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Au început reparațiile 
utilajului agricol

Elevii Cosma Alexandru, Oyntzen Sigrid, Mărgăreanu VirgjL Danga Mihai și Vâtavu Maria 
din anuJ I al Școlii tehnice „Steagul Roșu“ din Orașul Stalin studiază eu atenție motorul 

pentru autocamion.
Foto : N. STELORIAN

Cifrele de plan pe 1961 în dezbaterea oamenilor muncii

în regiunile Constanța, Ga
lați, Hunedoara, Oradea, Su
ceava, Timișoara, Regiunea 
Autonomă Maghiară și altele, 
unde muncile agricole în 
cîmD sînt aproape terminate, 
a început repararea utilajului 
ce va fi folosit în campania 
agricolă de primăvară.

în acest an există un nu
măr mai mic de tractoare și 
mașini agricole care necesi
tă reparații capitale. Aceasta 
se datorește faptului că, folo
sind experiența unităților 
fruntașe, marea majoritate a 
mecanizatorilor au remediat 
operativ unele defecțiuni la 
tractoare și mașini chiar pe 
cîmp sau în atelierele mobile, 
fără a aștepta încheierea 
campaniilor agricole. Aplica
rea acestei metode a contri
buit la evitarea uzării pre
mature a utilajului și a asi
gurat. în același timp, o bună 
funcționare a mașinilor, mă
rirea productivității muncii 
și realizarea unor însemnate 
economii la prețul de cost.

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, stațiunile de mașini și 
tractoare execută în ateliere 
proprii aproajTe întregul vo
lum de reparații necesar, da
torită dotării lor cu numeroa
se utilaje și dispozitiv^ ridi
cării calificării profesionale 
a mecanizatorilor și asigură
rii unor condiții mai bune de 
lucru.

_‘..l ...» părți ale țârii care au vizitat
ultima vreme Hidrocentrala „V. I. Lenin“ de la Bicaz. lată 
fotografie doi studenți din Capitală, ad-mirind - cu prile

jul unei excursii - frumusețile Bicazului.

Mulți sînt tinerii din diverse 
In 
in
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Prin reactivarea sondelor vechi
Petroliștii din sche

lele Tîrgoviștei obțin 
însemnate cantități de 
țiței prin reactivarea 
unor sonde vechi, 
scoase din producție. 
De la începutul anu
lui și pină acum, în 
sectoarele Moreni, O- 
chiuri, Gura Ocniței 
au fost reactivate pes
te 150 de sonde, de 
la care s-a obținut un 
plus de peste 9.000 
tone de țiței.

La succesele acți
unii de reactivare a

sondelor au merite 
deosebite brigăzile de 
intervenție. Așa, de 
pildă, prin întreține
rea mai bună a troli- 
ilor, folosirea chibzui
tă a materialelor, son
dorii din brigada de 
intervenție condusă de 
Eroul Muncii Socia
liste. Dumitru Arjan, 
au redus timpul de 
intervenție cu peste 50 
la sută, economisind 
totodată materiale în 
valoare de aproape

1.000 lei la fiecare 
intervenție.

Reactivarea sonde
lor vechi a permis pe
troliștilor din schelele 
Tîrgovișteț să extragă, 
peste plan, în primele 
10 luni din an mii de 
tone de țiței și peste 
14 milioane metri 
cubi gaze. In aceeași 
perioadă ei au realizat 
economii la prețul de 
cost în valoare de a- 
proape 300.000 lei.

(Agerpres)

Luna cadourilor

Cu ochiul (Agerpres)

bunului gospodar
Ședința n-avea nimic oficial 

și ceremonios în desfășurarea 
ei. Totul a început simplu și 
direct. Era ca o discuție obiș
nuită, de lucru, într-un colec
tiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, veniți aici direct de

uzină avea loc după discuțiile 
purtate în jurul îndeplinirii 
planului pe anul viitor la fie
care loc de muncă, în echipe, 
brigăzi de producție, în fieca
re atelier sau secție a uzinei. 
De acolo, de jos, de lingă ma-

în cuptor erau introduse altele- 
Toate operațiile se succedau 
monoton și ritmic, în fiecare 
zi la fel.

Dar era totuși ceva în nere
gulă. Locul d« producție tăi
nuia parcă ceva, ceva ce ți se

Deschiderea lucrărilor 
sesiunii Prezidiului 

Consiliului Mondial al Păcii
Miercuri dimineața la „Casa 

Scînteii" au început lucrările 
sesiunii Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii. In afa
ră de personalitățile a căror 
sosire a fost anunțată ante
rior, la sesiune participă^ și 
alte cunoscute peirsonalități, 
aparținînd diferitelor mișcări 
naționale pentru pace, prin
tre care Alberto T. Casella 
(Argentina), R. Setiadi (Indo
nezia), H. Willmann (R. D. 
Germană), Jean Laffitte (Fran
ța), dr. Guillermo Montagno 
Llevara (Mexic), Pandit Mal- 
viya (India), N. Mutran (Li
ban), reverendul F. Hartley 
(Australia), M. Kotov (U.R.S.S.) 
Ivor Montagu și Gordon 
Schaffer (Marea Britanie) și 
secretarii Consiliului Mondial 
al Păcii prof. V. Cihikvadze 
(U.R.S.S.). Fernand Vigne 
(Franța) și Cen Șen-iu (R. P. 
Chineză).

La deschiderea ședinței, a- 
cad. Geo Bogza, vicepreședin

te al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii c. a 
R. P. Romînă, a salutat oas
peții în numele mișcării pen
tru pace din Romînia, al în
tregului popor romîn.

Prof. John Bernal, preșe
dintele executiv al Consiliu
lui Mondial al Păcii, deschi- 
zînd sesiunea, a mulțumit pen
tru ospitalitatea manifestată 
de poporul romîn față de 
participanțij la lucrările ei. 
El a prezentat apoi un raport 
în legătură cu problemele cele 
mai importante care preocupă 
în momentul de față mișcarea 
mondială pentru pace și pe 
toți oamenii iubitori de pace 
din lume.

Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R. P. Ro
mînă a oferit cu acest prilej 
o recepție în cinstea membri
lor Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii.

DIN W CULTURALĂ 
A TINERETULUI

Concerte-lecții

la locul lor de 
muncă, în salope
te și halate. Fie
care și-a scos un 
caiet, un carne
țel. asculta atent, 
punea întrebări, 
își spunea des
chis părerea. Tot 
ce sg spunea aici 
le era apropiat, 
mergea la 
fiecăruia, 
nea de zi 
dinței era discu
tarea sarcinilor 
de plan pe care 
le are uzina în 
1961. Oamenii 
discutau și chib
zuiau cu spiritul 
bunului gospodar, 
al stăpînului, ce 
se va produce în 
uzină în 1961, cu 
ce mijloace se va 
realiza fiecare 
produs, ce mă
suri trebuie să se 
ia pentru ca pro
ducția, munca 
ritnțică de înde
plinire a planului, 
din primele zile 
viitor. Realizările celor 
luni din acest an au constituit 
un punct bun de plecare. Pla
nul de producție a fost înde
plinit și depășit la toți indicii, 
în cele 10 luni s-au obținut 
1.887.000 de lei economii 
peste plan, iar uzina a adus 
beneficii peste plan de peste 
2.000.000 de lei.

Fiecare vorbitor, inginerul 
șef sau maistrul de la lami
noare, mecanicul șef sau ajus- 
torul de la sculerie, avea de 
spus ceva, fiecare era intere
sat în cel mai înalt grad ca 
treburile uzinei lor să se des
fășoare cît mai bine în noul 
an. Desigur, pînă la începerea 
acestuia mai e încă timp, dar 
adevăratul gospodar pregăteș
te și stabilește totul din vre
me, cu grijă și minuțiozitate. 
Ședința aceasta pe întreaga

inima
Ordi- 
a șe-

C1TEVA DIN PROPUNERI:
MIRON DUMITRU Și IACOB CONSTANTIN, 

muncitori:
• Dublarea capacității de recoacere a cuptoa

relor de la atelierul baiț-secția laminoare prin în
cărcarea succesivă a blocurilor 
bronz și alpaca, 
cii crește cu 100

și rulourilor de 
Prin aceasta productivitatea mun- 
la sută.
ION DUMITRU, 

maistru :
cuptoarelor de la turnătorie cu 

__ a____  ... _ _ de șamotă. Se dublează astfel 
timpul de funcționare a cuptorului.

DUȚESCU DORIN, 
inginer:

• Mărirea vitezei de tragere la mașinile de 
tras sîrmă. Crește productivitatea muncii cu 2-3 
la sută la fiecare mașină.

• Construirea unei linii decovil pentru ușurarea 
manipulării materiei prime la mașinile din atelie
rele de ajustaj.

BĂLĂTICĂ TEODOR, 
maistru:

• Recondiționarea dornurilor și matrițelor de 
presare la atelierul de întreținere al secției prese. 
Pe fiecare trimestru se vor aduce astfel economii 
de 15.000 de lei.

• Coptușirea 
magnezită in loc

pare simplu a- 
cum. Și iată că 
gîndindu-se. fră- 
mîntîndu-se, mun
citorii au găsit 
ceva nou prin ca
re se poate îmbu
nătăți munca pe 
viitor. Comuniștii 
Dumitru Miron și 
Iacob Constantin 
au venit cu o 
propunere sim
plă dar în același 
timp de o mare 
eficiență economi
că. Să încarce fie
care cuptor cu 
3.000 de kg blocu
ri de bronz sau 
alpaca în ioc de 
1.500 de kg. Sin
gura piedică era 
macaraua care nu 
putea ridica de- 
cît 14500 de kg. Ei 
și-au propus să 
taie însă în două 
tabla pe care se 
încărcau blocurile, 
să încarce fiecare

Citiți
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De la 1 octombrie 
— sesiune 
deschisă I

să înceapă 
ale anului 

io

șina la care lucrează fiecare, 
oamenii au chibzuit lucrurile 
pînă la cel mai mic amănunt. 
Și așa au izvorît zeci de pro
puneri.

