". Criticul arată 
că Silvestri s-a dovedit „un mu-l 
zician de un talent excepțional a. 
vînd o fascinantă pătrundere a 
partiturii și capacitatea de a scoa. 
te maximum de putere și subtili, 
tate dintr-o orchestră'.

Dirijorul englez, Trevor Harvey,! 
unul dintre cei mai competenți 
cronicari, după ce se referă în 
cronica sa din revista „The Gra. 
mophone" la înregistrările făcute 
pentru aceeași piesă sub bagheta 
unor dirijori renumit! ca Mravins. 
ki, Mitropoulos, Camelii, Karajan, 
subliniind că este dificil să se 
facă o alegere dintr-o asemenea 
gamă de forțe dirijorale de mare 
valoare scrie că „tl vine greu să-și 
ascundă totuși preferințele pentru 
discul realizat de Silvestri". 
Disecînd cu lux de amănunte in. 
terpretarea dată Simfoniei a V-a
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(Agerpres), co.. de Ceaikovskf, el conchide că 
trebuie să lase deoparte discreția 
de critic și să afirme că „această 
înregistrare este o performanță 
magnifică".

Unul dintre cei mai severi croni- 
cari muzicali englezi, Jeremy No. 
ble, consideră de la început . că 
dirijorul romîn Silvestri merită 
într-adevăr titlul de mare dirijor, 
titlu care spre regretul lui este a- 
cordat unora cu prea multă Iar. 
gheță.

Un alt artist romîn despre ale 
cărei înregistrări se ocupă revis. 
ițele muzicale engleze este artista 
emerită Zenaida Pally, care a fă. 
cut înregistrări pentru Casa de 
discuri „Suprafon'4 din Praga.

Revista „Gramophon Record Re- 
view" din noiembrie publică a fo
tografie a Zenaidei Pally, înso. 
țită de o cronică în care arată că 
„Zenaida Pally ne aduce vocea 
unei cîntărețe care însă nu a fost 
auzită pe scenele Europei apusene. 
Zenaida Pally are o voce magni. 
fică, cu rezonanță șl o gamă clară. 
Dalila ei somptuoasă are mult 
conținut muzical, Iar în Haendel 
note splendide de bariton în grav. 
Piesa de Gluck este dezvoltată în- 
tr-un ritm sensibil și cu multă 
imaginație, făcînd-o să răsune ex
presiv".

Generalul Twining dezminte
NEfT YORK 14 (Agerpres).— 

Corespondentul din Cleveland 
(statul Ohio) al agenției United 
Press anunță ci generalul Nathan 
Twining, președintele grupului 
mixt al șefilor de state majore 
ale S.UA., luind cuvinlul la A- 
sociația de artilerie americana, a

declarat că rtralegia americană 
prevede folosirea armei atomice 
„în orice război**.

Această declarație dezminte e- 
locvent afirmația adepților ameri
cani ai războaielor „mici** sau 
„locale**, că aceste războaie pol fi 
duse fără folosirea tipurilor mo
derne de armament.

0 declarație a premierului sirian
DAMASC 14 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția te
legrafică siriană la 13 noiembrie, 
premierul Siriei, Sabri Asali a 
primit pe șeful statului major al 
armatei siriene, Bizri, pe ad
junctul său Nifouri, și șeiul Bi
roului al 2-lea al armatei, Sarraj. 
In cursul convorbirii Sabri Asali 
a declarat că în calitatea sa de 
premier și ca vechi luptător, va 
lupta la fel ca 
țean al acestei 
aceluia care va 
tropească vreun 
riul sirian.

