
Fier vechi - oțelăriilor!
• în „Săpt&mina colectă

rii flerului vechi** organi
zată de Comitetul orășe 
nesc U.T.M. Craiova între 
17—25 octombrie. tinerii 
craioveni au colectat și 
predat 261 ton© de fier 
vechi. Printre organizațiile 
fruntașe în această acțiune 
se numără cea de la între
prinderea „Electroputere“ 
unde tinerii au colectat și 
predat 67 de tone fier 
vechi.

• Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică de la în
treprinderea „Iii© Pintilie" 
din Ploești au colectat și 
predat în cinstea zilei de 7 
Noiembrie 60 de tone fier 
vechi.

• Numai într--o singură 
zi, tinerii din orașul Timi 
șoara au reușit să stringă 
și să predea întreprinderii 
de Colectare a Metalelor 
46 de tone fier vechi.

• în ziua de 30 octom
brie, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din Reși
ța au colectat cantitatea de 
30 de tone fier vechi.

• In cinstea zilei de 7 
Noiembrie, tinerii de la în
treprinderea Metalurgică 
Bacău au strîns și ei peste 
30 de tone de fier vechi.

© In luna octombrie, în 
regiunea București au fost 
colectate și predate orga
nelor I.C.M. peste 2.280 
tone fier vechi depășin- 
(jfti se planul de predare 

jfu 400 de tone. La această 
rrnsemnată realizare, o con
tribuție importantă au a- 
dus-o brigăzile utemiste de 
muncă patriotică. ;

• în ultimul timp ute- 
miștii de la Atelierele de 
zonă C.F.R. Oradea au ex
pediat o cantitate de aproa
pe 10 000 kg. fier vechi 
care a luat drumul cuptoa- 
re’or Siemens Martin.

Culcîndu-se pe 
trecut, în ultimele săptămîni Comitetul raional 
U.T.M. Moinești nu a întreprins nici o acțiune 
în vederea mobilizării tineretului pentru colec
tarea metalelor vechi. Așa s-a întîmplat că în 
decurs de două săptămîni in întreg raionul au 
fost colectate doar cîteva sute de kilograme de 
fier vechi — și acestea doar de către membrii 
unei singure organizații U.T.M.

-

■ - $i acum, tovarăși, după ce ne-am consfâtuit, ne-am consul
tat, neam mobilizat, punind chestiunea pe tapet, predăm 
I.C.M.-ului rodul eforturilor noastre. întrebarea este : cîte șarje 
rapide vor trebui să elaboreze oțelarii, ca sâ valorifice întrea
ga... cratiță colectată de noi ?

Desen de E. FLORESCU

Sporește numărul colectiviștilor
Duminică în comuna Boto

roaga, raionul Drăgănești- 
Vlașca s-a inaugurat gospodă
ria colectivă „7 Noiembrie", 
în noua gospodărie colectivă 
au intrat aproape 580 familii 
de întovărășiți cu peste 1.700 
ha. teren.

Rezultatele tot mai bune 
obținute an de an de gospo
dăriile colective din satele
vecine și munca politică des
fășurată au convins pe țăra
nii întovărășiți din Botoroaga 
că gospodăria colectivă oferă 
posibilități mai mari decît în- 

r tovărășirea în sporirea produc- 
ției și creșterea bunăstării 
membrilor ei. De aceea ei au 
hotărît să transforme întovă-

Plecarea în Cipru 
a unei delegații 

a C. C. al II. T. M.
Marți dimineața a plecat la 

Nicosia (Cipru) delegația C.C. 
al U.T.M. condusă de tov. To
ma Marinescu, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M., prim-se- 
cretar al Comitetului Orășe
nesc U.T.M- București, care 
va participa la cel de-al II-lea 
Congres al Organizației Tine
retului Democrat Unit din Ci
pru (EDON).

(Agerpres)

CUM SE DESCOPERĂ
REZERVELE

DEVA (de la corespondentul 
nostru). — De fiecare dată cind 
secretarul organizației U.T.M. a- 
nunță brigăzile utemiste de mun
că patriotică că vor pleca la strîn- 
gerea fierului vechi, tinerii bri
gadieri se întreabă firesc : de 
unde vom stringe astăzi metalul 
prețios ? Răspunsul la o astfel 
de întrebare nu este deloc ușor, 
mai ales la Hunedoara, unde toa
te organizațiile U.T.M. întreprind 
cu regularitate acțiuni pentru co
lectarea fierului vechi. Și totuși, 
de fiecare dată, brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de la lami- 
norul de 800 mm. primesc in
dicații precise asupra rezervelor 
de metal ce urmează a fi colec
tat.

Pentru a pregăti dinainte locul 
unde cele patru brigăzi utemiste 
de muncă patriotică vor lucra, 
organizația U.T.M. întreprinde 
din vreme și cu regularitate rai
duri și sondaje pentru descope
rirea rezervelor de fier vechi ne
folosite. In acest scop, membrii 
biroului organizației U.T.M. se 
sfătuiesc cu responsabilii de bri
găzi, cer ajutorul și sfatul tova
rășului Vlaicu Nicolae, secretarul 
organizației de partid, se sfătu
iesc cu muncitorii virstnici care 
cunosc mai bine 
prejurimile.

— Fier vechi, 
noarelor nu prea 
aduna — raporta 
găzii sale tînărul lonescu 
întors dintr-un astfel de 
Cercetînd maț atent eu am

locurile și îm-

în hala lami- 
avem de unde 
de curînd bri-

Ion, 
raid, 
des-

laurii succeselor obținute în

rășirea lor în gospodărie a- 
gricolă colectivă.

Noi gospodării colective 
care poartă numele marii săr
bători au mai luat ființă și 
în alte comune și sate din 
regiunea București. în noile 
gospodării colective cit și în 
cele existente, în cursul săp
tămânii trecute s-au înscris 
15.859 familii cu 45.436 ha 
teren.

(Agerpres)

In clipe de răgaz, pe ulița sa 
tului.

Foto : N. STEL0R1AN

descopere

Alupoaie 
pe șantie- 
mari can-

coperit totuși că aici, capacele de 
la cuptoare se ard după două-trei 
luni de funcționare și rămîn a- 
runcate în hală. Scoțind piesele 
care mai pot fi întrebuințate, a- 
ceste capace ar putea constitui 
pentru noi o sursă însemnată de 
fier vechi. Propunerea tînărului 
lonescu Ion s-a dovedit a fi bu
nă. Brigada a reușit să strîngă în 
felul acesta, într-o singură zi, 14 
tone de fier vechi. Cum însă in
tre brigăzile de muncă patriotică 
există o întrecere înflăcărată, 
și ceilalți responsabili de briga
dă se străduiesc, eu ajutorul or
ganizației U.T.M., să 
rezerve de fier vechi.

De curînd, utemistul 
Constantin a descoperit 
rul uzinei cocsochimice
tități de fier vechi provenite din 
materialele de construcție rete
zate ce nu mai au nici o între
buințare. Și „izvorul** s-a dove
dit a fi bogat. Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică au colectat 
de pe șantierul uzinei cocsochi
mice 600 de tone de fier vechi.

In urmă cu citeva zile, brigă
zile utemiste de munci patriotică 
conduse de Radu Virgil și Vasile 
Mureșan au primit o informație 
de la un tinăr escavatorist.

— Pe șantierul unde construim 
noile furnale, excavatoarele noas
tre scot zilnic la suprafață sute 
de kilograme de fier vechi, piese 
vechi, capete de șine și altele.

Informația tînărului escavato
rist s-a dovedit a fi deosebit de 
prețioasă. Cele două brigăzi ute
miste de muncă patriotică de la 
laminorul de 800 mm. au colec
tat pină acum de pe acest șan
tier 100 de tone de fier vechi- 
Perseverenți căutători ai rezerve
lor de fier vechi nefolosit, tine
rii de la laminorul de 800 mm. 
de la Hunedoara au reușit să 
colecteze pină în prezent 3.200 
de tone de fier vechi situîndu-se 
astfel in 
pe oraș.

fruntea acestei întreceri

Expoziție de invenții 
și inovații la Timișoara

Zilele acestea la Timișoara 
s-a deschis o expoziție re
gională de invenții și inovații, 
în standuri sînt expuse nu
meroase mașini și agregate 
pentru mecanizarea unor pro
cese de muncă executate de 
inovatori din întreprinderile

Concursul bienal de teatru
.1. L. Caragiale"

Recent s-a încheiat în întrea
ga țară faza regională a celui 
de-al II-lea Festival bienal de 
teatru de amatori „I. L. Cara- 
gi>ale”. Faza regională a concursu
lui s-a desfășurat in 83 de centre 
cu participarea a 124 echipe de 
teatru ale sindicatelor, 250 echi
pe ale căminelor culturale, 150 
echipe ale caselor raionale de 
cultură, peste 70 echipe de teatru 
de păpuși, recitatori, cititori ar
tistici etc.

Echipele clasate pe locul I 
participă la faza interregională 
care se desfășoară în patru cen
tre, Centrul Galați, care cuprin
de regiunile : Galați, Bacău, Iași 
și Suceava; centrul Constanța cu

Noile teatre
Așa cum s-a mai anunțat, au luat ființă în București 

două noi teatre, Teatrul de comedie și Teatrul pentru copii 
și tineret. în dorința de a comunica cititorilor cîte ceva 
despre activitatea acestor teatre, ne am adresat cu cîteva 
întrebări directorilor lor.

Radu Beligan, directorul Tea
trului de comedie, ne-a răspuns 
cu amabilitatea ce-l caracteri
zează. Bineînțeles că, de la 
început, discuția s-a îndreptat 
asupra problemelor profilului și 
repertoriului noului teatru.

— După cum indică și titlul, 
teatrul nostru va oferi publicu
lui un repertoriu bazat pe co- 

i medii și piese satirice în care 
I lucrările de actualitate vor avea 
I preponderență. Se înțelege că 
J socotim o datorie de onoare a 

noastră aceea de a ne preocupa 
în primul rînd de promovarea 
dramaturgiei originale, atrăgind, 
în jurul teatrului mai ales ti
neri autori, dramaturgi sau scri
itori care n-au abordat încă ge. 
nul dramatic. Profităm chiar de 
această ocazie pentru a face 
apel către tinerii scriitori și zia
riști strîns legați prin activita" 
tea lor cotidiană de viața tu
multuoasă a zilelor noastre, che-

r
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regiunii. în primele 9 luni în 
întreprinderile din această 
regiune au fost aplicate în 
producție 2.300 inovații care 
contribuie la realizarea unor 
economii postcalculate în va
loare de peste 12.000.000 de 
lei.

(Agerpres)

regiunile : Constanța, București, 
Ploiești, Pitești; centrul Hune
doara cu legiunile : Hunedoara, 
Craiova, Stalin și Timișoara ; 
centrul Baia-Mare — regiunile : 
Baia Mare, Oradea, Cluj, Auto
nomă Maghiară.

în centrele Galați și Constanța, 
festivalul se va desfășura în 13 
și 14 noiembrie, iar în centrele 
Hunedoara și Baia Mare, între 19 
și 21 noiembrie.

In Capitală, formațiile de tea
tru de amatori, clasate pe locul 
I la faza orășenească a festiva
lului ce se desfășoară în prezent, 
vor intra direct în faza finală.

( Agerpres)

VĂ PREZENTĂM:

bucureștene

mîndu-i să ia legătura cu tea
trul nostru și să scrie piese în 
care să aducă suflul fierbinte al 
contemporaneității socialiste, în 
care să prezinte în adevărata lor 
lumină pe eroii înaintați ai 
construcției noastre, arătind cum 
înfrîng aceștia în luptă rămăși
țele ideologiei burgheze.

împreună cu Al. Mirodan, con
silier literar al teatrului, studiem 
formule noi, agitatorice de pre
zentare a aspectelor celor mai in
teresante ale vieții noi pe scena 
teatrului,

în același timp vom căuta să 
oferim publicului opere ale ce- 
lor mai buni dramaturgi din 
Uniunea Sovietică și din țările 
de democrație populară, comedii 
și piese satirice ale scriitorilor 
progresiști din Occident, care de
mască modul de viață capita
list, imperialismul ațițător la 
război. Atit în ceea ce privește 

Membrii brigăzii de sondori, 
condusa de Ursea Vintilâ, 
de la Întreprinderea de foraj 
Rîmnicu Vi-cea. f ori nd cu 
turbina au depășit viteza co
mercială obișnuită. In foto
grafie : O parte din mem
brii brigăzii, după termina

rea lucrului.
Foto :AGERPRES 

dramaturgia originală cit și tra
ducerile, vom apela la tineri și 
talentați autori cit și la scriitori 
din generațiile vîrstnice, dornici 
să ne sprijine, organizînd în ju
rul teatrului o bogată activi
tate, discuții creatoare ce vor fi 
purtate sub semnul unui înalt spi
rit partinic, al exigenței artis
tice. O seamă de scriitori mai 
vîrslnici și mai tineri printre 
care Horia Lovinescu, Aurel 
Baranga, V, Em. Galan, Paul 
Everac, Teodor Mazilu, Nicuță 
Tănase și alții au promis să ne 
sprijine în activitatea noastră.

In curînd se vor desfășura din 
plin repetițiile la piesele : „Ce
lebrul 702" de Al. Mirodan, în 
regia lui Moni Ghelerter, „Bur
ghezul gentilom." de Moliere, în 
regia lui Lucian Giurchescu, re
gizorul permanent al teatrului. 
Repertoriul pentru viitor va cur 
prinde o gamă variată de piese 
între care am putea anunța un 
spectacol în cinstea celei de a 
40-a aniversări a Partidului, 
precum și o comedie a unui au
tor sovietic, piese de Caragiale, 
V. Alecsandri, B. Brecht, B. 
Shaw etc.