în atelierul baiț al sectoru
lui laminoare funcționau de 
ani de zile trei cuptoare pen
tru recoacere. Se părea că 
aici nu s-ar putea face nimic 
în plus față de ce învățase fie
care muncitor ani și ani de-a 
rândul. Se așezau blocurile sau 
rulourile de bronz ori alpaca 
pe o tablă, macaraua le ridica 
pe masa de șarjare și apoi 
erau introduse în cuptor, la 
recoacere, pentru trei ore și 
jumătate. Ce să schimbi aici ? 
Temperatura de recoacere era 
stabilită. Macaraua nu putea 
ridica pe masa de șarjare de- 
cît 1500 de kg iar muncitorii 
supravegheau conștiincioși uti
lajul. Treceau trei ore și ju
mătate» se scoteau blocurile și

Mecanizatorii string fier vechi

jumătate cu o greutate de 1.500 
de kg., să le ridice pe rina cu 
macaraua și să le așeze apoi 
în cuptor cap la cap. Crește 
astfel capacitatea de recoa
cere a cuptorului cu sută la 
sută, cu același consum de e-

1. BODEA

(Continuare in pag. 3-a)

între 1 șl 31 decembrie Mi
nisterul Comerțului și sfatu
rile populare organizează 
„Luija cadourilor" în toate 
orașele și centrele muncito
rești din țară. Se prevede ca 
în luna viitoare să fie vîn- 
dute oamenilor muncii pro
duse alimentare și industriale 
în valoare de peste 4 miliarde 
lei.

în unitățile comerciale au 
luat sfîrșit pregătirile cerute 
de organizarea „Lunii cadou
rilor". Au fost amenajate nu
meroase magazine și raioane 
care vor vinde numai ca
douri. în celelalte magazine 
se extinde desfacerea produ

selor preambalate. Au fost 
luate măsuri pentru organi
zarea a numeroase expoziții 
cu vînzare, care vor cuprinde 
noi modele de confecții, în
călțăminte, marochinărie, ju
cării, produse noi de cosme
tică și de parfumerie. Se a- 
menajează numeroase expo
ziții pentru desfacerea produ
selor alimentare, de patiserie 
și cofetărie, precum și de pre
parate culinare. Ca în fiecare 
an, se vor deschide tradițio
nalele bazare și orășele ale 
copiilor.

De la 10 decembrie va în
cepe vînzarea brazilor.

Pentru educarea muzicală a 
tineretului din «rațul Iași, 
Filarmonica de Stat „Moldo
va" folosește printre alte for
me și ciclurile de concerte- 
lecții. Recent a fost deschis 
ciclul de concerte-lecții pentru 
școlari, la care participă elevi 
de la școlile medii nr. 1, 3, 6 
și 7. Tema primului concert- 
lecție a fost! „Cîntecul cu 
acompaniament".

De asemenea s-a deschis ci
clul de concerte-lecții pentru 
studențl. Prima temă a acestui

In noul nostru club,
Nu de mult, pentru munci

torii Fabricii „Magheru“ din 
Topleț, raionul Orșova a fost 
dat în folosință un nou local 
pentru club, care dă posibili
tatea tinerilor muncitori să-și 
petreacă timpul liber în mod 
plăcut și instructiv.

Acest nou local cuprinde o 
sală de sport, sală de muzică, 
cerc de pictură, sală de șah, 
de reml și domino, sală de 
lectură, precum și o bibliotecă 
cu peste "-000 de volume.

O muncă susținută se duce 
pentru popularizarea cărții în

ciclu a fost prezentată de to
varășul George Pascu, profe
sor la Conservatorul de muzi
că din localitate.

Un ciclu asemănător, avînd 
scopul de a-i familiariza pe 
tinerii muncitori cu noțiunile 
muzicale, se va deschide la 
sfîrșitul lunii noiembrie în 
colaborare cu comitetul oră
șenesc U.T.M.

MIHAI COZMEI 
corespondent voluntar

o bogată activitate
rindul tinerilor, prin vitrine 
și gazeta de perete, In ultima 
vreme au fost atrași peste 300 
de cititori.

In cadrul activității clubului 
se duce de asemenea o muncă 
intensă pentru a antrena. în 
activitatea artistică, cit mai 
mulți tineri. In prezent se 
pregătește un program artistic 
pentru sărbătorirea majoratu
lui, precum și in cinstea frun
tașilor in producție.

V. ZAVODĂ 
. laeatu,

Băieții încărcau de 
zor fierul vechi în 
remorci. Trebuia să 
ajungă cît mai repe
de cu el la baza de 
colectare. Cineva îl 
întrebă pe secretarul 
comitetului U.T.M. 
din stațiune :

— Cam cîte trac
toare se pot obține 
din fierul ăsta, tova
rășe Mihai ?

— La asta nu mă 
pricep bine, că nu-s 
specialist. Știu însă 
că intră cam 3000 de 
kg de oțel la un trac
tor. Și mai știu că în 
compoziția unei șar*

je de oțel trebuie să 
intre și fier vechi. 
Deci cele 7000 kg 
de fier colectate de 
noi, înseamnă o con
tribuție bună la ac
țiunea aceasta a ti
neretului din țara 
noastră.

— Da, dar puteam 
să colectăm mai mult. 
Rezerve în stațiunea 
noastră sînt încă 
multe.

— Dar, nu uitați, 
spuse utemistul A- 
lexandru Vlad. că 
noi am avut multă 
treabă în campaniile 
agricole.. De-acum, ©

Ne-am în-altceva.
tors la stațiune, avem 
mai mult timp.

— Așa.i răspunse 
secretarul U.T.M.. 
Pînă la sfîrșitul anu
lui acesta o să mai 
colectăm încă 12.000 
de kg. în ziua aceea, 
pe poarta S.M.T.-ului 
Făurei, din raionul 
Filimon Sîrbu, ieșeau 
încă două remorci 
vîrfuite cu fier vechi. 
Era rodul muncii din 
timpul liber al tine
rilor mecanizatori din 
stațiune.

N. BARBU

Sportul cunoaște o tot mai largă răspindire în rindurile tinerilor săteni. In fotografie: Echipa 
de fotbal din comuna Cirja, regiunea lași.

Foto : S. NICULESCU

UN OM
Cirul a coborî t din șaretă — 

fusese la cîmp — era plin 
de praf din creștet pînă-n 

tălpi. Plecase-n zori și acum tre
cuse de mult ora prînzului. L-au 
invitat la masă băieții și fetele 
dintr-o brigadă și a primit bu
curos invitația. Acum îl aștep
tau și alte treburi la sediul gos
podăriei colective ; împreună 
cu președintele și cu brigadierii 
trebuia să stabilească planul de 
muncă pentru a doua zi, să se 
intereseze de transportul îngrășă
mintelor și, dacă mai era timp, 
să revizuiască planul de activita
te al casei laborator pentru pe
rioada de iarnă.

Așa l-am cunoscut pe ingine
rul Emil Constantinescu de la 
gospodăria agricolă colectivă 
„23 August" din comuna Cum
păna, 
sorbit 
egală 
cărui 
sau de amănunt. îi cunoaște pe 
toți colectiviștii, ii stimează și, 
la rindul său, este cunoscut și 
prețuit de colectiviști.

— Este un om de sat, de-al 
nostru — spun colectiviștii. Și

regiunea Constanța — ab- 
de treburi, preocupat în 
măsură de rezolvarea ori- 

luc.ru de mare importanță

cu toate că tinărul inginer a- 
gronom locuiește și muncește în 
comuna Cumpăna numai de a- 
proximativ doi ani, oamenii de 
aici îl consideră consăteanul lor.

De cînd a devenit inginerul 
Constantinescu „om al satului" ?

— De cînd m-am înscris la 
facultatea de agricultură. Cînd 
am absolvit-o dintre locurile de 
muncă ce mi-au fost propuse 
am ales gospodăria colectivă. A- 
veam convingerea că această uni
tate agricolă nouă, specifică 
orinduirii noastre socialiste, îți 
oferă un cîmp larg de activita
te, că ea este a a doua școală, 
mai complexă chiar dedt facul
tatea, unde ai mari posibilități 
să-ți aprofundezi cunoștințele 
profesionale și să înveți de toa
te : agrotehnică, zootehnie, le
gumicultura, viticultură, econo
mie agrară etc. Și nu m-am în
șelat. Invățîndu-i pe oameni, am 
învățat la rindul meu multe de 
la ei. Am învățat mai întîi cum 
să mi-i. apropii, să-i fac cola
boratorii mei activi in lupta 
pentru recolte bogate și de a- 
tunci am devenit consăteanul lor 
nu numai pentru că așa m-am

In regiunea Bacău:

Expoziția bienală 
a artiștilor plastici amatori

La Casa regională a creației 
populare din Bacău, sub îndru
marea și cu sprijinul comitetu
lui regional de partid a fost des
chisă cea de a doua expoziție bie
nală de artă plastică a artiștilor 
amatori din regiunea Bacău.

Tablourile expoziției cuprind 
toate genurile plastice ca : acua
relă, pictură în ulei, pastel, gra
fică, sculptură.

Lucrările atrag atenția prin 
măiestria artistică cu care sînt 
lucrate, precum și prin tema
tica lor deosebit de interesantă.

Artiștii amatori din regiunea 
Bacău au prezentat aspecte de 
la Bicaz, Săvinești, Vaduri, din 
gospodăriile agricole colective. 
Oglindind actualitatea, tablou
rile prezintă mai ales peisaje 
industriale, portrete ale munci
torilor fruntași in producție.