„Nu ne îndoim — a spus în 
continuare Akil — că în spatele 
Turciei se ascunde imperialismul 
care suportă cheltuielile’ făcute 
de armata turcă, deoarece noi 
știm că economia turcă este a- 
proape ruinată". El a subliniat 
că orice ofertă de mediere între 
Siria și Turcia va fi respinsă de 
Siria.
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oricare alt cetă- 
țări împotriva 

Îndrăzni să co- 
petec din terito-

In Golful Persic se produc schimbări
Ca strîns între palmă și de

getul cel mare, între întinderea 
aridă a Arabiei Saudite și bo. 
gata peninsulă Katar, în Gol. 
ful Persic, se află un grup de 
insule mici, care poartă nu. 
mele celei mai mari dintre ele, 
insula BAHREIN.

Trecutul acestor insule s® 
pierde și el în umbra vremii, 
ca și trecutul multor altor 
state orientale. Nu departe de 
insulele Bahrein, spre nord, 
în cîmpia dintre Tigru și Eu- 
frat se află unul din leagănele 
străvechi ale civilizației, oare 
au luminat Orientul în vechi
me. Suflul civilizației sumerie. 
ne și al celor ce i-au urmat pe 
acele pămînturi, au trecut și 
peste insulele Bahrein. Numele 
insulelor devine însă cunoscut 
în istorie mai tîrziu, în seco. 
lele X și XI, cînd înfrîntă de 
armata Califului din Bagdad, 
se refugiază pe aceste insule 
secta carmăților, care a luat 
ființă în urma mișcării antifeu
dale a țăranilor din Mesopota
mia. Tot istoria spune că la 
începutul veacului al XVI-lea 
insulele au fosl călcate de por. 
tughezl și că aceștia au rămas 
aici. 100 de ani. Apoi, insu
lele au aparținut Persiei 
vecine, aproape un sfert 
de mileniu, Ca mai tîrziu 
șeici arabi să proclame inde. 
pendența Bahreinului. Acestea 
se întîmplau la 1784. Dar a. 
ceastă independență a fost ilu
zorie. N-au trecut nici patru 
decenii și insulele au căpătat 
noi stăpîni în persoana repre. 
zentanților coroanei britanice. 
Anglia nu era singura preten
dentă. Franța și Turcia și-au 
afirmat și ele ,.dreptul" asupra 
micilor insule, aparent atît de 
neînsemnate. Persia (astăzi 
Iran) a refuzat însă de la bun 
început, ca și mai tîrziu. să 
recunoască drept legală domi
nația Angliei asupra insulelor.

Cramponarea Angliei de 
aceste insule, care toate la 
un loc ' nu ocupă o su. 
prafață mai mare de 552 de 
kilometri patrați și care au as
tăzi o populație de circa 
130.000 de locuitori, avea drept 
cauză tocmai dorința de a de- 
ține o bază maritimă în a- 
ceaită zonă arabă, pe care in. 
tenționa cu timpul să o aca-

pareze tn întregime. In acest 
scop s impus la 1861 șeiculul 
din Bahrein un tratat care TI 
obliga să recurgă la „ajutorul" 
britanic t.; ..r„
sluni
serie

.... Tn cazul unei „agre. 
din atară". Apoi, printr-o 
de alte „acorduri" asu- 
arhipelagulul a fost sta. 
protectoratul englez.

La început, Insulele mal pre. 
zentau Interes prin veniturile 
pe care tl aducea pescuitul 
perlelor. Apoi, cînd societatea 
engleză „Anglo-Iranian Oii 
Company" (A.I.O.C.) și-a în
fipt tentaculele în pămîntul 
mustind de petrol al Iranului, 
insulele au căpătat importanța 
unul turn de pază. Mai tîrziu, 
cînd în insulele Bahrein s-a 
descoperit petrol, importanța 
lor nici nu se mai cerea de. 
monstrată.

In privința petrolului din 
Bahrein, însă, Anglia a sufe. 
rit o înfrîngere. In 1932, șei- 
cul insulelor a concesionat ex. 
tracția petrolului unor compa. 
nii americane din marele im. 
periu petrolifer al lui Rocke. 
feller, care a tras Anglia pe 
sfoară. Știind că aceasta se va 
opune extracției petrolului din 
Bahrein de către americani, 
Rockefeller a recurs la un truc 
înființînd societatea filială 
„Bahrein Petroleum Company*4 
și înregistrînd-o în Canada ca 
societate britanică.