„Minuni fără... minuni“
Inițiativa organizației 

U.T.M. din Drajna de 
Jos, raionul Teleajen de 

organiza o seară de între- 
pe teme

mistice care 
la unii tineri

avut loc 
seamă 

să ducă 
unei concepții

Și 
de 
la

ști- 
or- 
cu 

ve-

și răspun. 
teme ști- 

organizația 
din Drajna

a 
bări și răspunsuri 
legate de explicarea științifică 
a fenomenelor ce se petrec în 
natură, s-a născut din dorința 
de a contribui mai activ la 
desrădăcinarea unor rămășițe 
ale concepțiilor 
mai diinuie încă 
din cCmună.

în comună au 
pînă acum o 
acțiuni menite 
promovarea 
științifice despre lume în rin. 
durile țăranilor muncitori. 
Au fost ținute con _____
ferințe pe teme 
ințifice. Au fost 
ganizate întâlniri 
brigăzi științifice 
nite de la Ploești etc.

Inițiind seara de 
întrebări 
suri pe 
ințifice, 
U.T.M. __
de Jos a pornit de la ideea 
că forma aceasta de ma
nifestare cultural-științifică. 
formă ce permite o discuție 
animată, „de la om la cm“ 
este deosebit de atractivă și 
eficace. Din capul locului s-a 
plecat de la premisa că ceea ce 
este esențial e asigurarea ca
racterului concret, convingă
tor al răspunsurilor ce se vor 
da la întrebările puse de 
participanți. în acest scop s-a 
hotărît să fie folosite cit mai 
larg asemenea mijloace 
experiențe cu elemente 
mice sau cu mici aparate de 
laborator, diafilme, planșe etc. 
Seara de întrebări și răspun
suri a fost pregătită cu grijă. 
Cu ajutorul profesorilor in vi. 
tați, cu ajutorul directorului 
școlii a fost întocmit un a- 
mănunțit plan de acțiune : 
s-au pregătit răspunsuri pen
tru o serie de teme ți- 
nindu-se seama de pro-

ca : 
chi-

Este bine poate să spunem că 
trupa actoricească a teatrului, 
deși puțin cuprinzătoare ca nu
măr, este puternică intrucît cu
prinde actori iubiți și apreciați 
de public ca: Ștefan Ciubotărașu, 
Nicolae Gărdescu, Mircea Con- 
stantinescu, Florin Scărlătescu, 
Ion Lucian, Dem. Savu, Nineta 
Guști, Victoria Mierlescu, Tama
ra Buciuceanu, precum și Vasi- 
lica Tastaman, Angela Chiiiaru, 
Sanda Toma, Liliana Țicău, 
Aurel Cioranu, Iurie Darie, A- 
lexandru Lungu, Amza Pelea ș.a. 
în încheiere vrem să ne expri
măm speranța că vom reuși să 
oferim publicului spectacole de 
înaltă calitate artistică ceea ce 
trebuie să constituie o caracte
ristică a teatrului nostru.

Bineînțeles, cheia de boltă și 
a Teatrului pentru copii și tine
ret este tot repertoriul. Directo
rul teatrului, tov. D. D. Neleanu, 
ne-a împărtășit cîteva din pro
iectele sale in acest sector.

B. DUMITRESCU 
P. VEDEA

(Continuare în pag. 3-a)

S-au 
materia-e 
existente 
școlii

întîlnite la lo- 
pregătit une- 
de experien- 
în laborato- 

precum și un 
diafilme. Pentru 

de 
la 
10 
si
de 
că 

cerut

blemele de știință despre 
care se știa că-i interesează 
mai mult pe oamenii din co
mună și urmărindu-se tot
odată combaterea superstiții, 
lor celor mai 
calnici.
le 
ță 
rul 
număr de 
completarea materialului 
exemplificare s-a apelat și 
profesorii Școlii medii de 
ani din Vălenii de Munte 
tuat la circa 4 kilometri 
comună. Aceștia nu numai 
au -expediat materialul 
dar au trimis și doi tineri pro

însemnări pe marginea unei seri 
de întrebări ți răspunsuri 

organizată în comuna 
Drajna de Jos, 

raionul Teleajen

fesori. cu experiență pentru 
a-i ajuta pe utemiștii din 
Drajna de Jos.

Mobilizați de membrii bi
roului U.T.M., de profesorii 
școlii, tinerii, dornici de a-și 

' îmbogăți cunoștințele științifi
ce, de a căpăta răspunsuri la 
o serie de întrebări au venit 
cu drag la această interesantă 
manifestare științifică.

Seara de întrebări și răs
punsuri pe tema „Cum expli
că știința zilelor noastre feno
menele cerești" a început 
cu o scurtă expunere, de 
15 minute, prezentată de 
prof. P. Niculescu, cu privire 
la cîteva din succesele știin
ței contemporane în cucerirea 
Cosmosului. Tinerii sorb cu 
nesaț explicațiile clare, pe în
țelesul tuturor. Cu ajutorul 
desenelor făcute pe tablă, oa
menii sînt ajutați să înțelea
gă importanța științifică a 
lansării în Cosmos a unor 
nave construite de mina omu
lui, cum înălțîndu-se în înal
tul cerului rachetele făcute

te cercul de chitara de la 
Școala populară de arta 

din Pitești.
Foto : S. NICULESCU

Depunerea unei coroane de flori 
la Mausoleul lui V.l. Lenin 

și I.V. Stalin de către delegația 
de partid și guvernamentală 

a R. P. Romîne
MOSCOVA 8 (Agerpres). - 

în cursul zilei de 8 noiembrie, 
delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, prim se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a depus o 
coroană dc flori la Mausoleul 
lui V. I. Lenin și I. V. Stalin

Pe panglicile roșie și trico
loră se aflau înscrise în lim 
bile rusă și romînă cuvintele : 
„Marelui Lenin, genialul con
ducător al Revoluției din Oc
tombrie, învățătorul iubit al 
mișcării comuniste mondiale și 
discipolului său credincios, 
I. V. Stalin, din partea delega
ției de partid și guvernamen

Citiți
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Lin titlu de cinste —

Brigadier 
al 
patriotice

muncii

prezenți. Comparații 
de plasticitate; cifre 
demonstrează distan- 

din Univers, referiri

de om n-au dat de „cealaltă 
lume“ ci de o lume în esen
ță de aceeași natură cu cea 
pămîntească. Un diafilm in
teresant despre zborurile cos
mice complectează cu imagini 
grăitoare această explicație.

Participanți] pun numeroa
se întrebări. Rînd pe rînd pro
fesorii P. Niculescu, Tr. Di- 
mache. A. Dragosin și alții 
răspund avalanșei de între
bări a tinerilor Constanța 
Iorgu. C. Iordăchel, T. Mo- 
șoiu, A. Iorgu, S. Băiș, N, 
Dinescu și a multor aitora.

Sub mina îndemânatică a 
prof. Dimache. pe tablă prind 
viață imaginile sistemului no

stru solar, cu «oare
le, cu planetele și sa
teliții lor. Fiecare 
din cei prezenți ca. 
pătă explicații edifi
catoare cu privire la 
infinitatea Cosmosu- 
lui, la mișcarea cor
purilor cerești, la 
mișcarea pămîntului, 
la formarea zilelor 

și nopților, anotimpurilor. 
Nimic nu este lăsat nelămu
rit. Totul este explicat în 
cuvinte simple, pe înțelesul 
celor 
pline 
care 
țele 
la lucruri și fenomene cunos
cute în practica muncii de 
fiecare zi întregesc explica
țiile. Interesante concluzii vin 
să sublinieze la sfîrșitul fie
cărui răspuns, faptul că nu
mai știința poate da explica
ția fenomenelor naturale, că 
lumea este așa cum o vede 
știința, că nu există nici, o 
forță supranaturală.

Căpătînd, cu ajutoruj ace
stor răspunsuri, o privire de 
ansamblu asupra fenomenelor 
cerești, tinerii încep să pună 
numeroase întrebări cu pri
vire la diferite superstiții le
gate de aceste fenomene. Cu 
ajutorul a două bile de di
ferite mărimi și a reflectoru
lui aparatului de diafilme 
profesorul de fizică al școlii 
le-a explicat că eclipsele de 
Soare și de Lună nu sînt de
terminate de „lighioane care 
trăiesc în ccr<* și mănîncă <jin 
Soare sau Lună, că eclipsele 
nu prevestesc diferite calami
tăți naturale, că nu există 
nici o legătură între fenome
nele cerești și evenimentele 
sociale, că eclipsele sînt de
terminate de cauze firești, de 
legi precise, că ele pot fi și 
sînt chiar prevăzute cu mulți, 
mulți ani înainte. Nici un fel 
de explicații teoretice nu i-ar 
fi convins mai bine pe cei 
prezenți despre modul în care 
se produc eclipsele decît „vi
zionarea" pe peretele sălii, a 
unei „eclipse în miniatură", 
decît reproducerea exactă a 
eclipsei cu ajutorul celor două 
bile reprezentînd, una Soarele 
iar alta Luna.

Interesante au fost explica
țiile date la o serie de între
bări cu privire la factorii care

(Continuare

EM. RUCĂR
I. SAVA

în pag. 3-a) f

tale a Republicii Populare Ro
mîne".

La depunerea coroanei, de
legația a fost însoțită de ge
neralul locotenent A. Vedenin, 
comandantul garnizoanei 
Kremlinului din Moscova, F. 
Molocikov, șeful secției Pro
tocol din Ministerul Afacerilor 
Externe al U R.S.S., I. Medve
dev, adjunctul șefului unei 
secții a C.C. al P.C.U.S., de 
activiști de răspundere ai 
C C. al P.C U.S., funcționari 
superiori de la Consiliul de 
Miniștri și din Ministerul Afa
cerilor Externe.

An fost de asemenea de față 
riicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne Ia Moscova și 
membri ai ambasadei.

I



UN TITLU DE CINSTE-

Brigadier al muncii patriotice
In zilele noastre, cuvintul „con- 

struim** face parte din viața și preocu
pările cotidiene ale gălățenilor. La 
Galați, ca pretutindeni în țara noastră, 
socialismul se afirmă puternic, de 
nestăvilit, în uzinele nou construite și 
in cele vechi, renovate și dezvoltate, 
in blocurile moderne care se constru
iesc, în școlile, creșele și grădinițele 
noi ca<re-și sporesc numărul, in planu
rile giganticului combinat siderurgic 
care va da la sfîrșitul anului 1970 — 
4 milioane tone de oțel.

Galațiul de ieri, cu străzile pline de 
glod, cu cartierul Bădălan, supranumit 
„mizera Veneție**, vestit pentru cocioa
bele sale igrasioase, 
noscut. Privește 
cum arată azi 
dicat din cenușa 
pasărei Phoenix și
face tot mai frumos. In paginile is-

este de nerecu- 
tinere 

Galațiul.
ruinelor asemenea 

cu fiecare zi se

brigadier,
S-a ri-

(oriei sale sint cuprinse atitea prefă- 
ceri pe care burghezia n-ar fi fost ca- 
pabilă să le făptuiască in zeci și zeci 
de ani. Și toate acestea le-au înfăp
tuit oamenii conduși de partid, ai 
participat și tu. tinere brigadier, cu 
brațele, cu mintea și entuziasmul tău. 
Poate că nu este șantier pe care să nu 
fi lucrat și tu. Ai lucrat Ia Teatrul de 
vară, unde ai intirziat apoi in atitea 
rinduri discuți nd despre spectacol, la 
construcția stadionului cu 25.000 de 
locuri, unde adesea ai aplaudat echipa 
preferată, la construcția buclei și liniei 
de tramvai de la Gara C.F.R. care iți 
scurtează drumul spre uzină și casă. Ai 
săpat fundații la bloc sau ai transpor 
tat cărămizi, ai sădit flori și de fiecare 
dată ai făcut acest lucru cu sentimen
tul îndatoririi morale față de orașul 
tău drag.

în transformările care s-au petrecut 
in viața bâtrinului Galați, oraș cu ve
che civilizație, locuitorii săi simt grija

statului nostru pentru dezvoltarea «I 
înflorirea tuturor orașelor și satelor, 
văd rodul politicii înțelepte a partidu
lui. Credincios cauzea construirii socia
lismului, tineretul gălățean, mobili 
de organizațiile U.T.M., contribuie «i 
toate forțele la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

Recent, secretari ai organizațiilor 
U.T.M., comandanți de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, brigadieri fruntași 
din oraș au analizat contribuția adusă 
de tinerii brigadieri ai muncii patriotice 
la reconstrucția, înfrumusețarea și gos
podărirea orașului, au discutat eu rte 
pundere planurile de viitor.

Tinerii brigadieri au salutat eu entu
ziasm prezența in mijlocul Ier a tova
rășului Virgil Trufia, prim secretar *1 
C.C. al U T a tovarășului Gate loan, 
prim secretar al Comitetului orășenesc 
Galați al P-MJL, a numeroși acri riști 
de partid. de stat și al U.T.M.

- -- "r ■-

<■

£ : / • <• z '

F-•'*:

1V

■ ' *

>-

Scopul însuflețește Cartea de vizită
a no lor locatari

ș:

Referatul prezentat la con
sfătuire de tov. Vasile Ceapă, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc U-T.M. Galați, discu
țiile purtate ca și noile anga
jamente au subliniat puternic 
înalta conștiință a tineretului, 
patriotismul său fierbinte și 
devotamentul față de partid, 
față de întregul nostru popor.

Peste 10 000 de tineri bri
gadieri din acest oraș au adus 
statului prin munca patriotică 
efectuată în acest an. 
mii în valoare 
2.500.000 lei, 
400.000 lei la 
țațe.

Mobilizați și 
organizațiile 
brigadieri au participat la de. 
molări de clădiri și imobile, 
la construcția de școli și locu
ințe, la întrețineri și amenajări 
de parcuri și spații verzi, la 
colectarea a peste 2.700 tone 
de fier vechi, taluzarea malu
rilor lacului Brateș și la alte 
numeroase lucrări din orașul 
lor drag.