In mod deosebit se remarcă 
lucrările realizate de Ion Co- 
mănescu, tehnician la Onești, 
care prezintă basorelieful „Ra
finăria 10 Onești", tablourile in

AL SATULUI

titulate „Oțelari", „Turnător", 
„Recolta de aur" etc. Pavel Vă- 
răreanu, muncitor la Onești, a 
expus în acuarelă „Fabrica de 
ciment Bicaz", iar Cheorghe 
Gheorghiță din Tg. Neamț — 
sculptura în lemn „Vasile Boai
tă”.

Diversitatea tematică și rea
lizarea artistică sînt urmare fi
rească a faptului că artiștii ama
tori sînt ajutați și îndrumați în 
activitatea lor. In vara acestui 
an, de exemplu, Casa regională 
a creației populare a organizat 
o tabără de inițiere și creație a 
artiștilor plastici amatori la 
P. Neamț.

La această instruire au parti
cipat peste 50 artiști amatori 
din cele 8 cercuri de ară plas
tică din regiune, care au avut 
prilejul să-și însușească cunoș
tințe temeinice privind tehnica 
diferitelor genuri, precum și 
problemele orientării tematice.

Expoziția cuprinde peste 120 
lucrări a 24 artiști plastici ama
tori, dintre care majoritatea sînt 
muncitori din producție, menu 
bri ai cercurilor de artă plas
tică din regiune.

ANA GEORGESCU 
metodist cu problemele de 

artă plasticăconsiderat eu, ci pentru că așa 
au început să mă privească ei.

Tînărul inginer a devenit con
săteanul colectiviștilor din Cum
păna nu numai prin faptul că 
lucrează aici de doi ani. Prezen
ța lui in comună nu are nicide
cum un caracter trecător. S.a sta
bilit aici pentru totdeauna. S-a 
căsătorit cu o tinără doctoriță 
care lucrează la dispensarul din 
comună, și-a întemeiat un cămin, 
își înjghebează o gospodărie și 
și-a creat relații de prietenie cu 
numeroși colectiviști și intelec
tuali din sat. Atît de mult s-a 
legat de locul lui de muncă, de 
oamenii de aici incit, cînd vor
bește despre gospodăria colecti
vă, despre satul în care locuiește 
nu spune niciodată „al lor" sau 
„și-au propus să facă”, ci „al 
nostru", „vom face”.

Colectiviștii l-au ajutat să se 
simtă aici ca in casa lui, în satul 
lui. De la început l-au primit ca 
pe un prieten, ca pe un tovarăș 
de drum lung, l-au înconjurat cu 
dragostea lor, l-au ințeles și l-au 
ajutat in muncă. Mai mult chiar, 
i-a preocupat viața lui personală, 
nevoile, dorințele lui. In legătu
ră cu aceasta ne-a mărturisit

chiar un fapt care l-a impresio
nat in mod deosebit :

— Poate pentru alții e un a- 
mănunt, dar pentru mine e foarte 
important: e un fapt in jurul că
ruia am țesut împreună cu soția 
mea, multe visuri intime — 
ne-a spus el. Adunarea generală 
a colectiviștilor a hotărit ca in 
anul care vine să mă ajute să-mi 
clădesc o casă aici în sat. Mă 
simt legat prin toate fibrele de 
oamenii de aici, de gospodăria 
colectivă. Odată cu înfăptuirea 
acestui vis al meu, mă simt mai 
mult un om al satului. Nu casa 
aceasta este esențialul în viața 
mea, în munca mea, dar, ce să-i 
faci — romantismul virstei !

Utemistul Emil Constantinescu 
consideră, pe bună dreptate, 
complet neîntemeiată, stranie 
chiar, părerea unor tineri inte
lectuali — puțini ce-i drept — 
că a merge să muncești la țară, 
într-un sat. înseamnă ..a te exi
la”. a rupe orice legătură cu 
munca de cercetare științifică, cu 
viața culturală. Realitatea i-a 
dovedit lui — și a dovedit tutu
ror tinerilor intelectuali care lu
crează la sate — că situația se 
prezintă tocmai invers. El, dnd

a venit să lucreze aici, și-a pro
pus de la bun început să nu facă 
nici o concqșie practicilor înve
chite, neștiințifice. Dimpotrivă, 
să lupte pentru biruința noului, 
a științei agricole înaintate. A- 
ceasta presupune însă o intensă 
muncă de cercetare științifică și 
aici, în sat, în gospodăria colec
tivă a găsit un teren vast pentru 
această îndeletnicire, cum poale 
n-ar fi întîlnit în altă parte. Cu 
ajutorul organizației de partid, al 
conducerii gospodăriei, al ute- 
miștilor de aici — pasionați cer
cetători ai noului — a organizat 
cimpuri experimentale și demon
strative, a stabilit carg sînt cele 
mai bune soiuri de cereale pen
tru terenurile gospodăriei, a fă
cut cercetări botanice, agrotehni
ce etc. în scopul obținerii unor 
producții mari de pe terenurile 
sărace de aici, 
casă laborator 
științifică bogată, 
îl pasionează iar 
lități pentru desfășurarea ei sint 
nelimitate.

lată, deci. îndeplinită una din
N. SIMIONESCU 

(Continuare in pag. 3-a)

A organizat o 
cu o activitate 
Munca aceasta 

teren și posibi- Utemistul Gh. Călin de la „Țe- 
sătoriile Reunite4* din Bucu
rești obține zilnic depășiri de 
plan și dă urson de cea moi 

bună calitate.
Foto : AGERPRES

luc.ru


De la 1 octombrie — sesiune deschisa!
Studenții timișoreni în pragul examenelorIn primul rînd — învățătura

Studenții politehnicii au 
promovat anul universi
tar trecut intr-un pro

cent destul de mare - 92,2 la 
sută. Un număr mare de stu
denți au promovat insă în se
siunea de toamnă, pe care au 
transformat-o, greșit, în sesiu
ne de bază, aminindu-și pen
tru septembrie un mare nu
măr de examene. Desigur, re
zultatele lor nu au fost cele 
așteptate : au obținut multe 
note mici, mediocre, unii au 
trebuit să recurgă la reexami
nări.

Cu cftva timp în urmă, 
organizația de partid a insti
tutului a pus în dezbaterea 
unei adunări lărgite, la care 
au participat conducerea insti
tutului, cadre ale organizației 
U.T.M. șî ale asociației stu
denților, problema pregătirii 
profesionale a studenților. Cu 
această ocazie, problemele a- 
mintite mai sus, precum șl 
alte aspecte ale activității pro
fesionale a studenților au fost 
amplu analizate.

Organizația U.T.M. și aso
ciațiile studenților au fost în
drumate cum să-și organizeze 
munca pentru ca, in acest an, 
în centrul tuturor activităților 
lor să stea pregătirea profe
sională, cum să organizeze mai 
bine formele de sprijinire a 
procesului de invățămint. A- 
nul trecut toate aceste pro
bleme erau lăsate pe seama 
comisiei profesionale a aso
ciațiilor.

Din păcate, insă și in pri-

Anul trecut, în primul meu 
an de studeărie, am avut o 
restanță la anatomie. Cauza 
mi-e limpede acum. N-am în
vățat continuu, sistematic, te
meinic.

Fiecare lecție am citit-o o 
singură dată, fără să o studiez, 
să o aprofundez, numai ca să 
Știu despre ce-i vorba. A venit 
și examenul M-am trezit cu 
reci de lecții pe care le uita
sem complet, cu multă mate
tie pe care trebuia să o pre
gătesc în cteva zile. Am sa
crificat și cîteva nopți, dar 
degeaba. Am căzut la examen, 
in sesiunea din vară și niă la 
cea din toamnă n-am obținut 
un calificativ bun.

Insuccesul acesta mi-a folo
sit insă. M-a învățat că pen- ! 
tru a putea trece cu succes 
examenele, pentru a fi cu ade
vărat pregătită trebuie să în- I 
văț temeinic, să existe conți- j 
nuitate în studierea, in însuși
rea fiecărei materii. Așa am 
și început să învăț de la în
ceputul anului.

MARIANA SZEKEREȘ 
anul II Medicină

mele săptăminl ale acestui 
an universitar, organizația 
U.T.M. și asociațiile studen
ților, au lăsat in afara preo
cupărilor lor învățătura stu
denților. Motivarea : cadrele 
U.T.M. șî ale asociației au 
fost prinse eu alegerile. Con
cepția este, desigur, greșită: 
perioada alegerilor constituia 
momentul cel mai prielnic 
pentru intensificarea muncii 
de învățătură, pentru stabili
rea unor sarcini concreie pe 
care să le realizeze grupele, 
anii in vederea mobilizării 
studenților să învețe temetade, 
din primele zile de cars. Este 
adevărat, in adunările de ale
geri s-a făcut o amplă ana
liză a pregătirii profesionale a 
studenților, intr-un spirit de 
accentuată combativitate, ceea 
ce a făcut ca fiecare student 
să se simtă obligat să dea so
coteală pentru activitatea des
fășurată. In adunări a-aa loat 
și măsuri concrete, care an 
început să prindă viață, an 
impulsionat puternic pregăti
rea profesională a studenților. 
Multe din aceste măsuri pu
teau fi luate insă la început 
de an, ceea ce ar fi asigurat 
muncii profesionale a studen
ților, din primele zile de 
cursuri, ritmul cuvenit, ar ti 
preîntâmpinat apariția unor 
lipsuri care s-aa manifestat 
anul trecut.

Măsurile luate in ultimul 
timp sînt bune, eficiente, dar 
trebuie făcut un efort mai 
mare acum pentru a recupera 
timpul pierdui.