Anglia a continuat să men.

țină pînă acum aceste Insule 
care fi asigură o poziție atrate. 
gică cheie în Golful Persic. In 
aceste insule, în portui-ca. 
pltală Manama, Anglia are a. 
menajată o mare bază de sub
marine și de alte nave de raz. 
bol, iar pe insula Muharrak un 
mare aerodrom.

In tot acest timp, care a.a 
scurs de la instaurarea domi. 
nației britanice asupra Insule, 
lor, Iranul n-a încetat o clipă 
să le considere ca aparținin. 
du-i.

Acum cîteva zile, guvernul 
Iranian a hotărît să anexeze 
insulele, conslderîndu-le cea 
de a 14-a provincie iraniană 
La Ministerul de Interne a> 
Iranului a fost constituită o 
comisie „pentru a 
mijloacele adecvate tn 
stabilirii suveranității 
asupra Bahreinului".

Opinia publică din 
primit hotărîrea 
iranian cu mare _____
Ziarele iraniene salută în una
nimitate această hotărîre și 
subliniază justețea revendică, 
rilor Iranului asupra acestor 
insule care i-au aparținut în 

. vechime.
Hotărîrea guvernului Iranian 

a nemulțumit însă autoritățile 
britanice, care își dau seama 
că pierd continuu teren în 
zona arabă. Guvernul britanic 
continuă să susțină că „Ba- 
hreinul ar fi un principat in. 
dependent, sub protecția brita
nică". După cum reiese din de. 
clarația Ministerului de Exter
ne al Angliei, aceasta inten
ționează să nu ia nici acum 
în seamă hotărîrea guvernului 
iranian și să-și mențină domi. 
nația asupra insulelor. Dar, de 
astă dată trebuie avut în ve
dere un fapt foarte important: 
timpurile s-au schimbat. Vre. 
murile politicii de „mînă for. 
te“ a puterilor coloniale au a- 
pus pentru totdeauna. Astăzi, 
apariția unui crucișător englez, 
ba chiar și a unei întregi flote 
a 6-a americane în apropierea 
coastelor unui stat 
mai poate provoca 
politicii sale fără 
plăcute în primul 
cei ce le trimit.

EUGEN VLADIMIR

examina 
vederea 
iraniene

.1 Iran a 
guvernului 
satisfacție.

suveran nu 
schimbarea 
urmări ne. 

rînd pentru

In Institutele sovietice
Cei peste două milioane de 

studenți sovietici, care învață 
în aproape 800 de institute de 
învățămînt superior din țară, 
împreună cu studenții din nu
meroase alte țări ale lumii, se 
pregătesc să întîmpine cum se 
cuvine un eveniment atît de 
însemnat cum este Ziua Inter
națională a Studenților.

Niciodată nu se va șterge din 
memoria tineretului ziua sînge- 
roasă a lui 17 noiembrie 1939, 

‘ cînd la una din periferiile ora
șului Praga, SS-iștii au masa
crat studenți cehi, care au de
monstrat împotriva fascismului.

Nouă tineri patrioți au fost 
tmpușcați, două mii au fost tri
miși în lagăre de concentrare.

Tradițiile acestei zile inter
naționale sînt scumpe și apro
piate tineretului nostru. Ace
stea sînt tradiții de luptă pen
tru o viață mai bună, pentru 
dezvoltarea și înflorirea științei 
și culturii, pentru progres, pen
tru eliberarea tuturor popoare
lor de colonialism, pentru pace. 
Studenții sovietici năzuiesc sin
cer să întărească prietenia șl 
caloborarea că toți colegii lor 
din toate țările lumii.