La baza acestor succese stă 
în primul rînd convingerea ti
neretului că sub conducerea 
înțeleaptă a partidului poporul 
nostru merge sigur, cu pași 
fermi, spre un viitor tot mai 
luminos, că la făurirea aces
tuia trebuie să participe fie- 
care om cinstit din patria 
noastră.

Consfătuirea a subliniat în
semnătatea pe care a avut-o 
munca politică desfășurată de 
organizațiile U.T.M-, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, în crearea și conduce
rea acestor brigăzi, în mobili
zarea lor la acțiunile care au 
avut loc. Faptul că Comitetul 
orășenesc U.T.M. s-a îngrijit 
ca brigăzile să aibă drapele, 
să meargă cu ele la muncă, ca 
tinerii brigadieri să cunoască 
și să respecte prevederile re
gulamentului, să-și însoțească 
munca cu cîntecul, a făcut ca 
în cadrul brigăzilor să se sta
tornicească o atmosferă tine
rească, entuziastă, plină de op
timism. Cele mai multe or
ganizații U.T.M. au înca
drat în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică pe tinerii cei 
mai buni, fruntași la învăță
tură și în producție, exemplu 
de conștiinciozitate, fapt ce a 
făcut ca încă de la început 
aceste brigăzi să fie colec
tive puternice. Organizațiile 
U.T.M. și comitetul orășenesc 
U.T.M. au stabilit din vreme 
brigăzilor din școli, întreprin
deri și instituții, obiectivele la 
care vor lucra. Cunoașterea 
din vreme a obiectivelor a dat 
posibilitatea organizațiilor de 
bază U.T.M. să organizeze și 
să planifice mai bine munca 
brigăzilor. In multe organiză

de 
dintre 

lucrări

econo- 
peste 
care 

finan-

îndrumați de
U.T.M., tinerii

ții U.T34 cum sint cel« 
de la Uzinele „Cristea Nico- 
lae“. Școala medie nr. 3, Școa
la profesională U.C.E C.O M_ 
Institutul politehnic ete. tine
rii au discutat în adunări ge
nerale deschise însemnătatea 
obiectivelor ce le-au fost re
partizate. Au fost de asemenea 
invitați activiști de partid. de 
stat și U.T.M. care le-au vor 
bit tinerilor despre importan
ța lucrărilor care se fac, des
pre schimbările care au avut 
loc in orașul Galați în ultimii 
ani. înțelegind rolul pe care 
II’are munca lor la realizarea 
construcțiilor, la lucrările pen
tru gospodărirea orașului, ti
nerii au muncit cu mai mult 
entuziasm, dornici de a fi me
reu prezenți in fruntea aces
tor acțiuni. Față de anii tre- 
cuți, s-a arătat in cor.sfăto-re, 
organizațiile V T.M. au mani
festat o mai mare grijă pen
tru asigurarea ^frânturilor de 
lucru" a uneltelor și tehnicie
nilor.

Este cunoscut, ce ir.are rol 
joacă în cadrul unui colec
tiv stimularea morală Ea 11 
înflăcărează pe tinăr, ij dez
voltă dorința de a obține 
succese in activitatea de fox» 
obștesc. Aceasta este una din 
problemele care au stat in per
manență In atenția org ar-na
țiilor U.T-M. în acest an în ceea 
ce privește stimularea brigăzi-

X'-*'
In drjra spru șontter tinerii poortd te frunte drapelul bri

găzii utemiste de muncă patriotică.

Ce sporește 
eficacitatea muncii

Din cuvintul participanților la consfătuire

ni
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MANGU FÂNEL - huMutul 
Vreau M relev ce 

mare importanță are stabilirea 
dia vreme a obiectivelor. Noua, 
de exemplu, ni s-a spus din vre
me la ec anume vom luera și 
astfel ne-am planifieat in așa fel 
munea incit în afară de 
stadionul eu 25.000 de locuri 
la care am lucrat, am executat 
in perioada vaeanței de vară și 
alte Intrări : amenajarea unui 
pasc la Întreprinderea piscicolă 
Salina, balotarea stufului etc. 
Faptul eă am știut precis la ce 
vom lucra, că nu am ieșit la 
muncă la voia întimplării Be-a 
permis m folosim din plin orele 
de manei pe șantiere și să facem 
din brigada noastră o brigadă 
fruntașă.

mint îndeaproape ca brigăzile 
de muncă patriotică să aibă o 
strictă evidență a muncii, să in
formeze permanent pe tineri de 
rezultatele obținute. In caietul 
brigăzii pe care o conduc sînt 
trecute rezultatele obținute de 
fiecare țînăr în parte, lucrările 
efectuate la : taluzarea malurilor 
lacului Brateș, la amenajarea 
plajei Brateg și la alte obiective. 
Noi vom acorda și pe mai 4e‘ 
parte toată atenția organizării 
cît mai bune a evidenței muncii.

Brigadieri 
fruntași

LEFTER CONSTANTIN, 
sudor, Șantierul Naval

BfRGÂOANU CONSTA NT IN 
— 1 musiul pfăufțLc du 2 ani. 
lmpmxnâ cu elevii din școala 
pedagogică, noi ne-am realizat 
as<a; amentele luate și pe dea- 
sopra am enlectat și 11.000 kg 
de her vechi. Aceasta fi 
pentru ei pe șantierele unde 
am lucrat, la depavarea stră
zii Republicii, la plantarea de 
peaaî pe șuseaua Galați-Brăila 

ie arat asigurate, in cele 
mai multe raiuri. unelte de 
asvarâ p personalul tehnic de 
îndrumare Pentru ea in munca 
nBCrtiâ viitoare sâ obținem suc
cese ș> mai mari este bine ca pe 
șant>erele unde vom fi reparti
zat m lvrnm si fie mai mulți 
tehnwirui. Au test caguri cind un 
tehaieiau răspundea de 100 de 
brigadieri. lucru eu nu i-ș dat 
ponbilitatea ai-i îndrume și să-i 
ajute imieapruape.

MIHA1 BĂLAN — Șantierul 
naval. Pentru antrenarea brigă
zilor la acțiunile inițiate, orga- 
niiația noastră U.T.M. a folosi! 
forme variate : zile ale muncii 
patriotice, zile ale colectării fie
rului vechi ele. Acestea au fost 
pentru noi oa sprijin. Brigada pe 
care o conduc și-a depășit anga
jamentele luate : am lucrat la 
blocuri, am amenajai parcuri și 
spații verzi, am colectat fier 
vechi. Organizind în continuare 
zile ale colac tării fierului vechi, 
brigada noastră va colecta pînă 
la sfîrșitul anului încă 5 tone de 
fier vechi.
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70.' TEREȚEAXC — Școah 
muăie ar. I. Erie fearte impor
tași ea fiecare tmâr m cănească 
efecte! muncii sale. Organizația 
C.T-M. dm școala noastră • ur-

MC0L4E ION — Vunele 
„Crislea Nicobae**, Un mare rol 
în îmbunătățirea muncii brigăzi
lor îl «re stimularea fruntașii»’’, 
răspindirea experienței înaintate. 
Organizația U.T.M. din uzină a 
organizat schimburi de experien
ță între comandanții brigăzilor 
și a generalizat metodele cele 
mai bune folosite in mobilizarea 
tinerilor. Toate acestea ne-au a- 
jutat să ne îmbunătățim munca, 
să devenim brigadă fruntașă pe 
oraș. Noi am sprijinit 
erârile care se fac în 
și am rezolvat unele
bleme de care depindea bunul 
mers al producției. Așa, de 
exemplu, prin muncă patriotică 
am descărcat peste 800 tone de 
cocs aducînd uzinei 
economii. Pentru a 
în munca noastră, 
U.T.M. a organizat acțiuni inte
resante : vizionarea în colectiv a 
unui număr însemnat de spec
tacole, vizite la muzee, o 
eursie la Lacul Sărat,

MANGU FÂNEL, 
student. Institutul politehnic

lu- 
oraș 
pro-

„Muncim 
pentru noi“

Dumitru Corjos este secre
tarul organizației U.T.M 
de la Școala profesională^ 
U.C.E.C.O.M. Dacă-l întrebi* 
despre activitatea brigăzilor 
de muncă patriotică din școa
la sa, ochii îi devin de
odată, neobișnuit de vioi.

— Îmi aduc aminte de pri
mele consfătuiri lunare orga 
nizate de comitetul orășenesc 
U.T.M. cu comandamentele 
brigăzilor de muncă patriotică 
ne spune el. „Munciți slab, to
varăși, ni se reproșa atunci. 
Tinerii merg pe șantiere fără 
să știe ce vor face acolo, nu 
există o atmosferă tinerească, 
o organizare temeinică".

Faptele erau, intr-adevăr, 
așa. Elevii ieșeau pe șantier, 
lucrau fără să simtă cu ade
vărat frumusețea, romantis
mul muncii brigadierești. 
Mulți nu îndrăgeau încă șbrv 
tierele pe care lucrau pri- 
tru că nici nu știau precis ce 
anume se construiește acolo, 
ce folos va aduce construcția. 
Obiectul construcției nu le 
devenise apropiat, nu-i preo
cupa ca o problemă personală. 
Trebuia înlăturat acest nea
juns și asta se putea face nu
mai printr-o susținută muncă 
politică prin care comitetul 
U.T.M. să explice tinerilor 
însemnătatea obiectivelor la 
care muncesc.

Și iată că într-una din zile 
elevii au sosit la locul de 
muncă. AcqIo exista o casă 
veche, dărăpănată.

— Ce vom face aici ? au în
trebat ei mirați.

— In locul acestei case se 
va construi un bloc nou. (In
ginerul a scos din servietă o 
planșă. Era macheta viitoarei 
clădiri). Vă place ?

Și inginerul le-a explicat 
elevilor cum va arăta blocul, 
cu spațiile sale v^rzl, cu flori 
multicolore, ct| în apartamen
tele elegante se vor muta 
oameni ai muncii. Toate ace
stea i-au înflăcărat pe elevi, 
le-a trezii dorința de a se 
număra printre cei care vor 
pure umărul la rezolvarea a- 
cestor construcții.

— Ne place! au exclamat 
elevii încîntați de frumusețea 
proiectului.

— Vrem și noi să lucrăm — 
au spus elevii-brigadieri. Mun
cim doar pentru noi. Am 
putea ajuta la demolări ?

Pe locul curat, netezit, tot 
ei au fost aceia care au fost 
primii și la săparea fundații
lor, contribuind la realizarea 
unor însemnate economii.

...Asta s-a întîmplat la în
ceputul primăverii. Pe parcurs, 
elevii au ajutat și la alte 
munci și, în special, la trans
portul de materiale. Nu de 
mult, elevele școlii au execu
tat și ultimele operații: cu
rățenia în apartamente, spăla
tul geamurilor și frecatul 
podelelor. Blocul, curat ca un 
pahar, și-a primit noii loca
tari...

însemnate 
ne stimula 
organizația

ex-
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FELEA GHEORGHE, 
elev, Școala medie nr, 1

Paginâ realizată de ;

LIDIA POPESCU șl EUGEN 
FLORESCU

Foto : N. STELORIAN

Consfătuirea a făcut 
țul însuflețitor ol 
tinerilor brigadieri, 

pentru care 
felicitări din partea Comitetului 
Central ol 
Muncitor, a 
nesc de partid, 
muncitorilor, inginerilor și 
nicienilor Trustului nr. 1 
strucții.

Consfătuirea a relevat faptul 
că munca plină de entuziasm, 
participarea activă a tineretului 
la înfrumusețarea și gospodă
rirea orașelor și satelor, este o 
expresie a înaltei conștiințe so
cialiste, a patriotismului tinere
tului nostru, a dorinței sale de 
a-și închina întreaga capacitate 
și forță de muncă oauzei con
struirii social istm ului și înfloririi 
patriei.

In munco pe care o desfă
șoară organizațiile U.T.M. în 
rîndul tinerilor pentru educarea 
lor, pentru mobilizarea la înde
plinirea sorainilor ce-i revin, a- 
cestea folosesc diferite forme 
cum sînt : adunările generale, 
învățămîntul politic, întilnirlle cu 
oamenii de știință, artă și cul
tură, organizarea muncii cultu
rale etc. Organizațiile U.T.M. ii 
mobilizează pe tineri în între
cerea socialistă folosind brigă
zile de producție, posturile ute
miste de control. Forma princi
pală pe oare o folosesc organi
zațiile U.T.M. pentru mobiliza
rea tinerilor la muncă patriotice 
este brigada 
potriotică.