Măsurile se referă mai ales 
la întărirea rolului educativ 
pe care trebuie să-l joace gru
pa in viața fiecărui student 
Birourile U.T.M. de an au fast 
îndrumate să se ocupe îndea
proape de grupe, să-i îndrume 
pe organizatorii U.T.M. cum 
să muncească. Aici, in cadrul 
grupelor, trebuie intensificată 
munca individuală cu fiecare 
student Aici trebuie să se 
facă simțită, mai puternic, 
opinia exigentă a eeleetirainL 
S-a boiărit *e pildă, ca watt 
grupele să-w .adrepu ilrașZi

stituit dintr-o aglomerare de 
date privind frecvența Jn ge
neral- și pregătirea tot Un 
general", iar discuțiile, in 
multe cazuri, constau in tir- 
guidi: să se schimbe dau 
predării unui proiect, să se a- 
mine data unui examen etc. 
Numai despre ceea ce este mai 
important nu se discuta : pre
gătirea studenților. Birourile 
U.T.M. de ani și consiliile aso
ciațiilor au fost îndrumate 
cum să organizeze aceste eon 
sUluiri ea ele să devină cadrul 
prielnic pentru o analiză pro
fundă a activității fiecărui stu
dent și in care să se facă sim
țită opinia combativă a colec
tivului împotriva delăsătorilor, 
a adepților muncii in aaalt. E 
necesar să existe insă mai 
malta operativitate in ținerea 
acestor consfătuiri.

Organizația U.T.M. și aso
ciația studenților an nenumă
rate ferme prin care pM zpri- 
jini cadrele didactice in ridi

Cadrele didactice er 
ză. ia afara ereMr de

Stjder' ol Focul toțn de agricultură în îobora-
tend de ^rotocie c ptonteîor.

Foto : V. ALEXANDRU

Opinia
Pe cei 22 studenți al grupei 

152 din anul UI agrotehnică, 
i-aim întîlnit sîmbătă, după 
cursuri. Toți 22 erau prezenți.

• In grupa noastră întot
deauna-! așa - îmi explica lesif 
Kovacs.

î- întotdeauna ?
- Acum, da, întotdeauna. Pe 

la începutul anului stăm mai 
prost. cu frecvența. Năravul 
vechi nu se înlătură așa ușor. 
Vreo cîțiva colegi începuseră 
să lipsească, mai ales la cursu^ 
rile șl seminariile la materiile la 
care nu sînt programate exame
ne în sesiunea asta. Adepții Iul 
„mai avem timp, să nu ne 
omorîm cu firea", s-au lecuit, 
l-a lecuit colectivul grupei.

Și-mi povesteau cum i-o cri
ticat grupa pe cei ca re-și pre
lungeau vacanța- Mu ou ți
nut ședințe multe, ci sim
plu, tovă roșește i-eu criticat 
după fiecare absență. Argu
mentele erau zdrobitoare : 
„Vreți să pățim ca anul trecut 
cînd tot am amînot să ne pre
gătim la mecanizare, pînă în 
toamnă, cînd abia cvm scos-o 
Io capăt să luăm examenul ? 
Sou poate credeți că vom pro
ceda, ca anul trecut, cînd, mai 

! multe zile în șir, în sesiune, 
cei mai buni studenți ai gru
pei I au ajutat ii și noapte pe 

! Tratan Be .na, sâ se pună Io 
punct cu matematica ? Nici 

I gind, nu mai dăm asaltul să-i 
I „salvăm- pe unii de la resten-

Ce ne spun... seminariile
Răspund profesori de la Institutul de medicină

pe
părerea despre felul cum s-au

despre problemele
și cursuri. diferite forase de 
activitate pentru a-i ajuta pe 
stedenti A se pregăteoscă mai

respectivi.

Or. aceste acgMtâși ttebute 
aprijwke de errsrriratfa C.TJg. 
și aeorii tifle1 szadentilar. Mcra. 
pe care, pută aram 1-e tăcui 
insuficient.

Hanul mSsurOor Mate pen
tru ridicarea calitativă a nive

Un obiectiv important al 
activității organizației U.T.M 
și asociațiilor studenților este 
sporirea roiului educativ al 
consfătuirilor profesionale. In 
anul universitar trecut asupra 
acestor consfătuiri profesiona
le și-a pus pecetea formalis
mul. Se ținea un referat con

la ban.» ' .'â*arare a preee- 
salui de miâțăsnnX.

rtes Oi în ge
neccL Mstude-t *w ștto 
ind sâ rete» c--gc- act Memo
rează rnecc- c- studiază scc -c- 
reste. T«p ce oproope două 
$oot3r*>, stude*rt5 cu ‘-voțet

t. LUSTIG

Actualitate și... anticipație
•i CorrfnxYScrec este urrji din
• momenteie cote ene c .-e 

grupe» nr. 3 din orui IV e-ec- 
îroteMicâ. Confrunta rec w 
meczo firesc orelor de studă 
Mhridual ș precede, tot ctrt 

oe f*esc. orele de se-r.nar.

2 Judecate este un moment 
moi rar irlHnft in vxs- 

to gruoei. Dor, irlctoecjno, 
yotnpCc Opinie coiectvjiu; 
rro ocotaă dxumstonte mai 
ales o-ta ele nici nu exista ca 
și ocum in căzui studentului 
Edgor Struberî core l»pse$te ne- 
mctfvot — $im bâta și 'unea.

3iroogr»cțîo a alergat în 
spe: u trimisă de angaja
mentul gn/pei de c fi integra

li stă la exc~>=~e.e din sesiunea 
cere se apropie. Imaginația, 
enticipeezo firesc și rezultate 
foarte bune. spre sat isiocț a 
tuturor și nu «tei puțin c tova
rășului p'ofesor Alexandru Ro- 
gojonu. Optimismul fotografiei 
ii va reedita realitatea sesiunii.

Foto i A. VIERU

mc» reak perrtrj ocest seminar. 
Cuslafte ■otiri și cMor ceâe- 
<rte cursuri predate « cncto- 
r-e cere «u intrau în prob ierna 
de i—in ar. b-eu regi «al sou 
te-cu pregăti superfictaL De 
o«ci opere dtscontnuitotee in 
stud iu, dîn pregăti rec ocecsta 
reegorâ. nentmico c oratoriilor.

La inceout ea nu se simte, 
bsâ ooc*e pe măsură ce se 
predă reoterio. De muh» ori 
din ocecstd ccuzo. in timpul 
sesiuni studenții ou de pregă
tit coototo -«regi cu core foc 
cunosbntă cbb ctunci. Cer in- 
tenrab ot moi «nori intre exc- 
me-re pentru ce sâ poată cu
prinde motero, își socrifjcă ; 
nopți întregi irwâțind.

Catedra noastră, s-o gindit la 
o serie de măsuri core, luote 
ocum. vor putea »nlotura oce- 
ste defte’e-rte in studiu.

Din semtnoriHe ținute ne-am 
det seerxj de core probleme , 
trebuie să ne ocupăm moi mult, > 
acre studenti pnt mai 9>obi.

In ședințele de catedră și 
împreună cu biroul U.T.M., îi 
vom îndruma pe cceștia mai 
îndeaproape cum să-și organi
zeze studiul. In timpul liber 
vom pune la dispoziția stu
denților săli de lucrări cu tot 
materialul necesar studiului și 
vom organiza meditații cu fie-

cere grupa. De cssmerea, pen- 
tr- c c-rocste « peanenență 
saoe > oreootrw ier, vere pro- 
■ooc. b 'acere oră oe «cbc-o 
to>* sco oe tacrâri prracrice. djs- 
CJți oe te^e 4b toeta -cterie 
X5O.-se. est**» iod* sr-tee-îf 
să e^e to»ec-‘c preSemee 
dbre sâ ex ste o ccntinjȘtate 
• pregâMc tor.

Cees ee w cere «cai ttu- 
deut acre se pregătește sd 
derrxd «n medic pricepu^ este 
sd s-bd o ewlzurd medwcld 
texte. Și aeeaetd cultură, acest 
cnztmt larg hi mexene, mi se

d&btndește decît prin studiu, 
printr-o muncă de cercetare 
pasionată, minuțioasă.

Mi-am dat seama insă din 
seminariile ținute, că cei mai 
mulți studenți se limitează la 
ceea ce, după părerea lor, e 
strict necesar. învață școlă
rește, numai după cursuri, 
după notițe. O problemă stu
diată intr-un curs ori in no- 
nte ridică o seamă de al
te probleme pe care pro. 
*eeor»L drn ftpte de timp. 
ras le poate epuiza m două 
ore da curs. E necesar, de 
aceea, ca studentul să cerce
teze mult material suplimen
tar.

Noi, profesorii, trebuie să-i 
ajutăm să înțeleagă necesita
tea formării unei bogate cul
turi medicale. Ne-am consul
tai cu (uutențh și-am hotărît 
sâ organizăm di mai multe 
consultații pe grupe, sâ indi
căm studenților material su
plimentar pentru studiu, să-i 
ajutăm sd studieze. La citeva 
grupe cm și ținut asemenea 
consultații. Și au dat rezul
tata.

MONICA VERDEȘ

(Din gazeta satirici „TJrticd" 
a Institutului agronomie).

grupei
țe și repetenție. Asaltul începe 
acum" - le-au spus acestora 
fruntașii grupei.

Mai exact, munca grupei a 
intrat în normal, au început să 
vină toți la cursuri, la semi na
rii. La adunarea U.T.M. de ale
geri, organizatorul grupei, Mi
hai Craiovan, a vorbit despre 
absențele la seminariile de eco
nomie politică, ca despre un 
lucru aparținînd de dome
niul trecutului. Atunci, Ia adu
nare, ou discutat cum trebuie 
să muncească grupa, au luat 
hotărîri...