Familia studenților sovietici 
este mare. In prezent, în școlile 
superioare de învățămînt ale 
țării noastre învață de 16 ori 
mai mulți studenți decît 
în anul 1913. Numărul lor 
crește in fiecare an. Totodată 
crește și numărul școlilor su
perioare de învățămînt. întrea
ga țară a fost împînzită cu uni
versități.

In Țara Sovietică nu există 
nici o republică care să nu aibe 
universitatea sa națională și Nu
meroase alte școli superioare 
de învățămînt. Astfel, în Ucrai
na există în prezent 134 de 
școli superioare cu un număr,

Serghei Romanovikj 
președintele Comitetului 
organizațiilor de tineret 

din U.R.S.S.
total de 325.000 de studenți, tn 
Uzbekistan 32 de școli supe
rioare de învățămînt, în Ka
zakstan 26, în republicile bal
tice 28.

Aceste școli superioare de în
vățămînt pregătesc medici și 
constructori, profesori și agro
nomi, metalurgiști și energeti- 
cieni, chimiști și geologi, spe
cialiști pentru toate ramurile 
economiei naționale, ale științei 
și tehnicei.

Invățămîntul superior din 
U.R.S.S. a căpătat o faimă 
mondială.

Studenții din țara noastră au 
largi legături internaționale. A- 
ceste legături se întăresc se 
lărgesc necontenit. Consiliul 
studențesc de pe lingă comite
tul organizațiilor de tineret a- 
cordă o mare atenție dezvoltă
rii schimbului între studenți, 
problemei călătoriilor și turis
mului studenților, participării 
studenților sovietici la acțiunile 
studențești internaționale.

Anul acesta Uniunea Sovieti
că a fost vizitată de delegații 
ale Uniunii Internaționale a Stu
denților, organizațiilor studen
țești din țările Africii, Asocia
ției studenților din Polonia, 
Uniunii tineretului din Iugosla
via, două delegații ale Uniunii 
naționale a studenților din 
Franța și delegația studenților 
din R. D. Germană, în scopul 
de a cunoaște condițiile de via
ță și învățătură ale studenților 
sovietici. In perioada vacantei 
de vară, Tn țara noastră au ve
nit circa 5000 de studenți din 
R. D. Germană. 1500 de stu
denți din școlile superioare de

învățămînt din Cehoslovacia, 
200 de studenți din Ungaria. 
In același timp studenții so
vietici au vizitat Cehoslovacia, 
Bulgaria, Finlanda, Suedia, Da- 
nemaroa, China. In școlile su
perioare de învățămînt din 
U.R.S.S. învață anul acesta cir
ca 15.000 studenți străini din 
țările de democrație populară. 
Deasemenea învață și studenți 
din India, Franța, Sudan, Fin
landa, Egipt, Siria, Cipru, Ne- 
pal, Indonezia, Liban, Iran și 
din alte țări. La rîndul lor stu- 
denții sovietici învață în insti
tutele din țările de democra
ție populară, ca și într-o serie 
de țări din apus și răsărit.

Tinerii tinerele din Uniu
nea Sovietică au participat în 
acest an la seminarul interna
țional al studenților, din insti
tutele de mine, seminar organi
zat în R. D. Germană, la ta
băra de schi din Grenoble 
(Franța), la seminarul interna
țional al studenților din institu
tele agricole care a avut loc în 
Tunis, la seminarul internațio
nal pe tema „Omul și mașina" 
din Suedia, la seminarul inter
național al studenților de la 
institutele tehnice din Cehoslo
vacia, deasemenea la consulta
rea pe tema „Universitatea și 
societatea", la seminarul pentru 
problemele colaborării interna
ționale a studenților și la o se
rie de alte acțiuni studențești 
cu caracter internațional.

Tinerii și tinerele din U.R.S.S. 
tntîmpină 'Ziua Internațională a 
Studenților cu adincă credință 
în triumful ideii prieteniei, pă
cii, colaborării internaționale. 
Ei tind spre însușirea de cil 
mai multe cunoștințe, spre de
plina stăpînire a științei pusă 
tn slujba omului și a fericirii 
sale...