Sînt însă 
U.T.M. care

tinerii ou

bilon- 
muncii 
bilanț 
primit

Uniunii Tineretului 
comitetului orășe- 

din partea 
teh- 

con-

utemistă de muncă

unele organizații 
nu au înțeles su-

ficient oe bire locul pe core-l 
ocupă aceste brigăzi in octhri- 
tatea lor, făptui cc ete sint 
efecte, conduse și îndrumate oe 
organizația U.T.M. pentru a 
contribui ki educarea comu
nistă a tineretului. Și de 
oceec se mai intimplâ des
tul de des cazuri cind tinerii 
ies ie muncă voluntară ia che
marea sfaturilor populare sau 
a conducerilor întreprinderilor 
insă nu c-ganîiați in brigăzile 
d>n co-e foc porte, și fora cc 
in prealabil sâ se discute cu ti
nerii in orga- zațiite de bază 
U.T.M., in comc-'damentete bri- 
găz>jor utevn ste de muncă pc-

U.T.M.. brigăzile utemiste de 
muncă pctriotică obțin rezultate 
frumoase. Se mai intrmplă însă 
ia orașe și mai cu seamă la 
sate, ea brigăzile să nu iasă la 
muncă in mod organizat : odată 
ies 10 tineri, altădată 20 etc., 
lucru core ore o influență ne
gativă in sensul că brigada fări- 
mițată nu mai este un colectiv 
puternic, sudat Organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și intensifice 
munca politică in rindul tineri
lor brigadieri ca aceștia să res
pecte cu strictețe regulamentul: 
or i gotic să iasă In întregime la 
muncă, cu drapelul în frunte, 
tinerii să ante dntece revolu-

organizații din orașe șl sote, șl 
ocest lucru s-a întimplat șl in 
orașul Gotați, nu au respectat 
la creorao brigăzilor prevede
rile regulamentului. Sînt cazuri 
tind clasa sau cțrcul de învă- 
țomînt politic ou fost declarate 
formal ' *~
muncă patriotică, 
firește este greșit, 
bule să cuprinde 
buni și devotați tineri, care prin 
«nunea și comportarea lor dove
desc că sint conștienți de rolul 
muncii patriotice, dovedesc că 
merită cinstec de a fî brigadier. 
Din dorința unor tineri, a 
unor orgoniroții U.T.M. de a

brigadă utemistă de 
Acest lucru 

Brigada tre- 
pe cei mai

kiî de kicm al tinerilor briga- 
dieri asttel cc fiecare oră să 
fie o: mai eficientă. Organiza- 
țiHe U.T.M. trebuie să mani
feste o grijă deosebită pentru 
repc'r zarea orelor astfel ca 
ee să ru—I împiedice pe elev 
te îndeplinirea obligațiunilor 
sale față de școala, pe mun
citor în realizarea sarcinilor de 
pten etc. O'goRișațhle U.T.M. 
trebuie să organizeze ostiei 
munco incit tinerii muncitori, 
elevi, studenți din brigăzile ute
miste de muncă patriotică să nu 
depășească lunar 4 ore de 
muncă voluntară. Trebuie asi
gurate roate condițiile, „front

Să îmbunătățim continuu
activitatea brigăzilor

triotieă. Tinerii răspund cu en
tuziasm chemărilor cc e li se 
adresează. Datoria organizații
lor de bază U.T.M. de a sate, 
din școli și focuftâți, din între
prinderi este de a asigura parti
ciparea tinerilor la oceastă 
mmcă prin forma organizată c 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică, pentru că numai a- 
tunci se va putea asigura
puternic caracter ed'jcotiv a- 
cestei munci, se pot obține re
zultate economice mal evidente.

Pretutindeni în patria noastră, 
mobilizate de organizațiile

un

ționare. să existe in rindul bri- 
jod e.'ik>r o atmosferă tine
rească, entuziastă, ocre să-i in- 
i i oca reze.

Titlul de brigodier al muncii 
petr'-otice este un trWu ce onoa
re. El evocă eroismul construc
torilor de *a Bumbești-Livezeni, 
Saiva-Vișeu, Ceonul-Mcrț-CJuj, 
eroismul atitor tineri care râs- 
punzind Io chemarea partidului 
și-au pus brațele și mintea, ti
nerețea și entuziasmul in slujba 
construcției socioliste. A fi bri
gadier este o chestiune de înal
ta cinste și răspundere- Unele

realiza dt mai multe ore, și in 
orașul Galați și >n ailte orașe, 
tinerii au fost mobilizați să facă 
ore prea multe, lucru care i-a 
stingherit în activitatea lor de 
bază. Trebuie înțeles că ele
mentul cel mai important în 
munca tinerilor brigadieri nu 
ește numărul prea mare de ore 
pe care aceștia să-l realizeze, 
ci eficacitatea muncii, calitatea 
lucrului făcut, rezultatele edu
cative. lată de oe atenția prin
cipală a organizațiilor U.T.M. 
trebuie să se îndrepte spre fruc* 
tiftoareo Iq maximum a timpu’

de lucru**, asistență tehnică, 
pentru ca pe șantier tinerii să 
lucreze din plin.

Prin brigăzNe atomiste de 
muncă patriotică, organizațiile 
U.T.M. îi mobilizează pe tineri 
la realizarea unor acțiuni de 
folos obștesc, la colectarea me
talelor vechi, la gospodărirea 
orașelor șl satelor patriei noas
tre. Deci sarcina acestor brigăzi 
este mobilizarea tinerilor la 
muncă patriotică. Sint încă unele 
brigăzi care în loc să se ocupe 
de rezolva rec unor problema 
privind moJ buaa «gankare <

muncii in brigadă, întărirea 
găzii din punct de vedere 
ganizatoric, se ocupa de rezol
varea unor probleme ce cad în 
competența organizațiilor U.T.M.: 
orgonizarea timpului liber al 
brigadierilor, prezentarea de re
cenzii, reuniuni ete. Toate aces
tea trebuie făcute însă de or
ganizațiile de bază U.T.M.

Tinerii brigadieri trebuie mo- 
bilixjți la construcția obiective
lor industria-le, la construcția de 
locuințe, la colectarea de me
tale vechi, la creșterea patrimo
niului no-stru forestier.

In planurile rie măsuri pe oare 
utemiștii le stabilesc și le dis
cută în adunările generale de 
organizație, în angajamentele 
pe care le iau pe anul viitor 
un loc important trebuie să-l 
ocupe munca patriotică. Trebuie 
să se prevadă concret la ce lu
crări vor participa tinerii, ce 
măsuri vor lua organizațiile 
U.T.M. pentru mobilizarea ace
stora, pentru îndrumarea și 
controlul muncii lor. Trebuie, de 
asemenea stabilite măsuri con
crete privind mai buna orga
nizare a locurilor de muncă, 
asigurarea ajutorului tehnic pe 
șantierele unde vor lucra th 
nerii,

Dragostea pentru patria noa
stră socialistă, c‘ ’ 
participa cu toate 
tinerești la îndeplinirea 
nllor trasate de partid însufle
țește puternic munca 
brigadieri gălățenl, pe toți bri- 
gadM muocM patriotica.

bri- 
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ri arin ța rie a 
forțele lor 

sarcl-

tinerilor
Obiectivud aparatului l-a surprins pe tinerii brigadieri lucrînd pe 

un șantier de construcții.



S AV ANTI DE PESTE HOTARE 
DESPRE ȚARA NOASTRĂ

— Declarațiile unor oameni de știință 
care au participat la festivitățile 

Centenarului Universității .Al. I. Cuza" din lași
După cum se știe, la manifes

tările prilejuite de împlinirea a 
100 de uni de La înființarea 
Universității „Al, 1. Cuza” din 
lași au participat, alături de 
numeroși invitați din țară, și re
prezentanți ai 38 de universități 
din 24 de țări din Europax Ame
rica, Asia și Africa. După inr 
cheierea manifestărilor de la Iași, 
oaspeții au făcut o călătorie prin 
țară in timpul căreia au vizitat 
întreprinderi industriale, stațiuni 
climaterice și instituții culturale.

Reprezentanții universităților 
de peste hotare și-au împărtășit 
impresiile unor redactori ai A- 
genției Romine de Presă „Ager- 
pres”.

Vorbind în numele repre
zentanților universităților din 
Moscova, Minsk și Chișinău, 
prof. Evgheni Sergheev, șeful 
catedrei de inginerie geologică 
de la Universitatea „Lomono
sov" din Moscova a declarat: 
Jubileul Universității din Iași 
a fost un eveniment remarca
bil, atîț pentru știința și cul
tura romînească cit și pentru 
viața universitară din străină
tate întrucît oamenii de știin
ță din Iași sînt bine cunoscuți 
pe plan internațional. Pe noi, 
ea van ții sovietici, ne bucură 
succesele colegilor noștri ro
mîni în domeniul științei și 
culturii, al procesului de învă- 
țămînț.

Vreau să relev felul priete
nesc, cordial, în care am fost 
primit — a spus prof. F. W. D. 
Deakin, de la Universitatea 
din Oxford. Sînt bucuros că 
împreună cu colegi de la uni
versitățile din Cambridge și 
Londra am participat, ca re
prezentanți ai universităților 
din Anglia, pentru prima oară 
de la crearea Republicii dv. la 
asemenea festivități, ceea ce 
indică o lărgire a relațiilor 
culturale dintre țările noastre 
Aș fi bucuros să-i salut pe co
legii romîni, la rîndul meu, în 
Anglia.

Referindu-se la călătoria fă
cută prin țară, G. R. Bolsover, 
profesor la Universitatea din 
Londra, a spus : Hidrocentra
la de la Bicaz este cu adevă
rat impresionantă. Printre ce
lelalte locuri și întreprinderi 
vizitate vreau să menționez în 
mod special uzina modernă de 
fibre sintetice de la Săvinești.

Sesiunea de comunicări ști
ințifice care a avut loc la Iași 
— a declarat Păllfy Endre, 
profesor de limba și literatura 
romînă de la Universitatea din 
Budapesta — a dovedit exi
gența și nivelul ridicat nu nu
mai al oamenilor de știință 
consacrați, dar și al tinerelor 
cadre didactice. Am putut as
culta numeroase comunicări 
interesante, străbătute de în
vățătura marxist-leninistă. co
municări care dovedesc o a- 
profundare a celor mai actuale 
probleme ale științei contem
porane.

După ce a subliniat primirea 
deosebită care a fost făcută 
oaspeților de peste hotare, 
prof. Othmar Kuhn, rectorul 
Universității din Viena, a 
spus : La sesiunea de comuni
cări științifice a Universității 
din Iași a ieșit în evidență cu 
claritate că avem multe de 
discutat cu oamenii de știință 
romîni în domeniul diferitelor 
probleme științifice. De aceea 
cred că ar fi util ca între Ro- 
mînia și Austria să se proce
deze la un schimb de profe
sori, studenți, publicații, lu
crări științifice. îi așteptăm cu 
plăcere în Austria pe repre
zentanții științei rornînești.

Ca constructor — a declarat 
prof. Jivorad Gjukic, prorec
tor al Universității din Bel
grad, m-a impresionat munca 
dv. de construcție a hidrocen
tralei de la Bicaz; îmi dau 
seama cîte dificultăți a pus în 
fața dv. această importantă

Oamenii 
inning setea

Nu o cronică ci un poem ar 
trebui scris despre filmul 
„Portul fără apă". Un poem 
care șă tindă către frumusețea 
și gingășia acestui film inciți- 
nat profundului umanism so
cialist.

Cineaștii din Odeșa ne obiș
nuiseră cu producții pătrunse 
de un romantism viguros, 
eroic (vezi de pildă „O intim- 
plare extraordinară"). Păstrînd 
filonul romantic, tânărul re
gizor E. Tgșkov i-a dat o altă 
coloratură. Scurta istorie a 
grupeț de marinari sovietici se 
desfășoară într-o atmosferă de 
adine lirism...

...Lirism țragic, uneori, în 
confruntare cu spectrul me
reu prezent al războiului care 
destramă și • nimicește. Mezi
nul grupei ascultă cîntecul 
chitarei cu o bucurie care-i 
umezește ochii. „Trebuia să 
intru la Conservator" — spune 
el, simplu. Și e secerat de 
gloanțe chiar la începutul 
atacului nereușit... Tirîndu-se 
prin lanul înalt de grîu, ma
rinarii s-au oprit să-și tragă 
răsuflarea. Lingă obrazul u- 
nuia dintre ei, un mușuroi de 
furnici. Omul privește harni
ca lor frămîntare cu un surîs 
revărsat ca o lumină pe chip, 
își amintește, poate, anii înde
părtați ai copilăriei. Și urmîn- 
du-și drumul, ocolește cu gri
jă această minusculă oază de 
liniște în infernul care moc
nește pretutindeni in jur... * 

realizare, pe care eu o consi
der o operă de mare valoare.

Cu toate că vin pentru PFi- 
ma oară în Romînia, a spus 
Ralph Hammetț, profesor la 
Universitatea Ann Arbor din 
Michigan (S.U.A.) — ipi-am 
putut forma o imagine despre 
ea. Ca arhitect m-au interesat 
în deosebi construcțiile și pot 
afirma că construcțiile noi în- 
tîlnite în țara dv. sînt la ni
velul celor pe care le-am vă
zut în celelalte țări din Euro
pa și America. Sala Palatului 
R. P. Romîne trebuie amintită 
în mod special. Mi-am putut 
da seama că Romînia își dez
voltă industria și apreciez 
noua dv. arhitectură ca fiind 
corespunzătoare veacului in
dustrial în care trăim.

Călătoria pe care am între
prins-o după festivități a fost 
încîntătoare — a declarat prof. 
Zygrnunt Kraczkiewicz, pro
rector al Universității din Var
șovia. Am văzut frumusețile 
naturii rornînești și eforturile 
oamenilor de a le valorifica 
cit mai complex.

Pentru mine, ca geograf, a 
spus prof- Aii Tanoglu, prorec
tor al Universității din Istan
bul — călătoria în Romînia a 
fost deosebit de instructivă. In 
timpul ei am avut ocazia să 
văd îndeaproape frumusețile 
naturale ale țării dv. și efor
turile care șe fac pentru bună
starea poporului romîn.

în timpul vizitării diferite
lor unități industriale — a sub
liniat prof, Cian Bo-ciuan, 
prorector al Universității din 
Uhan — am constatat intensa 
preocupare pentru mecaniza
re și automatizare. Cele ce am 
văzut fac parte din realizările 
mărețe obținute de către eroi
cul și harnicul popor romîn 
sub conducerea partidului și 
guvernului.

Văzînd construcțiile noi, uzi
nele, universitățile, laboratoa
rele, căminele de studenți — 
a arătat prof Boris Spasov, 
prorector al Universității din 
Sofia — m am putut convinge 
de condițiile excelente care au 
fost ereate în țara dv. pentru 
pregătirea constructorilor so
cial ismulyi.