Fruntașul grupei, A. Nicodin, 
de pildă, urmărește cum lucrea
ză colegii lui după planul indi
vidual și-i ajută să-și planifice 
întreaga activitate. „Fără plan, 
mă lămurește el, nici unul n-ar 
scoate-o la capăt‘\ Intr-adevăr, 
nu-i ușor să realizezi ca într-un 
semestru întreg să fii la zi cu 
învățătura la 7 materii dintre 
care două trebuie să le pregă
tești pentru examen. Planul in
dividual prevede însă exact 
dinamica studiului. Fiziologia și 
genetica sînt materii de exame
ne : cel mai mare volum de 
ore este acordat studiului pen
tru aceste materii. In timpul 
săptămînii, se ștudtază materia 
„la zi“. La sfîrșit de săptăminâ 
se face repetiția pe capitole. 
Și cind studiul individual este 
insuficient, intervine ajutorul 
colectiv.

La economie politică, spre 
exemplu, unpra le era greu ; 
studiau regulat, dar multe lu
cruri nu le înțelegeau prea bine. 
Alții erau însă întotdeauna bine 
pregătiți. Experiența de anul 
trecut, de la matematică, unde 
au avut greutăți serioase în în
sușirea materiei, le-a folosit. 
Atunci conducătorul didactic al 
grupei, tov. Ceaușu Nicolae, 
le-a sugerat ideea să organize
ze grupe de învățătură, care sâ 
se întrunească în fiecare zi la 
cămin și sâ organizeze un fel 
de preseminarii. Inițiativa a dat 
rezultate, deși a fost luată abia 
în preajma sesiunii de exame
ne. Acum studenții au luat sin
guri hotărî rea, la început de 
an, ca întreaga grupă să fîe 
împărțita în colective mai mici 
de învățătură. La început, gru
pele de învățătură făceau pre
seminarii numai la economie 
Dorf ttaă. Dar, după oceea. gru- 
peto și-au extins preocupările și 
asupra celortaite materii.

„Important este să nu slăbești 
nici o clipa ritmul învățăturii, 
mă convingeau membrii grupei. 
O zi fără studiu, înseamnă un 
oapitol neînsușit, lacune în cu
noștințe. Noi nu admitem nici 
o delăsare, opinia colecti
vului activează cu promptitudine. 
Ne-am făcut un obicei : cine a 
pierdut într-o zi cîteva ore de 
studiu este obligat să le recu
pereze a doua zi. Altfel nu 
este primit în grupa de învă
țătură, unde se confruntă cu
noștințele, se completează, se 
verifică temeinicia cunoștințe
lor, deci profunzimea studiului 
individual.

Am asemurt această grupă 
cu un ceasornic. Cel care-i asi
gură mersul regulat este colec
tivul, întreg colectivul. Un co
lectiv care trăiește prin hărni
cia și dirzenta de a-și atinge 
un scop : buna pregătire pro
fesională.

L. ILIEȘ
----- —

în bibliotecă
E ota 6 seara. într-o vineri. 

Pe strada principală a Timișoa
rei, doi studenți fac mereu calea 
întoarsă. Surprind discuția dintre 
ei.

— Nu vii la bibliotecă ? Ai 
noștri sînt acolo. Toată grupa.

Puțin blazat, colegul îi ripos
tează :

— E prematur, amice ! în no
iembrie să mă înghesui la biblio
tecă ! Fii serios ! Avem timp în 
ianuarie. La bibliotecă sînt acum 
doar novicii. Hai la film, oon- 
chide el, autoritar.

Concluzia disputei n-am a. 
Cat'O.

Totuși, replica „o prematur să 
mergi în noiembrie la bibliote
că” mi-a rămas în minte. Așa să 
fie oare ?

Puțin timp după aceea, la bi
blioteca politehnicii, replica era 
infirmată de realitate.

...Toate locurile sînt ocupate. 
Se învață asiduu. Locul care s-a 
eliberat se ocupă degrabă.

Bibliotecara, obosită, zîmbește 
totuși. Așa oboseală, ar dori în 
fiecare zi. De 12 ani lucrează 
aici. Ar putea scrie file întregi 
despre studenți și preocuparea 
lor pentru studiu, pentru cărți.

— Studenții mei, îmi explică 
dînsa, au devenit mai serioși, maț 
maturi. 0 iau cu învățătura de 
la început de an. M-au obligat sa 
caut soluții pentru a-i deservi 
mai bine și a-mi ușura și mie 
munca.

Deservirea este într-adevăr i 
promptă și competentă. Pentru 

studenții ei” încalcă uneori și 
regulamentul.

E mare lucru să cîștigi încre
derea acestui om harnic, care ar j 
fi în stare să stea zi și noapte în 
bibliotecă pentru „studenții ei”... j 
Nu face favoritisme ; totuși, îi . 
servește cu mai multă dragoste 
pe acei pe care-i vede zi de zi 
studiind cărțile pe care ea le îm
parte, le îngrijește. Sînt mulți din 
aceștia și-i știe pe toți. Uneori 
știe ce carte să le dea. „Nu-i 
greu, îmi explică, avem studenți I 
care nu lasă un manual din mină 
pînă n-au sfîrșit lucrarea sau ca
pitolul de studiat. Și eu știu acest 
lucru, mi-1 spun ei...

Continuă să dea cărți ; 10, 20. 
100. 500. 1000 peste 1000. Atî- 
tea se cer în fiecare zi. Și-mi a- 
rată din nou. cu mîndrie parcă, 
sertărașele cu fișe, li laudă pe 
cei de 1« electrotehnică și pe 
chimiști. Ei sînt totdeauna cei 
mai frecvcnți cititori ai bibliote
cii.

Iată, tinere student, care ai fă
cut calea întoarsă, de cîteva ori. 
pe Corso, în timp ce colegii tăi 
studiau în bibliotecă. Colegii, 
bibliotecara, fișele de cărți, at
mosfera de studiu —- totul îți 
poate dovedi că nu e prematur 
să mergi la bibliotecă în noiem
brie, că trebuie să înveți rit
mic. Cei mai mulți merg la bi
bliotecă de la 1 octombrie, din 
prima zi de curs. Și Ion Thomas 
din anul V electrotehnică, și 
Maria Gabor din anul IV chimie, 
și Nicolae Stan dîn anul I elec
trotehnică, fostul muncitor de la 
Reșița, și mulți alții, care vin la 
bibliotecă cu grupa, organizat, 
pentru că aici se simt mai bine, 
e un climat care îmbie la studiu. 
Ai un coleg alături, care să-ți 
ajute cînd nu știi ceva, iar car
tea de care ai nevoie o găsești 
aici Ia îndemînă.

P. DRAGOMIR

Prezent la întîlnirea
cu ...absența

= Scbadus
3 Prezent I
= Rosin
s Prezent I
= M. Simu
s Absent
e De ce lipsește ?
ș E ta cursuri...

Cum mă pregătesc 
pentru examen

Sînt în anul V. Am acu
mulat de acum o oarecare ex
periență privind organizarea 
studiului.

Am obținut rezultate bune 
numai atunci cînd om învățat 
susținut, continuu, cind mi am 
planificat judicios timpul.

Din primele zile ale anuîui 
universitar, declar, pentru mine 
sesiune deschisă. Ce înseamnă 
acest lucru ? Că la fiecare se
minar, lucrare de laborator, ora 
de proiect, mâ pregătesc in
tens, temeinic, câ fiecărei ma
terii îi acord aceeași atenție. 
La fel de importantă pentru 
mine este și frecvența. Nu lip
sesc niciodată de la cursuri și 
seminali. Știu bine â dacă gi

absentat de la curs trebuie să 
depui eforturi mai mari, ca să 
înțelegi ceea ce profesorul a 
explicat în două ore.

îmbinarea armonioasă a a- 
cestor cîteva elemente, studiu 
sistematic, continuu, frecvența 
regulată, eșalonarea judicioasă 
a materiei, sînt cheia succesu 
lui fiecărui student.

Să nu credeți însă că e vor
ba numai de învățătură și iar 
învățătură. O seară de dans, 
un spectacol, o plimbare mi-au 
creat întotdeauna buna dispo
ziție, mi-au împrospătat puterea 
de muncă.

A. VASILE 
anul re Electrotehnică

Dimineață de toam
nă tîrsie pe maluri
le Begăi... Studenții 
anului III de la Fa
cultatea de agrono. 
mie au intrat la ora 
de curs. Dorel Cu- 
teanu, student al anu
lui III la Facultatea 
de agronomie a intrat 
în baie.

Dorel Cuteanu are 
întîlnire. Părăsește 
căminul, ocolește fa- 
ailtatea trimițind to
tuși colegilor, care 
au răspuns „prezent"" 
astăzi la cursuri un 

da ironică com
pătimire. Și iată-l, în 
sfîrșit, la braț cu ea, 
edisența.

Absența îl aștep’ 
tase la colț de stra
dă, ușor impacien
tată de neobișnuita-i 
întârziere. Acum Do
rel încearcă s-o îm
pace, șoptindwi sen
timental în ureche : 
„Sînt prezent absen
ță, buna mea priete
nă, mă ai lingă tine, 
sînt prezent lîngă ti
ne, absența mea dra
gă. Scuză-mi infima 
întârziere".