I

Din presa americană

Să mergem la Jumătatea 
drumului44

NEW YORK 14. Coresponden
tul Agerpres transmite: După 
cum se știe tn ziarele americane 
au început să-ți facă loc în ulti- 
mile zile păreri tn favoarea , unei 
politici de tratative și a încetării 
cursei Înarmărilor, a schimbării 
netntîrziate a politicii de pe po
ziții de forță. Astfel, Walter Lipp
man avertizează că a sosit mo
mentul „să se pună capăt mari
lor greșeli ale politicii america
ne care s-a hrănit cui iluzia su
premației și care, dacă nu va în
văța să tragă concluzii din rea
litățile lumii de azi. va asista la 
un continuu declin al influenței 
sale". Un deosebit ecou l-a avut 
articolul cunoscutului industriaș 
și om de afaceri american Cyrus 
Eaton care s-a pronunțat săptă
mîna trecută în „New York He
rald Tribune" în favoarea unei 
politici a tratativelor sovleto-: 
americane și a convocării con
form propunerii exprimate de sa- 
vanții sovietici a unei confe
rințe a oamenilor de știință tn 
legătură cu pericolul războiului 
nuclear. A doua zi după publica
rea articolului respectiv, ziarul 
împărtășea tntr-un editorial idei
le exprimate de Cyrus Eaton sub, 
liniind „realismul ți oportunita-: 
tea lor".

„New York Herald Tribune" 
• publicat de asemenea o rubrică 
intitulată ca și articolul lui Cy
rus Eaton „Să mergem la jumă
tatea drumului", în cadrul căreia 
sînt relatate părerile exprimate 
în scrisorile cetățenilor ameri
cani trimise redacției ca urinare 
a acestui articol. Ernest Koerner 
din New York scrie : „Dacă li 
s-ar da posibilitatea, milioane de 
americani ar sprijini atitudinea 
politică a iul Eaton și s-ar opu
ne caracterului pueril al politicii 
de pe marginea prăpastiei lui 
Dulles", iar John Harvey din 
Hollywood recomandă „cit mai 
multe articole scrise de Eaton șl 
alte minți sănătoase".

Făcîndu-se ecoul acestor pă
reri și referindu-se la propune
rile U.R.S.S. în legătură cu con
vocarea unei noi conferințe la 
nivel înalt, buletinul săptămtnal 
al agenției „Transradio News" 
comentînd ultimile acțiuni ale 
politicii americane, scrie: „Wa
shingtonul a ales calea războiu
lui rece și a cursei înarmărilor... 
și își pune toate speranțele tn 
puterea magică a armelor nu
cleare împotriva unei pretinse 
agresiuni comuniste".

La un Institut agricol din Delhi
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Mari inundații 
în delta Padului

ROMA 14 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Pres- 
se, situația din delta Padului ră- 
mîna gravă. Apele fluviului con
tinuă să crească. Pînă în prezent 
suprafața inundată este de apro
ximativ 9.000 ha. O suprafață de 
aproximativ 3—4 ori mai mare 
este amenințată, 30.000 de locui
tori din insulele din deltă sînt în 
primejdie de a trebui să-și pără
sească fermele, cîteva mii de lo
cuitori au și fost evacuați.

In cursul după-amiezii de 13 
noiembrie apela au spart digul de 
la Valle Donzella în numeroase 
locuri. Apele au pătruns prin bre
șele create și în scurt timp au a- 
tins ultima centură protectoare a 
localității Rovigo. Situația la Por
to Toile, care se află la 2 metri

sub nivelul mării, este cu atît mai 
dramatică, deoarece apele mării 
fac să crească suprafața inundata, 
pătrunzînd prin breșele de la 
Sacca de Scaerdovari. Aproxima
tiv 2.000 de locuitori lupta îm
preună cu echipe militare pentru 
a feri de inundare centrala elec
trică.