Profesorul de limbi romani
ce de la Universitatea din Co
penhaga, Hans Sorensen, a 
declarat : Cunoșteam cîte ceva 
despre literatura țării dv De 
aceea am fost bucuros de in
vitația de a participa la festi
vitățile Centenarului Univer
sității din Iași și de a vizita 
țara dv. Șînt mulțumit de le
găturile stabilite cu colegii ro
mîni și sper că ele se vor dez
volta. Schimburile culturale 
dintre Danemarca și Romînia 
sînt abia la început și sper ca 
ele să cîștige în amploare. 
Sînt interesat în acest lucru 
deoarece lucrez la un studiu 
despre marele dv. poet Mihail 
Em in eseu, care este încă prea 
puțin cunoscut in Danemarca.

In timpul scurt al vizitei în 
R. P. Romînă r- a spus prof. 
Radnaa Jigjiddorj, prorector 
al Universității din Ulan Ba
tor — m-am întîlnit cu spe
cialiști în problemele fizicii, 
am vizitat laboratoare de fizi
că deosebit de bine utilate, și 
în general am avut posibilita
tea să fac qn schimb de expe
riență cu specialiștii romîni, 
ceea ce este deosebit de util 
pentru mine.

Ca sociolog — a declarat 
Siegfried Landshut, profesor 
la Universitatea din Hamburg, 
m-au interesat diferitele as
pecte ale vieții din Romînia 
După cele cîteva zile petrecute 
aici vreau să relev constata
rea mea că diferitele naționa
lități trăiesc în Romînia fără 
nici o opoziție între ele; nu se 
vede manifestarea superiorită
ții unei naționalități asupra 
alteia, ceea ce constituie o rea
lizare importantă a dv.

înnobilată de același lirism, 
apare, în film dragostea din
tre Bezborodko și Mașa. Po
vestea lor șe aseamănă cu 
povestea milioanelor de pe
rechi între egre s-a abătut, 
fără veste aripa de plumb a 
despărțirii, a primejdiei, a 
morții. Cînd șe reîntâlnesc, 
din întâmplare, în forfota stră
zii, tot ceea ce e urit și rău 
dispare pentru cîteva clipe : 
clădirile desfigurate de bom
be, setea care arde buzele co
piilor, dușmanul aflat la por
țile orașului...

Scena e aproape mută. Cu
vintele se împlinesc în ges
turi de o înduioșătoare puri
tate. Privirile se caută, se gă
sesc, se înlănțuie... Dar fata 
se smulge... Trebuie să răs
pundă chemării stăruitoare a 
clacsonului, trezind astfel o 
umbră de îndoială in glasul 
lui Bezborodko :

— S-a intîmplcțt ceva ?
— Nimic altceva decît răz

boiul...
Și Mașa pornește în misiu

nea care - fără sq știe — îi 
va îngădui să-și mai vadă iu
bitul pentru ultima oqră.

Filmul este inspirat de un 
episod real al Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. In- 
eercuind Odesa, hitleriștii o- 
cupă uzina care alimenta ora
șul cu apă potabilă și hotă
răsc să-i îngenuncheze pe 
eroicii apărători prin sete. Mi-

Cu prilejul aniversării 
maestrului Sadoveanu

Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii a organizat 
marți după-amiază, în sala Lec
toratului central S.R.S.C. o sea
ră literară consacrată celei de-a 
80-a aniversări a maestrului 
Mihail Sadoveanu. Scriitorii De- 
mostene Botez și Dumitru Mieu 
au vorbit despre viața și opera 
marelui nostru seriilor și poves
titor. In continuare au luat cu~ 
vintul A. Margul-Sp&rber, 1. Me
lius, Al. Andrițoiu și Gh. Băr- 
găoanu, care au adus omagiul 
lor maestrului Mihail Sadovea
nu, iar artistul emerit Șt. 
tărașu a făcut o lectură 
pera scriitorului.

In încheiere a rulat 
„Mitrea Cocor**, realizai după 
cunoscutul roman al marelui 
nostru scriitor.

Ciubo- 
din o.

filmul

ir

aniversării a 80 
nașterea maestru- 

Sadoveanu, Filiala

Cu prilejul 
de ani de la 
lui Mihail 
Iași a Uniunii Scriitorilor din
R. P. Romînă a orgaruaat marți 
după amiază, în aala Filarmoni
cii de Stat „Moldova" un sim
pozion cu tema ,,Mihail Sadovea
nu, mare acriilor și cetățean". 
Au vorbit prof. univ. Alexandru 
Dim a, conf. univ. Constantin 
Ciopraga și scriitorul Ion Istrati.

(Agerpret)

Informații
Marți a sosit în București 

Mahmud Gaafar, prim-vice- 
președinte al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, 
eare va participa la sărbăto
rirea celei de-a XV-a aniver
sări a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

★

In cursul zilei de marți, au 
părăsit Capitala tovarășii 
Mun Ci Su, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Sindi
catelor Unite din Coreea, Li 
Yun Ciuan, președintele Comi
tetului Central al Sindicatului 
muncitorilor din industria 
construcțiilor de mașini din 
R. P. Chineză și Arapis Geor
gios, secretar general adjunct 
al Mișcării Sindicale Demo
crate din Grecia și secretar 
general al Mișcării sindicale 
din Pireu.

★

Marți după-amiază a avut 
loc în aula Academiei R. P. 
Romîne conferința prof. Ro
man Jakobson, de la Univer
sitatea Harvard (S.U.A.), 
oaspete al țării noastre la in
vitația Academiei R. P. Ro
mîne. Omul de știință ameri
can a conferențiat despre 
„Gramatica poeziei". Ședința 
a fost prezidată de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne.

A fost de față P. E. Wheeler 
atașat al Legației S.U.A. 
București.

ANUNȚ

(Agerpres)

O scend din film.

Cronica filmului

anticamera

A/miieaiuII
ION HOBANA

*) I-am înțeles pe 
hotărît schimbarea

Pînă și 
perindă 
o îmbi- 
de soa-

AR.I iCOXfisM 
PEN fF u NW

măt 
atât 

um- 
și a

„Portul fârâ apâ

comandantului fascist, 
caldarîmul pe care se 
titlurile genericului - 
nare de bolovani arși 
re, lipsiți de zimbetul măcar
al unui fir de iarbă - su
gerează cumplita sete a ora
șului.

Realizatorii filmului dove
desc, totodată, pondere și simț

ION FONAf

siunea grupei marinari
este de a pătrunde în uzină 
și a o face să funcționeze 
car o dată, trei ceasuri, 
cît este necesar pentru a 
ple rezervoarele orașului 
îngădui populației să se apro
vizioneze.

Am spus aceasta nu ca să 
dezvălui subiectul (mă număr 
printre iubitorii de neprevă
zut I) ci pentru a lămuri titlul 
original al filmului: „Setea"*). 
Ca un personaj invizibil și 
totuși omniprezent, setea se 
face simțită mai în fiecare 
secvență. Ea întunecă privi
rea colonelului Nikitin, obse
dat de imaginea celor încre- 

izvoarelor 
O zărim 
mulțimea

meniți în fața 
aproape secătuite, 
multiplicată în 
strînsă pe chei, într-o zadar
nică așteptare a petrolierelor 
cu apă. O bănuim în gestul 
prea măsurat eu care Bezbo
rodko, travestit în ofițer ger
man, își toarnă un pahar din 
carafa aflată în

cei carp au 
____  ........ lqi. acqm 
cînd versiunea cinematografică 
« romanului lui Titus Popovici 
este aproape terminată. Am re
gretat, însă, forța de sugestie a 
vechiului titlu. ..Portul fără 
apă’‘ sună ciudat, oa un îndoiel
nic, chiar dacă involuntar, joc de 
cuvinte,

Sili Campionatul mondial de volei

(Agerpres)

P e curts

Foto : A. VIERU

Minuni fârâ minuni

a fost alcătuită 
jucători : Pău-

11-a etapă a 
categoriei A de

(Urmare din pag. l-a) 

determină diverse fenomene 
naturale ca ploile, fulgerele, 
țrăznetele. După ce s-au ex
pus eîțeva noțiuni de elec
tricitate atmosferică, cu aju
torul unei mașini electrosta
tice și a unui simplu trans
formator, cei prezenți au în
țeles concret modul în care 
se produc fulgerele, trăzne- 
tele. în tr adevăr, cum mai 
poți crede în basmele despre 
„sfîntu Ilie și trăznete» cînd 
punînd contactul electric la 
micul transformator sau învîr- 
tind de cîteva ori discurile 
mașinii electrostatice vezi 
cum se produc fulgere și trăs
nete ! Cît de clară apare acum 
pentru fiecare din cei prezenți 
adevărata „origine" a trăzne- 
telor. Iată, ai în față un sim
plu transformator. Și după do
rința ta, introducînd în el cu
rent electric reproduci feno
mene ce se produc în atmo
sferă și „creezi" cu propria ta 
mînă fulgere, .,dezlănțui“ trăz- 
nete.

Largi discuții au trezit în
trebările cu privire la facto
rii care determină credința în 
suoerstiții. Descrierea proprie
tăților mercurului 
viu atît de mult folosit 
doftoroaie și vrăjitoare), 
provocarea pîtorva 
strălucitoare (de felul 
atît de mult folosite 
cîntători, de ghicițori, 
vestitori) făcute prin 
derea unui amestec de clorat 
de potasiu și zahăr, explica
rea medului în care s-au năs
cut diferite superstiții au de
monstrat celor prezenți că 
promotorii „celor mai ne
ghioabe dintre superstiții" 
cum denumea G. Coșbuc 
farmecele babelor doftoroaie, 

(argintul 
de 
și 

flăcări 
acelora 
de des- 
de pre- 

aprin-

artistic, evitând „scenele tari" 
către care i-ar fi putut ade
meni subiectul. Nu vedem pe 
ecran prim planuri și fețe ră
vășite de chinurile arșiței, nu 
auzim glasuri stinse cerșind 
un strop de apă. Oamenii își 
trăiesc suferința cu demnita
te, înțelegînd că e o părticică 
a urgiei abătute asupra între
gii țări.

Din același unghi e privită 
fapta eroică a grupei de ma
rinari. Ei își fac datoria fără 
fraze și filozofii inutile. Toc
mai de aceea sacrificiul lor nu 
trezește doar o emoție trecă
toare, ci capătă forța de în- 
rîurire a vieții.

Prima lucrare de sine stă- 

n-au nieiun fel de temei, că 
credința în semne și ghicitori, 
credința în soartă, și vise pre
vestitoare, credința în vrăji 
și leacuri băbești, în „deseîn- 
tece“ și vedenii nu sânt decît 
Superstiții, prejudecăți misti
ce, izvorâte din ignoranța 
omului primitiv și care au că
pătat. odată cu împărțirea so
cietății în clase vrăjmașe, un 
puternic sprijin din partea 
exploatatorilor dornici de a 
ține cît mai mult masele în 
întuneric.

Cu deosebit interes a fost 
primită explicația succintă 
dar profundă pe care unul 
din profesori a dat-o viselor.

A fost o seară plăcută, rod-: 
nică, o manifestare de lq care 
participanții au plecat eu no| 
cunoștințe. Ceea ce a făcut in
teresantă, atractivă, convingă
toare această manifestare a 
fost folosirea numeroaselor 
experiențe, demonstrații prac
tice. Cei prezenți au văzut, 
cum se zice „pe viu“ adevărul 
unor teze ale științei, lipsa de 
temei a unor născociri mis
tice. Numeroși vîrstnici și 
tineri și-au exprimat do
rințe ca asemenea serj de în
trebări și răspunsuri pe teme 
științifice să fie organizate cu 
regularitate. Mărturie a setei 
sătenilor din Drajpa de Jos 
de a cunoaște cît mși multe 
lucruri deșpre fenomenele din 
natură și șocietate este și 
marele număr de întrebări pe 
cere numeroși locuitori din 
comună le-au adresat în scris 
în ultima vreme pentru a li 
se răspunde în cadrul întâl
nirilor cu brigăzile științifice 
organizate de S.R.S.C. începu
tul realizat de organizația 
U.T M. din Drajn^ de Jos în 
domeniul organizării răspîn- 
dirij cunoștințelor științifice 
în rîndul tinerilor este pro- 

tătoare a lui E. Tașkov măr
turisește mai mult de cit în
drăzneala tinereții. Ajutat de 
o echipă de excelenți actori 
— printre care V. Tihonov, N. 
Timofeev, V. Hmare, I. Be
lov — regizorul a rezolvat cu 
siguranță și ingeniozitate pro
bleme de multe ori dificile. O 
mențiune specială pentru 
montajul depsetyt de inspirat 
al fințtâului. Bielele motoare
lor uzinei se invîrtesc înnebu
nite, oamenii îndoapă gura 
cuptoarelor ciț cărbuni, auto- 
matele trag respingînd atacu
rile furioase ale fasciștilor — 
și toate acestea ritmează cîn
tecul apei gonind de-a lungul 
conductelor spre orașul înse
tat...

...Orașul în care toți se 
string în jurul cișmelelor, aș
teptând minunea. Orașul în 
eare copiii zburdă din nou, 
iucîndu-se cu mărgelele lichi
de. Orașul care-și potolește 
setea.,.

In plin război, abia la în
ceputul anilor de cumplite 
suferințe și încercări, copiii 
rîd sub revărsarea binefăcă
toare a apei. E ca o presim
țire a victoriei încă îndepăr
tate, a victoriilor zămislite și 
prin jertfa celor 12 marinari 
care au murit pentru ca ora
șul și patria să trăiască. 

mițător. Experiența cîștigată 
trebuie însă îmbogățită cu 
nod elemente. Este necesar 
mai Jntîi ca în viitor organi
zația U.T.M. din Drajna da 
Jos să se preocupe de organic 
zarea periodică a unor astfel 
de manifestări asigqrîndu-se 
o continuitate în această ac
țiune. Pentru aceasta ar fi 
necesar ca organizația U.Ț.M. 
să întocmească un plan de 
perspectivă privind organiza
rea serilor de întrebări și 
răspunsuri Pe anumite teme, 
mai limitate/care să poată fi 
mai bine lămurite. De pildă, 
o seară pe tema: „Cum au apă
rut și s-au dezvoltat viețuitoa
rele pe pămînt", o altă seară 
pe tem?.: „Cum ne putem apăra 
și întări sănătatea" etc.