(Dar absența, rafi
nată, hotărăște să-și 
pună prietenul la 
încercare și tace),

— Te rog, spune 
ceva — revine Ho
rei, te rog bucură-te 
că sîntem din nou 
împreună, spune-mi 
ceva... orice. Astăzi 
sărbătoresc a 70-a în
tâlnire cu tine în 
cele două luni de

cînd am început 
cursurile Ai uitat 
așa cutând tot ce 
a fost frumos în
tre noi ? Parfumul 
plimbărilor fără sfîr
șit și fără țintă, sa
voarea gîndurilor lă. 
sate să hoinărească 
și ele ? Mai este ne
voie să-ți amintesc 
cum pentru a fi pre
zent la întâlnirile cu 
tine, draga mea ab
sență, simulam și si
mulez la facultate o 
grea boală de ini
mă ? Nu știu cîți mă 
cred într-adevăr bol
nav. Am impresia că 
foarte puțini și că 
în orice caz o să mă 
îmbolnăvească bănu
ielile lor. Trebuie de 
altfel să-ți mărturi
sesc neliniștea în le
gătură cu atitudinea 
colegilor care mi-au 
cerut să renunț la 
tine, draga mea ab
sență Ei bine, dragă 
absență, firește, unor 
atari pretenții absur
de nici nu mă gîn~ 
desc să le dau curs. 
Nu te uita așa la 
mine, dragă absență, 
nu regret că sînt a- 
cum cu tine, nu-^mi 
reproșez că nu m-am 
dus la cursuri. Nu fii 
geloasă pe cursuri, 
poți să ai certitudi
nea că nu mă intere
sează. că nu mă pre
ocupă în măsura în 
care tu mă intere
sezi. Poate pui la în
doială sentimentele 
mele pentru tine ? I

Martoră îmi este 
restanța de la topo
grafie că numai la 
tine mi-e gvndul. Cînd 
am dat examenul 
mi-ai ținut probabil, 
dragă absență, pumnii 
strînși. Am amețit su
biectul, examinatorul, 
amețisem și eu și am 
izbutit să mă agăț de 
un 5 salvator. Nicio
dată nu mi-a fost & 
tât de cald ca atunci. 
Nădușisem.

Nici nu vreau sa 
mă gîndesc ce cald 
mi-ar fi, insuportabil 
de cald, dacă grupa 
U.T.M. a anului nos
tru mi-ar cere serios 
socoteală pentru în
tâlnirile mele cu tine.

Tu n-ai de unde să 
știi, draga mea ab
sență, dar cei care 
te-au părăsit, pînă 
acum. înaintea mea, 
cei care te-au aban
donat mai ușor sau 
mai greu, cu regrete 
sau fără, din cauza 
lor au făcut-o, din 
cauza membrilor 
grupei U.T.M.

Parcă și văd vreo 
colegă binevoitoare 
luînd cuvintul, pri- 
vindu-mă sever și in
sistent, încercînd să 
mă convingă că dacă 
eu, dragă absență, mă 
lipsesc așa ușor de ei 
și ei se vor lipsi foar
te ușor de mine.

V. LAZAROV 
D. MARGINEANU



Răspundem la sesizările 
tinerilor cititori

Vasile Marinescu — Piatra 
Neamț

Sesizarea referitoare la in
ternatul Școlii profesionale de 
construcții din Piatra Neamț 
s-a dovedit întrutotul înteme
iată. Comitetul executiv al 
Sfatului popular al regiunii 
Bac^u, cercetând neregulile 
administrative din internat ne 
răspunde, că vinovat pentru 
situația existentă se face di
rectorul școlii, care a dat do
vadă de lipsă totală de inte
res față de bunul mers al șco
lii. Pentru remedierea lipsuri
lor constatate, directorul șco
lii a fost înlocuit cu un cadru 
corespunzător.

Ștefănescu Nicolae — Paș
cani

Pentru a primi din partea 
serviciului regional Bacău al 
Arhivelor statului copia după 
diploma și carnetul de absol
vire a Școlii profesionale me- 
tal-lemn din Hemeiuș-Bacău, 
comunicați serviciului respec
tiv adresa dv. exactă.

Marin Ionescu — București
In urma sesizării făcute Di

recția Generală a Transportu
rilor Auto din Ministerul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor ne informează că 
s-au luat măsuri de amenaja
re a localului autobazei 
I.R.T.A. nr. 1.1 București. Con
ducerea. autobazei și persona
lul tehnic urmăresc acum în
deaproape executarea repara
țiilor și controlează calitatea 
lor pentru a se putea asigura 
ieșirea l.a program a autoca

Ultimei etapă a turului campio. 
natului categoriei A de fo’bal 
programează in Capitală două 
întttnirl care vor avea loc pe 
stadioane diferite. Duminică, cu 
începere de la ora 14,30 pe Sta
dionul „23 August" se va desfă
șura intîlnirea dintre echipele 
C.C A. și Dinamo Bacău. în. des
chidere, la ora 12,45, wj avea loc 
jocul international de foibal din
te* echipele reprezentative de 
surdo-muți ale R, P. Rotninc și 
tugosiavieî.

Tndlnirea Rapid-U.T. Arad se 
oa disputa luni 28 noiembrie de 
la ora 14,30 pe stadionul din Gtu
lești.

★
Miercuri s-<a disputat la Bacău 

fritîlnirea <fc fotbal : Dinamo Ba
cău— Rapid București, contîsd 
pentru campionatul categoriei A. 
Echipa gazdă a terminat învin
gătoare cu scorul do i-0 prin 
punctul marcat în minutul 68 de 
Vătafu.

★
Echipa de fotbal „Vieru“ Cht- 

Șinău și-a început turneul in țara 
noastră înt-lnind miercuri la 
Cluj echipa locală Știința. Peste 
10.000 de spectatori au urmărit 
acest meci care s-a încheiat cu 
scorul de 1-0 (0-0) în favoarea 
fotbaliștilor rom'ni, Unicul punct 
a fost marcat în minutul 84 de 
Petru Emil.

Viribri La Cîmpia Turzii echi
pa ^Vierul" va intîlnl formația 
tocată Industria Sirm.il

ir
Miercuri în orașul Aue tntr-un 

meci retur contend ©entru opti
mile de finală al© „Cupei cam,, 
pionilor europeni** la fotbal echi
pa „Wism-ut** Karl Marxstadt, 
campioana R.D. Germane, a dis
pus cu scorul de 2-0 (0-0). de Ra
pid Viena. Cele două echipe ur
mează să susțină un al treilea 
meci Pe teren neutru deoarece în 
tur echipa vieneză dștigase cu 
3-1.

——

Un om 
al satului
(Urmare din pag. l-a) 

mioanelor în termen. Pe viitor 
se va executa un control rigu
ros asupra modului în care se 
respectă instructajul indivi
dual de protecția muncii.

I. Andreescu — Constanța
Comitetul executiv al Sfatu

lui popular al regiunii Con
stanța ne aduce la cunoștință 
că în urma cercetărilor efec
tuate s-a constatat că acorda
rea premiilor la O.R.I.F.-Con
stanța se face în conformitate 
cu regulamentul republican de 
premiere, în cadrul unui co
lectiv lărgit.

Geabat Pavel Buzău
Direcția generală S.M.T. din 

Ministerul Agriculturii, ne in
formează că ați fost reparti
zat ca tractorist la S.M.T. Pa
dina unde trebuie să vă pre
zentați de îndată. Vă dorim 
spor în noul loc de muncă !

Șandor Alexandru — Făgăraș
Ministerul industriei petro

lului și chimiei ne confirmă 
justețea celor sesizate de dum
neata. Pentru ocuparea postu
rilor de maiștri conducerea 
Combinatului chimic Făgăraș 
a organizat un concurs, ur- 
mînd ca posturile să fie ocu
pate în raport cu rezultatele 
obținute de concurenți.

Ion Vasile — Turda
Am fost informați că în 

urma cercetării amănunțite a 
arhivei școlii, a fost găsit ca
talogul necesar pentru întoc
mirea actului cerut de dum
neata Actul respectiv va fi 
expediat pe adresa școlii la 
care sînteți înscris in prezent.

Pe stadionul din Timișoara s-a 
disputat miercuri intîlnirea ami
cală de fotbal dintre echipele 
C.F.R. timișoara și C.S..M.S. Iași. 
Fotbaliștii timișoreni au terminat 
învingători cu scorul de 2-1 (2-1).

ir
Echipa sovietică de fotbal 

T.SJf.A Moscoca și-a încheiat 
Turnout in Indonezia juctnd la 
Djakarta cu selecționata țării. 
Fotbaliștii sovietici au obținut 
lictoria cu scored de 5—0 (4—0),

„Surorile Bogo" de Hori© Lovinescu în interpretare© colectivului artistic ol Casei de cul
tura din Ordștie.

Ședință festivă 
în cinstea profesorului 

John Bernal
Miercurj la amiază, în aula 

Academiei R. P. Romîne, a avut 
Ioc o ședință festivă în cinstea 
profesorului John Bernal, preșe
dintele executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii, membru de 
onoare al Academiei R. P. Ro
mîne.

Au luat parte numeroși acade
micieni, membri corespondenți și 
alți oamenj de știință. De aseme
nea au participat membri ai Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, care iau parte la sesiunea 
de la București.

în prezidiul ședinței au luat 
loc acad. Atanase Joja, președin
tele Academiei R. P. Romîne, 
Prof. John Bernal, academicienii 
loxgu Iordan. I. S. Gheorghiu și 
Gh. Ionescu-Sisești. vicepreșe
dinți, acad. Șt. Milcu, secretar 
prim, și acad. H. Hulubei, mem
bru în prezidiul Academiei R. P. 
Romîne.

Deschizînd ședința, acad. A. 
Joja a adresat un cald cuvin t de 
salut oaspetelui, în numele Pre
zidiului Academiei R. P. Romî
ne. al academicienilor și tuturor 
colaboratorilor Academiei R. P. 
Romîne. Vorbitorul a subliniat 
că profesorul Bemal este o per
sonalitate științifică proeminentă 
și totodată un luptător neobosit 
pentru cauza păcii și a progre
sului omenirii.

Acad. Horia Hulubei, directo
rul Institutului de fizică atomică 
al Academiei R. P. Romîne, a 
vorbit despre lucrările științifice 
de valoare universală ale profe
sorului Bernal în domeniul fizi
cii și în special al analizei struc
turale a materiei cu ajutorul ra
zelor X.

Luând cuvântul, prof. J- Ber
nal a mulțumit pentru cinstea ce 
i s-a făcut prin alegerea, în 1957, 
ca membru de onoare al Acade
miei R. P. Romîne. El a subli
niat că munca omului de știință 
trebuie să fie pusă în slujba 
progresului umanității, iar nu în
dreptată spre distrugerea valori
lor civilizației.