Intr-un comentariu în care se 
ocupă de situația din valea Padu
lui, agenția France Fresse, arată 
că inundațiile au avut loc pen- 
trucă nu s-au făcut lucrările de 
îndiguire. In ciuda numeroaselor 
interpelări ale opoziției, guver
nul italian nu a luat pînă în pre
zent măsuri pentru a remedia si
tuația, deoarece consideră că „con
struirea de diguri necesită prea 
multe fonduri44.
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MOSCOVA. La 14 noiembrie, 
Nikita Hrușciov a primit pe Henry 
Shapiro, corespondentul principal 
de la Moscova al agenției ame
ricane United Press.

In cursul convorbirii 
atinse probleme privind 
internațională, inclusiv 
sovieto-americane, cît și 
me privind viața internă 
unii Sovietice,

MOSCOVA. — A fost ______
proiectul folosirii resurselor hidro, 
energetice ale fluviului Pasvik, la 
frontiera dintre U.R.S.S. și Nor. 
vegia. La efectuarea cercetărilor 
și întocmirii proiectului au parti
cipat specialiști sovietici și nor. 
vegieni.

MOSCOVA. —- In seara zilei de 
13 noiembrie numeroși oaspeți 
sosiți la Moscova cu prilejul celei 
dc-a 40-a aniversări a Marii Revo- 
Iuții din Octombrie au asistat la 
Teatrul Mare din Moscova la spec, 
tacolul de balet ,,Romeo și Jufiet- 
ta* de S. Prokofiev.

Printre oaspeți se aflau : Edward 
Kardelj, membru al Comitetului 
Executiv al C. C. al Uniunii Co. 
muniștilor din Iugoslavia, vicepre
ședinte al Vecei Executive Federa
tive, Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P. C. Francez, Palmiro Tog
liatti, secretarul general al P. C. 
Italian.

PARIS. — Agenția United Press 
anunță că în cursul zilei de joi 
s-au înregistrat scăderi serioase 
la bursa din Paris. Cursul fran- 
cului a scăzut de la 476 franci 
pentru un dolar, cît înregistrase 
miercuri, la 507 franci pentru un 
dolar.

ANKARA. — La Ankara a fost 
dat publicității comunicatul asu. 
pra tratativelor dintre președin.

W _____ K.

au fost 
situația 
relațiile 
proble- 
a Uni-

elaborat

tele Italiei, Gronchl, șl președin. 
tele Turciei, Celal Bayar.

TEHERAN. — După cum rela
tează ziarul „Ettelaat", la ședin
ța din 13 noiembrie a senatului 
iranian a avut loc a doua citire a 
textului acordului sovieto-iranian 
cu privire la tranzit.

După dezbateri acordul a fost 
ratificat de către Senat.

BONN. — După cum anunță a- 
genția United Press, la 13 noiem. 
brie un purtător de cuvtnt al Mi
nisterului Apărării de la Bonn a 
declarat că perioada serviciului 
militar obligator va fl sporită cu 
trei luni incepind de la 1 ianuarie.

TOKIO. La 13 noiembrie 13.000 
de studenți de la Universitatea 
din Kyoto au declarat o grevă 
de protest împotriva majorării 
taxelor școlare de la 10.000 yeni 
la 16.000 yeni anual.

La 12 noiembrie a.c. un fost 
rector și șase studenți ai univer
sității au început o grevă a foa
mei în semn de protest împotri
va măririi taxelor școlare.

PRAGA. Secretariatul Uniunii 
Internaționale a studenților a dat 
publicității o declarație in care 
protestează împotriva arestării 
de către autorități ie franceze a 
secretarului general al Uniunii 
generale a studenților musul
mani din Algeria — Mohammed 
Kemsti.

TIRANA. — In cadrul planului 
de colaborare culturală pe anul 
curent dintre Republica Populară 
Romînă șl Republica Populară Al
bania, la Tirana a sosit soprana 
Magda Ianculescu, prim.solistă a 
Teatrului de Operă și Balet dlq 
București.
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