Activitatea de educație 
științifică a tinerilor la care 
organizațiile U.T.M. sînt che
mate să participe din plin, 
cere multă perseverență. Ex
periența arată că folosindu-se 
intelectualitatea satului, folo- 
șindu-se micile laboratoare, 
mijloacele și forțele locale e- 
xistente la școlile de 7 ani se 
poate asigura o activitate te
meinică. permanentă, eficace 
și atractivă de educație știin
țifică a tineretului din satele 
noastre. în fiecare comună 
există intelectuali care pot fi 
antrenați în organizarea unor 
manifestări de felul celei ini* 
țiate de organizația U.T.M. 
din Drajna de Jos. La ne
voie pot fi antrenați profesori 
sau pot fi împrumutate 
unele materiale de expe
riență de la școlile din co
munele învecinate, sau de 14 
centrul de raion (dacă acesta 
e aproape). Organizing perio
dic ,>seri de întrebări și răs
punsuri» bine pregătite, cu un 
conținut bogat și convingător, 
organizațiile U.T.M. de la 
sate vor contribui mai bine 
— și prin această formă 
eficace de muncă eultqral- 
Științifică — la educația co
munistă a tinerilor.

Bocanci coniecfionafi 
din materiale durabi
le, rezistenti și ele- 

ganfi avînd marca :

Fabrica de piele 
și încălțăminte 

Rm. Vîlcea
găsiji la orice 

magazin din tară

RIO DE JANEIRO 8 (Ager 
preș). — Cea de-a 5-a zi a tur
neului final al campionatelor 
mondiale de volei nu a fost 
marcată de nici o surpriză, e- 
chipele favorite obținînd vic
torii categorice în partidele 
eu celelalte selecționate. Ali- 
niind o formație din eare au 
lipsit principalii titulari, echi 
Pa R. P. Romîne a învins re
prezentativa Venezuelei cu 
scorul de 3-0 (15-11 î 15-1 ; 
15—4). Jucătorilor romîni le-au 
trebuit numai 38 de minute 
pentru a ciștiga această în
tâlnire care a fost cea mai 
seurta din cadrul actualului 
campionat. De menționat că 
In setul doi majoritatea punc
telor echipei noastre au fost 
realizate din serviciu. Echipa 
R. P. Romîne 
din următorii

• Cea de-a 
campionatului 
fotbal programează duminică o 
serie de jocuri decisive pentru 
desemnarea campioanei primei 
jumătăți a popularei competiții. 
Pe stadionul „23 August** din 
Capitală amatorii bucureșteni de 
fotbal vor avea prilejul să urmă
rească în program cuplat două 
întâlniri: Rapid—Progresul (ora 
12,45) și Dinamo—C.C.A. (ora 
14,30). în țară au loc întâlni
rile: C.S.M.S.—Steagul Roșu ; 
Petrolul— Știința Timișoara ; 
Dinamo Bacăw—Farul ; Știința 
Cluj—Minerul.

Meciul dintre Corvinul Hune, 
doar a și U.T. Arad 
joi 10 noiembrie la

va avea loc 
Hunedoara.

V ă prezentăm»
Noile teatre bucureștene

(Urmare din pag. l-a)

— Pentru a asigura un reper
toriu dedicat copiilor, primele 
spectacole vor porni pe baza 
unor piese pentru tânăra gene
rație ca „Sombrero** de S. Mi' 
halkov, și dramatizări după 
cărți celebre „Don Quijotte** de 
Cervantes, „Emil și detectivii** 
de Kaestner, „Morcoveață-* de 
Jules Renard, precum și după 
cele mai bune romane originale 
inspirate din viața școlarilor și 
pionierilor în ceea ce privește 
piesele pentru tineret, din reper
toriu vor mai face parte: „Secun
da 58**, „Nota 0 la purtare** și 
„Cine a ucis**, iar ca nouă pre. 
mieră — „Băieții veseli**, come
die de H' Nicolaide. Din drama
turgia sovietică studiem „Prima 
întâlnire** de Sitina, din cea bul
gară o piesă închinată luptei ti
nerilor comuniști în ilegalitate, 
„în fiecare seară de toamnă*1 de 
Ivan Peicev, din cea americană 
fundătura** de Sidney Kincsley, 
o piesă ce demască exploatarea 
la care este supus tineretul a- 
merican. Repertoriul teatrului 
va urmări în primul rînd edu
carea comunistă a tineretului 
prin aducerea pe scenă a unor 
eroi ai luptei pentru libertate, 
prin oglindirea in piese de tea
tru a unor probleme ale vieții 
din școli și a activității organiza, 
țiilor de pionieri.

Pentru realizarea unui reper
toriu ăt mai eficient, teatrul, 
va elabora un vast plan tematic 
și va organiza concursuri bienale 
de dramaturgie. Pe lîn-gă teatru 
se va înființa un cenaclu al 
creatorilor de piese pentru co
pii și tineret, cenaclu in care 
se vor discuta planuri tematice, 
piese, vor avea loe dezbateri 
despre problemele creației etc. 
Cele mai bune lucrări din ca
drul cenaclului vor fi promovate 
în repertoriul teatrului.

Pentru o mai strînsă legătură 
cu spectatorii, o mai bună cu
noaștere a vieții și problemelor 
majore ale activității utemiștilor 
și pionierilor, în consiliul artis
tic al teatrului vor fi cooptați 
activiști U.T.M. din mari fa
brici și uzine, instructori de pio. 
nieri, profesori, redactori ai pu
blicațiilor pentru tineret și co
pii ; teatrul va ține de asemenea 
o legătură strînsă cu Palatul 
Pionierilor. Un mare ajutor va 
acorda teatrul muncii de îndru
mare a artiștilor amatori : în
ceputul va fi făcut prin sprijini
rea activități artistice, teatrale a 
Casei de cultură a tineretului din 
raionul „Gheorghe Gheorghiu- 
Beju, prin pregătirea de actori 
amatori dintr-o mare uzină, prin 
recitaluri de poezii ce se vor

entr* cor,L

Leicțl
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noiu, Mihăilescu, Corbeanu, 
Ruseseu, Mi cui eseu și Pavel, 

în clasament pe primele 
locuri se afjă neînvinse, e- 
chipele U.R.S.S., R. P. Romî
ne și R. S. Cehoslovace cu 
cîte 10 puncte urmate de Bra
zilia 8 puncte. R. P. Polonă, 

P. Ungară 7 puncte, Fran- 
S.U.A., Japonia, Venezuela 
cîte 5 punete. Astăzi echi- 
R. P. Romîne întâlnește

R 
ța, 
cu 
pa v-. - 
echipa R- P. Ungare, iar joi 
susțin8 un meci decisiv cu re
prezentativa Uniunii Sovietice.

★
Congresul federației inter

naționale de volei a hotărît 
ca viitoarea ediție a caippio- 
natelor mondiale să Se desfă. 
șoarfe în 1962 la Moscova 
(masculin) și Varșovia (femi
nin).

• în cursul zilei de marți, Fe
derația de fotbal a definitivat 
datele la cdre va evolua în țara 
noastră echipa campioană de 
fotbal a Suediei, l.F.K. Malmo, 
în primul meci, la 16 noiembrie, 
echipa suedeză va întâlni la 
București echipa Dinamo Bucu
rești. Vineri, 18 noiembrie, la 
Ploești l.F.K, Malmo va juca în 
compania echipei Petrolul,

• în orașul Newcastle s-au 
întîlnit echipele selecționate de 
foțbal (tineret) ale Angliei și 
Italiei. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1.

(Agerpres)

organiza săptămînal în intreprin. 
deri și prin sprijinirea din 
punct de vedere artistic a unei 
școli pedagogice — urmînd ca 
tinerii învățători să devină in
structori artistici.

Spectacolele teatrului nostru, 
vor fi discutate cu ținerii spec
tatori înainte de premieră, la re
pet ții, iar tinerii actori vor par
ticipa la reuniunile tineretului 
unde vor alcătui programe ar
tistice pentru a-și cunoaște mai 
bine în felul acesta spectatorii.

Teatrul se afla în ajunul pri
melor sale mqri „bătălii** artis
tice. Colectivul dornic de o 
muncă intensă și entuziastă are 
regizori tineri ca Radu Penciu- 
lescu, I. Cojar, tineri actori ca 
Olga Tudor ache, Florin Vasiliu, 
Tudorel Popa, 
pescu, / ' ___
Ciprian, Boris Ciornei, 
Iekel, Mihai Dogaru, 
Anghelescu, Vaii Cios, Cicerone 
lonescu și alții. Drumul teatru
lui nostru, care vrea să devină 
un factor însemnat în opera de 
educație comunistă a tineretului, 
începe cu munca de găsire a 
acelor piese care să răspundă 
exigențelor mereu crescînde ale 
spectatorilor noștri. Sperăm că 
efortul întregului nostru colectiv 
va da roadele așteptate, ne-q 
răspuns în încheiere tov. D. D. 
Neleanu. E și urarea pe care o 
facem și noi unui teatru tânăr 
la propriu și la figurat.

, . Stamate Po- 
Andrei Codarcea, Ion 
" ~ Tatianq

Mircea

Se aduce la cunoștința 
posesorilor de motociclete 
ungare „PANNONIA", „DA- 
NUVIA și motorete „BER- 
VA“ ca reparațiile în ter
menul de garanție se fac 
in atelierul de reparații 
din Bucureșți, str. Sergpn 
tul Nuțu Ion nr. 8, telefon 
14 23.49.

Petreceți-vâ 
concediul 

dumneavoastrâ 
in stațiunile 
PREDEAL 

PÎRiUL RECE 
TIMIȘ 

POIANA STALIN

Oferă în tot cursul anului 
— inclusiv iarna — condiții 
plăcute de odihnă, ca 
zare și masă substanțială 
la vilele din predeal, Poia
na Stalin, Pinul Rece și 

Timiș
în perioada 1 octombrie— 

31 mai, prețul de cazare și 
masă este între 15—27 lei 
pe zi (|n raport cu salariul, 
prezentând adeverință).

Cei trimiși la odihnă prin 
C.C.Ș. pot veni inșoțiți de 
membrii familiei, plătind 
pentru ei tariful de mai 
sus.

Prezentați-vă direet Ia 
stațiunea preferată unde 
aveți asigurate locurile ne
cesare.



Sărbătorirea în lumea întreagă
a zilei de 7 Noiembrie

Sesiunea O. N. U.

R. P. CHINEZA
PEKIN 8 (Agerpres) — La 7 

noiembrie, Ambasada U.R.S.S. 
din R. P. Chineză a oferit o 
mare recepție cu prilejul celei 
de-a 43-a aniversări a Marii Re. 
voluții Socialiste din Octombrie. 
La recepție au participat Mao 
Țze-dun, președintele C.C. al 
P. C. Chinez, Ciu En-lai^ vi
cepreședinte al C.C. al P. C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu De, vicepreședinte al C.C. al 
P. C. Chinez, președintele Co
mitetului permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, Lin Biao, vice
președinte al C.C. al P. C. Chi. 
nez, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chi. 
neze, Cen I, Li Fu-ciun, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, locțiitori ai pre
mierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Bo I-bo, Si Ci- 
jun-siun, locțiitori ai premiera. 
Iui Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, oameni de stat și repre
zentanți ai vieții publice, mem. 
bri ai corpului diplomatic, zia
riști chinezi și străini.

La recepție S. V. Cervonenko, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Chineză și Ciu En-lai, vicepre
ședinte al C.C. al P. C. Chinez 
și premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, au rostit cu- 
vîntări. Recepția s-a desfășurat 
într o atmosferă prietenească.

R. P. MONGOLA

ULAN BATOR 8 (
— TASS transmite : a
43-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie 
cinstită în întreaga 
populară ca cea mai 
bătoare internațională.

In capitala R. P. Mongole, 
sărbătorește pavoazată, a avut 
loc a paradă a trupelor popu
lare și o mare demonstrație a 
oamenilor muncii din Ulan Ba
tor.

este
Mongolie 

mare săr-

CUBA
HAVANA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Palatul oa. 
menilor muncii din Havana a a- 
vut loc o ședință festivă consa
crată celei de-a 43-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Deschirind ședința, Odon Ab 
varez de la Campa, secretar pen
tru relațiile internaționale al 
Confederației oamenilor muncii 
din Cuba, a declarat ci în ziua 
glorioasei aniversări a Marelui 
Octombrie clasa muncitoare. în. 
tregul popor al‘ Cubei salută cu 
căldură poporul sovietic și își 
exprimă recunoștința profundă 
pentru ajutorul și pentru apri- 
jinul acordat Cubei revoluțio
nare.

Au luat apoi cuvîntul alți con
ducători ai Confederației oame
nilor muncii din Cuba.

Vorbitorii au arătat că a- 
jutorul frățesc dezinteresat al U- 
niunii Sovietice și al celorlalte 
țări socialiste a constituit un spri
jin neprețuit acordat luptei po
porului cuban pentru eliberarea 
totală de sub dominația imperia, 
listă, împotriva încercărilor duș
manilor Cubei de a o priva de 
cuceririle sale revoluționare.

In încheierea ședinței festive 
a luat cuvîntul S. M Kudreav. 
țev, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Republica Cuba.

Ședința festivă de la Havana 
consacrată aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
a fost transmisă de posturile de 
radio și televiziune.