(Agerpres)

In Editura Politică 
a apărut:

PALMIRO TOGLIATTI: 
Partidul Comunist 
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Cu ochiul bunului gospodar
(Urmare din pag. l-a)

nergie electrică și combustibil 
ca și atunci cind în fiecare 
cuptor se recoceau 1.500 de 
kg blocuri de bronz sau al
paca.

D-a, iată că ceea ce părea 
de neschimbat, ceea ce părea 
o. limită în munca acestor oa
meni, a putut fi îmbunătățit, 
schimbat în bine. Oamenii 
s-au frămîntat și au găsit noua 
rezolvare. E atitudinea fireas
că și plină de o adîncă convin
gere a muncitorului stăpîn pe 
munca, pe uzina în care lu
crează. Uzina e casa lui. Cum 
să nu-și dorească sincer ca tre
burile ei să meargă din ce în 
ce mai bine ? Cum să nu facă 
asta, cînd munca făcută mai 
spornic, mai economicos, mai 
bine se resfrînge direct asupra 
vieții sale, asupra belșugu
lui ei ?

Comunistul Miron Dumitru, 
unul din autorii acestor propu
neri, explică simplu și foarte 
firesc nașterea acestei idși : 
„Sarcinile uzinei noastre vau 
mărit pe anul viitor. Deci și 
noi trebuie să dăm mai mult. 
Așa că fiecare trebuie să se 
gîndească, să chibzuiască cu 
grijă și atenție ca să folosim 
fiecare rezervă internă de la 
locul nostru de muncă în așa 

fel îneît cu aceleași mașini și 
utilaje să producem mai mult 
și mai bine“. Asemenea răs
punsuri țj Se dau la fiecare 
loc de muncă, în fiecare secție. 
Pretutindeni, în uzină, oamenii 
și-au cercetat rezervele, au 
descoperit noi posibilități de 
îmbunătățire a procesului de 
producție. Iată, de pildă, două 
exemple de la atelierul de a- 
justaj din cadrul secției țevi 
și bare. Aici sînt de pe acum 
numeroase țevi de dimensiuni 
mici, care necesită multe tra
geri. In anul viitor însă vor 
fi și mai multe asemenea țevi. 
Trebuie deci mărită viteza la 
mașinile de tras. Tînărul in
giner Dorin Duțescu a făcut o 
propunere în acest sens și pro
ductivitatea muncii va crește 
cu 2—3 la sută la fiecare ma
șină. De asemenea, manipu
larea materialelor în atelierul 
de ajustaj se face acum ma-> 
nual. Pentru ușurarea muncii, 
Duțescu a propus să se con
struiască o linie de decovil în
tre mașini, și aprovizionarea 
cu materie primă se va face 
mai ușor.

O problemă în uzină era 
micșorarea. întreruperilor în 
desfășurarea procesului de 
producție. Tînărul maistru 
Bălătică Teodor, de la secția 
prese, observase, de pildă, că 
schimbarea valțurilor la lami
norul calibru pentru laminat 
sîrmă rotundă necesita mult 

El a propus însă ca val- 
vechi să se recondițio

neze din vreme pentru ca în 
momentul în care se uzează 
Cele în funcțiune, schimbarea 
să se facă totr-un timp foarte 
scurt.

Discuțiile desfășurate în U- 
zinș „Bolesiaw Bierut“ din 
Capitală, pe marginea cifrelor 
de plan pe 1961 au permis co
lectivului de aici să poată lua 
toate păsurile din timp în așa 
fel îneît producția să porneas
că din plin încă din primele 
zile ale anului viitor. Cele 76 
de propuneri de măsuri teh- 
nico-organizatorice care Pri
vesc mai buna organizare a 
locului de muncă, introduce
rea tehnicii noi, creșterea ca
pacității de producție, îmbună
tățirea substanțială a calității 
produselor, sînt acum anali
zate la serviciul tehnic în ve
derea aplieării lor cît mai ur
gente în producție. Producția 
uzinei, care va crește în 1961 
cu 10 la sută în comparație cu 
1960, va fi fără îndoială reali
zată și datorită propunerilor 
făcute cu prilejul discutării 
cifrelor de plan.

Ca niște adevărați gospo
dari, înainte de a porni la o 
treabă foarte însemnată, mun
citorii, inginerii șj tehnicienii 
de la această uzină au chib
zuit cu grijă, cu seriozitate la 
fiecare lucru. Și asta pentru 
ca munca lor în noul an să 
înceapă din plin încă din pri
ma zi.

lina din cele mal tinere pepi
niere de atleți : cei 100 de 

ai căminului Fabricii de 
garete „București".

co.
ti-pii

Foto: AGERPRES

cu participante la seminarul internațional

în sala Teatrului de Stat din 
Ploești a avut loo miercuri 
dupâ-amiaza o adunare in ca
drul căreia reprezentantele fe
meilor din Congo, Indonezia, 
Irak și Togo, participante la 
seminarul cu tema „Ocrotirea 
mamei și a copilului" s-au în- 
tîlnit cu reprezentantele femei
lor din localitate.

Salutînd pe reprezentantele 
femeilor din țări ale Africii și 
Asiei, Zoe Rigani, președinta 
Comitetului regional al femei
lor, a apus : „Inimile noastre 
au bătut și bat alături de ini
mile femeilor luptătoare caro 
cer dreptul la o viață mai bu
nă".

Arătind că participarea fe
meilor din țări ale Africii și 
Asiei la seminar contribuie la 
strângerea legăturilor de prie
tenie dintre femeile din aceste 
țări și femeile din țara noas
tră, Maje Siwi, membră a Co
mitetului de conducere a Or
ganizației de femei din Indo
nezia .(G.E.R.W.A..N.1.) a ară
tat printre altele : „După a- 
lungarea colonialiștilor olan
dezi, poporul indonezian duce 
o luptă susținută împotriva ră
mășițelor colonialismului în 
domeniul economic și social".

„Am venit aici — a declarat 
Bernedette Tchiteya—Kena, 
președinta Organizației de fe

Informații
Profesorul dr. Iwa Kușuma 

Sumantry, rectorul Universită
ții „Padjadjaran" din Ban
dung, a făcut miercuri O vizi
tă la Ministerul învățămîntu- 
lui și Culturii, unde a fost pri
mit de ștefan Bălan, adjunct 
al ministrului învățămintului 
și Culturii. In cursul aceleiași 
zile, oaspetele indonezian a 
făcut vizite la Institutul de 
științe juridice al Academiei 
R. P. Romîne, la Institutul de 
geriatrie, la Muzeul de artă al 
R. P. Romîne șl la Institutul 
de folclor.

★
In cursul zilei de miercuri s-a 

înapoiat în țară, venind de la 
Nicosia. grupul folcloric ol 
Ansamblului Uniunii Tineretului 
Idwtcilor, care la invitația Orga
nizației Tineretului Democrat U- 
nit (E.D.O.N.), a prezentat o 
serie de spectacole m diferite o- 
rage din Cipru.

CĂRȚI NOI
LITERATURA

0. A. DEBORIN
război mondial, 
tar-politic. Sub 
noivii idui-m.'ro:- I, I. Zub
kov. Ed. politică

POLITICA
Al doilea 

Studiu mili- 
redacția ge-t

LITERATURA ȘTIINȚIFICA
AL. CIȘMAN Fizica generală 

-a, vol, II, (Unde elastice și 
acustica, electrostatica, elec- 
trodinamica, cimpul magne
tic, electromagnetismul, cu
rentul alternativ, unde elec
tromagnetice și elemente de 
radiocomunicații). Ediția a 
II-a. Ed. tehnică

L. DOBRESCU Tehnica reac
toarelor nucleare — Introdu
cere in teoria generală a re
actoarelor. Combustibili nu
cleari. Materiale fertile. Mo
deratoare. Materiale structu-. 
rale. Ed Acad. R.P.R.

H. LINDNER Elemente de fi
zică atomică și nucleară. Ed. 
tehnică

GH. DINULESCU AL. NICU- 
LESCU Parazitologie clinică 
veterinară. E.A.S.

L. GEORGESCU, MARIANA 
DIMITRIU Moifopatologia 
aparatului renal, 480 pag. cu 
numeroase figuri în text. 
Ed. Acad R.P.R.

O. T. ILIESCU, V CAPAȚÎ- 
NA, GH. NICULESCU, T. 
GIURGIU Chirurgia arbore
lui bronhie — Studii experi
mentale și clinice. Ed. Acad. 
R.P.R.

mei din Congo — să învățăm 
din experiența dv. în dome
niul ocrotirii mamei și a copi
lului și sintem convinse că șe
derea noastră în Romînia va 
fi foarte utilă pentru femeile 
congoleze".

s,Alături de toate popoarele 
iubitoare do pace — a spus Sa
tira Jamil, secretară generală 
a Ligii femeilor irakiene — fe
meile din Irak luptă și mun
cesc pentru pace și o viață 
mai bună, pentru copiii lor. 
Femeile din Irak nutresc sen
timente de adîncă admirație 
pentru realizările din țara dv.“

Referindu-se la înapoierea 
la care colonialiștii au con
damnat Togo și la hotărârea 
poporului din această țară de 
a înlătura urmele colonialis
mului, Delphine Lowson, vice
președintă a Asociației mame
lor din Togo, a spus în cuvîn- 
tul său : „Sperăm că în cîțiva 
ani vom ridica nivelul cuno
ștințelor medicale ale popu
lației noastre, sperăm ca in 
scurt timp fiecare mamă togo- 
leză să poată apăra sănătatea 
sa și a familiei sale".

Vă asigurăm — a spus, in cu
rtatul său Eleonora Aldica, 
muncitoare fruntașă la Fabri
ca „Dorobanțul" — că și în 
viitor vom fi solidare cu toate 
femeile din țările care luptă 
pentru menținerea și consoli
darea păcii.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeteior buchete de flori.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința 

posesorilor de motociclete 
ungare „PANNONIA", „DA- 
NUVIA' și motorete „BER- 
VA" că reparațiile în ter
menul de garanție se tac 
in atelierul de reparații 
din București, str. Sergen
tul Nuțu Ion nr. 8, telefon

In curînd pe ecranele Capitalei
Un nou film romînesc în culori

COLECTIV Istoria filozofiei 
— vol. III. Ed. științifică.