<1 
fi

— Opi-
FRANȚA

PARIS 8 (Agerpres).
nia publică franceză sărbătorește 
împlinirea a 43 de ani de la Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc-

NEW YORK. — La 7 noiem
brie, pentru prima dată în isto
ria orașului New York, au de
clamat grevă uri mare număr de 
prcwesori și învățători de La șco
lile elementare și medii din acest 
oraș în sprijinul cererilor lor de 
mărire a salariilor, precum și 
pentru încheierea unui contract 
colectiv. Profesorii au instalat 
pichete de grevă în fața școlilor.

Agenția France Presse relatea
ză de asemenea, că «activitatea 
majorității instituțiilor de învă- 
țămînt din New York este para- 
lizată.

MEXICO, — Senatul mexican 
a adoptat în unanimitate legea 
cu privire la naționalizarea in
dustriei electrice. In prezent sta
tul controlează aproape întreaga 
producție și distribuție a ener
giei electrice în Mexic.

WASHINGTON. — La 8 no- 
iembrie Statele Unite au înregis
trat un dublu eșec în domeni-ul 
balistic. Agenția United Press 
International anunță că încerca
rea aviației americane de a lan
sa de la Cape Canaveral o ra
chetă de tip ..Blue Scout“ prevă
zută cu un dispozitiv de detec
tare a radioactivității a eșuat.

La scurt timp după lansare a 
intervenit o defecțiune în a doua 
treaptă a rachetei. Racheta nu a 
atins altitudinea prevăzută și a 
căzut în Oceanul Atlantic la 400 
km sud-est de Cape Canaveral.

S-a înregistrat de asemenea un 
alt eșec de lansare la baza ame
ricană din insula Wallops, în 
largul coastelor Virginiei.

Asociația „Franța- 
organizat o adunare

tombrie.
U.R.S.S.” a „ 
festivă în sala de concerte ,,Ple- 
yel” din Paris.

în numele conducerii asocia
ției a luat cuvîntul Rene Capi- 
tant, fost ministru.

A luat, de asemenea cuvîntul 
S. A. Vinogradov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Franța.

AUSTRIA

VIENA 8 (Agerpres). - TASS 
transmite : La 7 noiembrie, am
basada U.R.S.S. în Austria a or
ganizat o recepție la care au par
ticipat președintele Austriei. A. 
Scharf, președintele Consiliului 
Național al Austriei, L. Figl, 
cancelarul J. Raab. vicecancelarul 
B. Pittermann și alți membri ai 
guvernului austriac, conducători 
ai ambasadelor și misiunilor di
plomatice, reprezentanți ai opi
niei publice din Austria, ai pre
sei austriece și străine.

Recepția s-a desfășurat întx-o 
atmosferă caldă, prietenească.

ANGLIA
LONDRA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 7 noiem
brie, ambasada U.R.S.S. în Marea 
Britanie a organizat o mare re
cepție la care au participat lor
dul Home, ministru al Afacerilor 
Externe, lordul sigiliului privat. 
E. Heath, R. Maudling. ministru 
al Comerțului, membri ai parla
mentului. fruntași ai vieții poli
tice și publice, cunoscuți scriitori, 
oameni de știință, ziariști și ac
tiviști sindicali.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

SU.A.
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

— TASS transmite : Cu prile
jul celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Ambasada U.R-S-S. 
din Washington a avut loc o 
mare recepție.

La recepție au participat E. 
Denson, ministrul Agriculturii, 
Merchant, secretar de stat ad
junct, F. Kohler, secretar de stat 
adjunct. W. Douglas, membru al 
Tribunalului Suprem el S.UA». 
membri ai Congresului, otmtni 
politici și fruntași ai vieții pu
blice, reprezentanți ai corpului 
diplomatic.

Concertul de la Moscova

TURCA

LA MOSCOVA

clădiri se va th-

proiectul institutului

Este pe sfîrșite, de 
pregătirea schițelor

MOSCOVA 8 
TASS transmite :

și de con-

ISTANBUL 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Le 7 noiem- 
brie ziarul ^Dunya“ a publicat 
un articol al comentatorului săzi 
Barlas, consacrat celei de-a 
43-a aniversari a Marelui Octom
brie, in care se subliniază uria
șa ‘însemnătate a Revoluției din

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 8 noiem
brie Ia Teatrul Mare a avut 
Ioc un concert prin care s au 
încheiat festivitățile de la 
Moscova cu prilejul celei de-a 
43-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

In sala teatrului s-au aflat 
fruntași ai muncii comuniste, 
oameni de știință și de artă. 
Erau prezenți conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului so-

De ce umbla 
nebunii liberi?

farfuriilor zburătoare din 
întreagă” — a spus cel 
deschis acest ciudat con-

Șarlatanii mistici, hotârît. nu 
modernizat 1 Astăzi e greu să 
mai creadă cineva in masa care 
se mișcă singură iau într-o vizi
tă în această lume a spiritului lui 
Bismarck... Țin și ei seama de 
noile descoperiri ale științei— 
Așa că, în locul spiritelor plim- 
bârețe prin atmosferă, de ce n-ar 
fi astăzi farfurii zburătoare și oa
meni de pe alte planete poposiți 
incognito pe Pămint ? Recent, la 
Wiesbaden (R. F. Germană) a 
fost convocat chiar un congres 
internațional al farfuriilor zbu
rătoare în prezența unor delegați 
„foarte serioși”, după cum ne a- 
sigurâ ziarul francez „Combat , 
jeprezentind 11 țâri occidentale. 
..Recent am simțit vibrații de 
simpatie cosmici dovedind eâ oa
menii spațiului adresează salutul 
lor tuturor partizanilor înflăcă
rați ai * * 
lumea 
care a 
greș.

Doi i 
afirmat 
oameni de pe alte planete și că 
au călătorit pe bordul unei far
furii zburătoare. Dacă aceasta era 
plată sau adîncă nu se precizea
ză... Tratatele de specialitate a- 
firmă că orice ins cu care vor
bești poate fi ..om al spațiului 
cu condiția ca o discreție sufici
entă să i ascundă această particu
laritate...

Fără să vrei îți vine în cap 
următorul raționament : oricine 
susține că e Napoleon. este tri
mis să-și îngrijească sănătatea în
tr-un spital de specialitate. De ce 
atunci umblă liberi cei care sus
țin că sînt coborîți de pe alte 
planete, ba chiar se pot aduna 
laolaltă într-un congres ?

Avem probabil de-a face cu încă 
o dovadă a ..libertății’’ de care 
se bucură cetățenii lumii capita
lului... ! S. VOINESCU 

americani, aflați aiei, au 
chiar că au vorbit eu

Octombrie. ,,Revoluția, scrie au
torul articolului a creat o eră 
nouă, idei noi, o generație nouă. 
Uniunea Sovietică de astăzi este 
un stat care a progresat gigantic 
în toate domeniile: în domeniul 
politic, în cel social, în cel eco
nomic și in special în domeniul 
științei. O dovadă in acest sens o 
constituie fanionul sovietic de 
pe suprafața Lunii"

Barlas își exprimă satisfacția 
că relațiile dintre Turcia și 
U.R.S.S. au început să *e îmbu
nătățească. „Dorim Ca buna ve
cinătate și relațiile prietenești 
să se dezvolte cit mai repede”, 
scrie autorul articolului.

IXAX
t

BAGDAD 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La marea re
cepție car? a avut loc la Am
basada U.RSS. din Bagdad cu 
prilejul anirertăni Marelui Oc
tombrie au luat parte membri 
ai guvernului irakian la frunte 
cu primul ministru Kauem, re
prezentanți ai comandamentului 
armatei irakiene și statului ma
jor general, funcționari superio
ri din ministere, cunoscuți frn. 
tași ai vieții publice din țari, 
membri ai corpului diplomatic.

MȘCATORUL MESAJ 
AL LUI MANOUS GLEZOS

Catastrofa din învățămîntul spaniol

Situația este

„Le Monde- 
că „un milion 
nu pot merge

rindul 
anal- 

Așodar, pe-

trăiască fără

Deși ©^oc btcțile f'oncbrte
se străduise să oscu-xiâ ode- 
vărata stare a învățdmintuiui, 
faptele arată că Spera se afiă 
ir» fala unor greutăți enorre in 
acest domeniu, 
catastrofală.

Ziarul francez 
scria nu de mult 
de copii spanioli . .
la școală din cauza lipsei de 
localuri ingroșind astfel 
celor patru milioane de 
fabeți existenți**. 
riodic un milion de copii sint 
condamnați să 
știință de carte, in bezna in
culturii, avind în față un viitor 
care in nici un caz nu le su- 
ride. Situația analfabetismului 
in Spania a devenit tot atit ce 
acută ca și criza economică și 
politică care a luat proporții 
alarmante. Ziarul „Volksstimme- 
a pub’icct un articol in care 
se arată că ,.din opt spanioli 
unul este analfabet". Acest ra
port se modifică mereu rrârin- 
du-se tot mai mult numărul ce
lor care nu știu carte. Ziarul 
menționează, citind date con
crete, că Spania deține primul 
loc in rindul țărilor europene 
in ce privește numărul de lo
cuitori care nu știu nici săcuitori care nu știu nici 
scrie, nici să citească.

Nici în învățămîntul superior 
lucrurile nu stau mai bine. In 
anul 1958, de pildă, au obținut 
diploma numai 12 ingineri de 
mine, 15 ingineri silvici, 42 de 
agronomi I

La acecstă situație deplora
bilă a învățămîntului din Spa
nia se mai adaugă faptul că
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Interviu acordat 
de tovarășul Chivu Stoica 

revistei „Timpuri Noi“
MOSCOVA. - Revista „Tim

puri Noi* publică sub titlul: 
„Să trăim în bună vecinăta
te" interviul acordat de tova
rășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine,

Vizita delegației economice guvernamentale 
a R. P. Romîne în Finlanda

HELSINKI 8 (Agerpres). — 
In cadrul vizitei sale în Fin
landa, Mihail Floreacu, minis
trul Industriei Petrolului și Chi. 
miei, conducătorul delegației eco
nomice guvernamentale a R. P. 
Romine a făcut o vizită minis
trului Comerțului și Industriei, 
Ahti Karialainen și directorului 
general al Băncii Finlandei, 
Klaus Taris. Cu ocazia celor 
două vizite *u f°*t discutate 
probleme privind dervoltarea 
schimburilor comerciale dintre

Succesul Partidului Comunist Italian 
municipale
tal aproape 1 milion de voturi. 
Partidele de extremă dreaptă 
— monarhiștii și neofasciștii 
au pierdut in total 238.000 de 
voturi.

ROMA 8 Corespondentul A. 
gerpres transmite : Rezulta
tele alegerilor din 6—7 noiem
brie pentru consiliile provin
ciale și comunale au confir
mat o puternică creștere a vo
turilor pentru partidele de 
stingă, o scădere simțitoare 
pentru partidele de centru și 
ce dreapta. Faptul că în 17 
consilii provinciale majorita
tea locurilor au revenit parti
delor comunist și socialist re
prezintă o victorie însemnată 
a forțelor de stingă. Partidul 
Ctmur.ist a obținut succese 
importante în marile orașe ale 
Italiei — Roma, Milano, To
rino. Bologna. Firenze. în ma
rie centre muncitorești din 
nordul și din centrul țării.

în alegerile

6 7 noiembrie 
provinciale

ROMA. - Ministerul Aia- 
cerilor Interne ai Italiei 
a comunicat reputatele a- 
legeruor din f 
pentru consiiiile 
dîn 77 de provincii ale Italiei- 
Focnviț acestor rezultate pen
tru r-andidații Partidului Co
munist Italian au votat o pă
trime din alegă toni italieni. 
In aceste 77 de provincii, co- 
muniftii au obținut 6.085. 
voturi - cu 100 000 de votun 
mai mult deci: in aleger-.e 
parlamentare dm anul 1058. 
(Rezultatele acrualelor alege.-, 
nu pot f: comparate cu rezul
tatele alegenlor murjcpale 
din l»0. intrjcît pe atunci 
unele part.de. intre care co- 
mumotii F i«~-al-ș:.. au pre
zentat liste comune de cand.- 
dați) _

O grea lovttnrft a priv* 
tidul dsmccra-.-cres’.TT. care -3 
aceste alegeri a pierdut fa

In ansamblu, în țară. lipsesc 
10.000 de localuri pentru școli, 
iar ce*e 17.000 de localuri 
existente necesită reparații ca
pitale. Autoritățile spaniole a- 
preciază că în Spania lipsesc 
peste 70.000 de profesori. De 
csemenea, se cunocște că 
40.000-50.000 de cadre de spe- 
ciolitcte preferă să lucreze in 
alte domenii din cauza salarii
lor de mizerie pe care le pri
mesc cadrele didactice.

Cine este vinovat ?

Grădinițele de copii din Roma
focare de epidemii

Odată cu sezonul 
deschiderii școlilor a 
eșit mai pregnant la 
veală situația preca
ră în care se află in 
țările capitaliste acest 
domeniu al instruc
ției publice. Foarte 
mult îi frămintă și pe 
părinții italieni soarta 
copiilor lor datorită 
numărului insuficient 
al localurilor de școa. 
'ă, scumpetei manua
lelor etc.

Nici în ce-i privește 
pe preșcolari, situația 
nu este mai bună. 
Ziarele italiene rela
tau despre cozile ne
sfârșite pe care le fac 
părinții micuților din 
Roma care vor să-și 

dea copiii la grădini
ță. De 20 de ani nu 
s-a mai construit nici 
o sală de clasă pen
tru preșcolari. Numă
rul grădinițelor de 
copii este mai mult 
decît insuficient. Bi
neînțeles pentru acei 
care n-au posibilita
tea să plătească su
me enorme la o gră
diniță particulară.

lată pe scurt ta
bloul unei clase de 
grădiniță din Roma : 
60 de micuți stau dae 
peste grămadă Intr-o 
încăpere cu totul 
necorespunzătoare din 
punct de vedere al 
spațiului. Din cauza

tn legătură cu propunerea pre
zentată de delegația romină 
la O.N.U. : „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecină
tate intre state europene a- 
parțintnd unor sisteme social- 
polltice diferite'.

R.P.R. și Finlanda. La discuții 
au participat Mircea Ochiană, 
adjunct al ministrului Econo
miei Forestiere, I. Crișan, în
sărcinatul cu afaceri al R. P. Ro
mine în Finlanda și I. Baras, 
șeful Agenției Economice a R. P. 
Romine din Helsinki. In aceeași 
zi, delegația a vizitat „Labo
ratorul Central de cercetări pen
tru industria lemnului, celulozei 
ți hârtiei" și „Laboratorul de stat 
pentru cercetări tehnice".

L oencte Africii
Desen de KUKRlNIKSl din ziarul Pravda

De vina este regimul odios 
al dictatorului Franco și ol di- 
cii lui feseste. Concludent este 
faptul co bugetul Spaniei este 
in așa fel deotuit incit pentru 
invățomînt revine o sumă infi
mă, in timp ce peste 60 la 
sută este destinat înarmării și 
întreținerii poliției cu ajutorul 
căreia dictatorul Franco oprimă 
poporul și încearcă să se mei 
mențînă la putere.

GH. PURCAREA 

aerului înăbușitor și 
a găîăgiei, educatoru
lui ii este aproape 
imposibil să-și desfă
șoare lecțiile. Mate
rialul didactic lipseș
te. In cele mai multe 
grădinițe nu există 
mijloace de încălzire 
și copiii aduc de aca
să cile 2—3 bucăți de 
lemne. Instalațiile sa. 
nitare lipsesc sau 
sint defecte. E limpe
de că în felul acesta 
cazurile de îmbolnă
vire sint foarte frec
vente și grădinițele 
de copii din Roma 
sint fiecare în parte 
adevărate focare de 
epidemii.

IN COMITETUL DE TUTELA

Intervenția reprezentantului 
R. P« Romine

NEW YORK 8 Trimisul spe
cial Agerpres transmite: Co
mitetul de tutelă discută acum 
raportul unui subcomitet de 
șase membri creat anul trecut 
de Adunarea Generală care 
formulează principiile după 
care trebuie să se ghideze 
O.N.U. pentru a stabili dacă 
un teritoriu este sau nu colo
nie. în cazul cînd un teritoriu 
este considerat colonie, Carta 
O.N.U. prevede că puterea ad
ministrativă respectivă este 
obligată să transmită anual 
O-N.U. informații asupra acti
vității sale pe acest teritoriu. 
Spania și Portugalia fac în 
prezent obiectul unor puterni
ce critici în comitet deoarece, 
încâlcind Carta O.N.U., refuză 
sistematic să transmită ase
menea informații cu privire la 
coloniile lor despre care pre
tind că ar fi provincii și că 
nu ar intra în prevederile pri
vitoare la teritoriile neauto
nome. Cu sprijinul altor pu
teri coloniale. Spania și Portu
galia au reușit din 1955, adică 
de cînd au intrat în O.N.U., 
să obțină amînarea unei hotă- 
rîri a Adunării Generale care 
să le ceară să-și respecte obli
gațiile conforme cu Carta.

Din puținele știri care răz
bat din coloniile spaniole și 
portugheze reiese că acolo 
domnesc cea mai crîncenă te
roare politică și un regim 
crunt de exploatare a popu
lației indigene. Mulți delegați 
din comitet au cerut ca Spa
nia și Portugalia să respecte 
prevederile Cartei și să trans
mită informațiile cerute. 
Transmiterea acestor informa
ții ar constitui o confirmare a 
statutului colonial al acestor

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— In Comitetul Politic al A. 
dunării Generale se apropie 
de sfîrșit discuția generală în

„Interzis 
pentru 

italieni I
Ultima întilnire între pre

mierul italian Fanfani și 
Adenauer s-a soldat și cu 
aruncarea peste graniță, in 
Germania occidentală, a unui 
număr de 120.000 de șo
meri italieni, in majoritate 
tineri, destinați pe de o parte 
a rări ri nd urile șomerilor 
italieni mult prea dese, iar pe 
de alta de a scade prețul for
ței de muncă a muncitorilor 
restgermani care-și revendică 
cu hotărîre drepturile.

Si vedem ce i a așteptat pe 
muncitorii italieni in forfotul 
voiaj în străinătate. Despre 
aceasta scriu ziarele ..Giusti- 
zia”. „Giorno" și „Corriere 
degli italieni " : salarii scăzu
te. locuință în barăci mizere, 
condiții de lagăr de concen
trare.

Dar tratamentul neomenos 
aplicat muncitorilor italieni 
aruncați în Germania occi
dentală se deosebește intru 
citva de cel de care se „bucu
ră” acasă. In vitrinele beră
riilor din diverse orașe ale 
R.F.G. a apărut în italienește 
următorul anunț : ..Interzis 
pentru italieni". Vitrina be
răriei August Anthes de pe 
Hochstrasse din Saarbrucken, 
de pildă, arborează cinic in
scripția aceasta rasistă care 
amintește vremurile lui Hit
ler. Pe atunci, insă, inscrip
țiile de felul celei de mai sus 
erau completate cu .... și pen
tru dini”, De unde se vede 
că ceva s-a schimbat in Ger
mania occidentală : cîinii au 
fost reabilitați...

V. s.

foarte impor- 
adoptarea unei 

acordarea

teritorii, fapt 
tant, deoarece 
declarații privind 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale s-ar aplica și 
coloniilor portugheze și spa
niole.

Luînd cuvîntul în cadrul Co
mitetului, reprezentantul R- P. 
Române, Mihai Magheru, a cri
ticat poziția Spaniei și Portu
galiei care refuză să transmită 
informațiile cerute și se eschi
vează astfel de la îndeplinirea 
obligațiilor decurgînd din Car
tă, ascunzîndu-se îndărătul u- 
nor false interpretări juridice.

M. Magheru a subliniat că 
cea mai mare parte din po
terile coloniale au trebuit să 
recunoască, cel puțin în cuvin
te, că independența coloniilor 
este un obiectiv spre care se 
tinde în mod inevitabil. El a 
reamintit fapte alarmante ca 
deportarea și executarea unor 
șefi ai mișcării de eliberare 
națională din Angola și Mo- 
zambie, exploatarea crîncenă 
a mîinii de lucru indigene și 
discriminarea rasială. Aceasta 
ne arată, a spus el, care este 
concepția despre democrație 
aplicată de metropolă în aces
te teritorii. Relevînd că po
poarele coloniale aspiră la in
dependență, iar Carta O.N.U- 
obligă puterile administrante 
să pregătească independența 
lor, vorbitorul a conchis că 
populația din aceste teritorii 
spanible și portugheze are 
dreptul la independență la fel 
ca orice alt popor supus ad
ministrației coloniale și că ori
ce hotărîre a Adunării Gene
rale care proclamă indepen
dența popoarelor coloniale este 
aplicabilă și acestor teritorii.

se- 
Co.
cu-

problema dezarmării. în 
dința de luni dimineață a 
mitetului Politic au luat 
vîntul reprezentanții Malayei 
și statului Peru. Ahmed Ka
mil (Malaya) a declarat că 
comitetul este dator să con
firme telul principal — dezar
marea generală și completă 
— și să ia măsuri pentru rea
lizarea lui.

Reprezentantul statului Peru. 
Belaunde. a declarat că Co
mitetul Politic trebuie să se 
limiteze la adoptarea unei re
zoluții modeste. Insistînd asu
pra reluării cit mai grabnice 
a tratativelor de dezarmare, 
Belaunde a încercat să creeze 
impresia că soarta lor ar de
pinde numai de Uniunea So
vietică.

D I N 
VIATA

Institute de învăjămînt superior 
proiectate pentru țările Asiei și Africii

(Agerpres). —; 
După cum a 

fost informat an corespondent 
TASS, specialiștii din Moscova 
proiectează o serie de institute 
de invățămint superior pentru 
țările Asiei și Africii.

A luat sfîrșit întocmirea pro
iectului clădirii institutului telr 
nic superior din Indonezia care 
va fi construit Pe insula Ambon. 
Se lucrează la proiectul unui oră
șel studențesc cu un stadion 
pentru Republica Guineea. Se e- 
laborează 
tehnologic din orașul Bombay 
din India. ” 
asemenea, 
unui întreg orășel pentru insti
tutul politehnic din Hanoi.

Institutul politehnic din ca
pitala R. D. Vietnam va avea 5 
facultăți : de mecanică, de mine 
și siderurgie, de energetică, chi-

O samavolnicie a autorităților 
engleze

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Conducătorii oficiului de imi
grare din Anglia nu au acor
dat viza de intrare la Lon
dra secretarului general al 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, Christian 
Echard.

Christian Echard, care a 
sosit în Anglia pentru a parti
cipa la festivitățile care vor 
avea loc la 10 noiembrie cu 
prilejul celei de-a 15-a ani
versări a F.M.T.D., organizate 
de Comitetul de Tineret din 
Marea Britanie, a fost reținut 
pe aeroportul din Londra și 
a plecat înapoi la Paris.

Fesfivităfi consacrate aniversării
Universității
8 (Agerpres). — 

transmite agenția 
Berlin au început

BERLIN 
După cum 
A.D.N., la 
festivitățile consacrate aniver
sării a 150 de ani de la în
ființarea Universității „Hum
boldt". Cu acest prilej s-a des
chis o expoziție în care se re
zervă un loc important suc
ceselor obținute de această 
universitate în anii existenței 
R.D. Germane. în prezent,

Amînarea discutării 
problemei congoleze

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— Pentru data de 7 noiem
brie, ora 15, fusese fixată șe
dința plenară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru dis
cutarea situației din Republi
ca Congo. Adunarea s-a în
trunit la timp, dar reprezen
tantul statului Dahomey a 
propus să fie aminată ședin
ța motivînd propunerea lui 
prin aceea că adunarea 
trebuie să-l asculte pe pre
ședintele Republicii Con
go, Kasavubu, care la indica
ția ambasadorului american 
Timberlake a plecat la New 
York pentru a se opune re
cunoașterii delegaților guver
nului legal al lui Lumumba 
ca reprezentanți ai Republi
cii Congo la O.N.U. Propune
rea a fost adoptată prin ma
joritate de voturi. Au votat 
împotrivă 12 delegații, între 
care U.R.S.S. și celelalte țări 
socialiste.

Liderii Parlamentului 
congolez îl acuză 

pe Katavubu
NEW YORK 8 (Agerpres).- 

După cum relatează cores
pondentul agenției Associated 
Press de la sediul Organiza
ției Națiunilor Unite, liderii 
Parlamentului congolez au 
contestat dreptul lui Joseph 
Kasavubu, președintele Repu
blicii Congo, de a vorbi în 
numele Congoului în cadrul 
dezbaterilor din Adunarea 
Generală a O.N.U. Vederile 
parlamentarilor congolezi au 
fost transmise într-un mesaj 
semnat de Joseph Okito, pre
ședintele senatului congolez, 
și adresat secretarului gene
ral Dag Hammarskjoeld. în 
acest mesaj Kasavubu este 
acuzat că a încălcat constitu
ția țării și a colaborat cu co
lonialiștii belgieni pentru a 
se menține la putere.

Okito califică guvernul Mo
butu drept fascist și îl acuză 
pe Kasavubu de o lungă serie 
d.e acte ilegale printre care fo
losirea unor sume uriașe de 
bani furnizate d© autoritățile 
belgiene pentru a corupe 
funcționari și membri ai par
lamentului și a acapara con
trolul politic.

Intr-o altă telegramă trimi
să de președintele camerei 
congoleze, Joseph Kasongo, se 
spune că Kasavubu a plecat 
din țară însoțit de consilierii 
săi tehnici belgieni și francezi 
fără a informa parlamentul. 
..Deoarece călătoria sa iiu este 
oficială, spune Kasongo, Ka
savubu nu are dreptul să vor
bească în numele națiunii 
congoleze”.

m ico-tehnologic, 
strucții;

Complexul de 
tinde pe o suprafață dă 80 de 
hectare. Corpul principal al clă
dirii institutului și clădirile la
boratoarelor sint calculate pen. 
tru 2.400 studenți

La Moscova se execută și alte 
proiecte. S-a elaborat proiectul 
unei școli tehnice pentru Etio
pia, care va fi una din cele mai 
mari din această țară. Concomi~ 
tent se acordă ajutor tehnic ti
nerilor proiectanți și construc
tori din țările Asiei și Africii.

In prezent a început întocmi
rea planurilor pentru construc
ția unui mare complex de clă
diri ale Universității prieteniei 
popoarelor de la Moscova, unde 
învață în prezent 500 de stu- 
denți din țările Asiei, Africii și 
Americii Latine.

Comitetul de Tineret din 
Marea Britanie pentru organi
zarea festivităților a protes
tat energic împotriva acestui 
act abuziv al guvernului en
glez. Secretarul Comitetului a 
declarat la 7 noiembrie: „A- 
cest procedeu violează drep
turile noastre democratice și 
amintește de cele mai triste 
zile ale războiului rece, el 
este în flagrantă contradicție 
cu asigurările guvernului prii 
vind tendința lui spre slăbi
rea încordării internaționale 
și spre îmbunătățirea înțele
gerii reciproce".

„Humboldt"
Universitatea „Humboldt" are 
14 facultăți frecventate de a- 
proximativ 12.000 de studenți.

La festivitățile jubiliare au 
sosit numeroase delegații și 
oaspeți străini, inclusiv din 
R.P. Romină. Programul festi
vităților care va continua 
pînă la 17 noiembrie, va cu
prinde peste 100 de diferite 
manifestări cu caracter știin^ 
țific.

part.de