*** Studii și materiale privi
toare la formarea cuvintelos 
în limba romînă — voi. al 
xl-lea

*** Emanoil C. Teodorescu 
(1866-1949). Ed. Acad. R.P.R.

LIIERATVRA TEHNICA
C. TSICURA Cartea zugravul 

lui și vopsitorului. Ed. teh
nică.
LUCRĂRI DE POPULARIZARE 

COLECȚIA „S.R.S.C.”
E. NICOLAU Cîteva cunoștin

țe despre radioelectronică
GH. DOLGU Monopolurile — 

Profituri uriașe — Reacțiu- 
ne — Mizeria maselor.

VERA FRIMU-POPOVICI
Prietenie, dragoste, căsătorie 

*** Folosirea izotopilor radio
activi în știință și tehnică

BELETRISTICA
M. EMINESCU Poezii. Colecția 

„Cele mai frumoase poezii" 
nr. 6 Ed. tineretului

M. SADOVEANU Istorisiri 
despre vinători și pescari 
Colecția „Biblioteca pentru 
toți" nr. 44. E.S.P.L.A.

M. PREDA Moromeții — ro
man. ■ Colecția „Biblioteca 
pentru toți" nr. 45. E.S.P.L.A, 

th. constantin s« destra
mă noaptea — nuvele. 
E.S.P.L.A.

T. VORNIC La comisia de îm
păciuire — scene din viața 
satului. Colecția „Teatru de 
amatori". E.S.P.L.A.

A BEK Cîteva zile — 
E.S.P.L.A. — Cartea

B. POLEVOI Departe 
tele frontului . — ___
E.S.P.L.A. — Cartea rusă.

AL. DONICI Fabule. Colecția 
„Biblioteca școlarului" nr. 31 
Ed. tineretului.

I. EFREMOV Lacul Duhurilor 
de Munte — povestiri (reedi
tare). Colecția „Cutezătorii". 
Ed. tineretului.

P. SEVEROV. N. HALEMSKI 
Ultimul meci — povestire. 
Ed. tineretului.

EMILIA CĂLDĂRARU în gră
dină — versuri. Ed. tineretu

lui.
I. STRAUȚ Tupa-Tup - edi

ția a II-a. Ed. tineretului.

nuvelă, 
rusă
în spa- 
roman.

Petreceți-vă 
concediul 

dumneavoastră 
în stațiunile 
PREDEAL 

PÎRÎUL RECE
TIMIȘ 

POIANA STALIN

Oferă în tot cursul anului 
— inclusiv iarna — condiții 
plăcute do odihnă, ca 
zaro și masă substanțială 
Ia vilele din Predeal, Poia
na Stalin, Piriul Rece și 

Timiș
în perioada 1 octombrie— 

31 mai, prețul de cazare și 
masă este între 15—37 lei 
pe zi (în raport cu salariul, 
prezentind adeverință).

Cei trimiși Ia odihnă prin 
C.C.S. pot veni insoțiți de 
membrii familiei, plătind 
pentru ei tariful de mai 
sus.

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

cerințele unui tînăr intelectual 
îndrăgostit de meseria sa.

Inginerul Emil Constantinescu 
nu este insă numai un pasionat 
propagandist al agrotehnicii nai, 
ei și un om însetat de cultură. 
Satul în care trăiește, în care s-a 
stabilit, îi satisface pe deplin și 
aceste cerințe firești, Și nu numai 
lui, ci și celorlalți 17 tineri in
telectuali din comună : medici, 
ingineri, profesori. învățători. 
Biblioteca Colțului roșu al gospo
dăriei colective se îmbogățește în 
fiecare lună cu 50—60 de cărți 
noi, cea mai mare parte din ele 
abia apărute în librării la colțul 
noutăților. Gospodăria este abo
nată la o mulțime de reviste 
științifice, economice, literare. 
La căminul cultural au loc inte
resante seri literare, rulează fil
me. în sat vin destul de des ca
ravane cinematografice, ansam
bluri artistice ale teatrelor din 
Constanța și din Capitală. Numai 
timp să <ai ea să participi la bo
gata viață culturală a satului.

Se îndeplinesc. după cum se 
vede, cerințele chiar ale unui om 
deosebit de pretențios.

Portretul sumar dl inginerului 
utemist Emil Constantine seu este 
asemănător cu cel ol majorității 
tinerilor noștri intelectuali cres
cuți și educați de partid.

Alegindu-ți o profesie care ne
cesită prezența ta activă în sat 
și participînd cu pasiune la uria
șa revoluție științifica și cultura
lă care se desfășoară în sate — 
aceasta este contribuția Pa la con
struirea socialismului în patria 
țioastră.

Invitație
— Mi-au plăcut fragmentele 

din „Priveliști moldovenești^ de 
Mihail Joja, pe care le-am as
cultat în penultimul' concert. O 
muzică sugestivă, foarte colora
tă, picturală, atît in momentele 
transparente cit și în cele dense, 
in care ansamblul instrumente
lor dă naștere la armonii pline, 
bogate.

— Dacă suita descriptivă de 
care ți-ai amintit era o lucrare 
de tinerețe a maestrului Jora, 
Burlesca pentru orchestră, pe 
care o vom asculta în progra
mul de duminică al Filarmonicii 
^George Enescu* face parte din
tre creațiile recente ale compo
zitorului.

— Ca și muziea baletului 
„Cind strugurii se coc“ devenită 
atît de populară, Balada vocal- 
simfonică ce evocă trecutul amar 
al poporului nostru ori imnul 
festiv „Mărire ție, patria mea^, 
ultima lucrare a acestui compo
zitor.

— Întocmai.
— Burlesca este o anumită for

mă muzicală ?
— Nu 1 Prin această denu

mire anumiți autori au definit 
caracterul de un comic accen
tuat al unor piese muzical^ de 
diverse facturi. Astfel, Richard 
Strauss a scris o Burlesca pentru 
pian și orchestră, de fapt un fel 
de concert ț un elev al lui Jora,

la viitorul concert ai Filarmonicii bucureștene
Dirijor: CONSTANTIN BUGEANU
Solistă:

Ștefan Mangoianu, a scris o 
,Aluziei de făcut haz** pentru o 
formație de cameră care e în a- 
cest sens un „studiu de expre
sie*', conceput în formă de ron. 
do ; iar Șostakovici intitulează 
„Burlesca'* o parte din Concer
tul său de vioară Umorul e un 
domeniu care a atras atenția 
multor compozitori din toate 
timpurile.

— Scherzourile din simfonii 
fac cea mai bună dovadă.

— Voioșia, gluma, comicul, 
ironia sarcastică, burlescul, gro
tescul, parodia — iată diferite 
nuanțe și trepte ale umorului, 
ce-și pot găsi corespondențe foar
te atrăgătoare in muzica vocală, 
instrumentală și simfonică.

In Burlesca de Mihail Jora, 
pe care am putea o considera un 
scherzo de sine stătător, umorul 
șfichitiilor are un caracter r&mî- 
nesc bine definit, datorita folo 
sirii de către autor a unor into
nații și ritmuri specifice folclo
rului nostru attt de bogat în cin 
tece satirice, strigături, snoave și 
anecdote hazlii.

Pe Ottorino Respighi îl 
cunosc ca autor de poeme sim-

LIDIA CRISTIAN
fonice. Pinii din Roma, Fîntî- 
nile Romei, Serbări romane... 
Am auzit, pare-mi-se și niște 
suite de dansuri vechi prelucrate 
de el.

— Intr-o perioadă cînd moder
niștii burghezi alunecau pc cele 
mai sterile căi ale inovațiilor eu 
orice preț, formaliste, Respighi

Avancronică 
muzicală 

nutrea o mare admirație pentru 
muzica maeștrilor proeminenți 
trecutului în care găsea un mo
del de artă sinceră, emoțio
nantă.

— Știam că unica lucrare con- 
cerțistică a sa aște Toccata pen
tru pian și orchestră.

-— După oum ne convinge afi
șul viitorului program al Filar
monicii bucureștene, marele com
pozitor italian a destinat acestui

instrument și un ® 0
lucrare făurită pe un mod mu
zical foarte vechi.

Concertul impresionează prin- 
tr.o austeritate măreață și 
are un fel de patină pe care 
și-au ptss parcă pecetea veacu
rile, ca pe un monument arhi' 
tectural din alte vremuri.

— Mă bucur că in partea a 
doua vom asculta Simfonia a 
V-a de Gustav Mahler. Ce s-ar 
putea spune, iu general, despre 
simfanismul lui Mahler ?

Mabler e ultimul expo
nent al tradițiilor simfonismu
lui vienez. oontinuîndu-l pe 
Bruckner. Acești compozitori, 
mai ales Mahler, care a fost un 
muzician de o mare cultură fi
lozofică, au creat simfonii graw 
di oase, impresionante și nu ra
reori pătrunse de farmecul proa
spăt, înviorător al cintecului 
popular.

„Pentru mine, simfonia in. 
seamnă clădirea unei lumi (so
nore) prin toate mijloacele teh
nice existente...** spunea Mah
ler. Ansamblurile cărora li se 
adresează simfoniile sale sini

patrem de amplificate une
ori Marele compozitor a scris 
o „Simfonie a celor o mi«” 
«r a VlII-.a, numită astfel fiind
că execuția ei, în, 1910, angaja 
o orchestră de 146 de persoane, 
8 soliști, și 850 de coriști. Sim
fonia a Hl-a a lui Mahler, care 
tratează idee a victoriei vieții a- 
supra morții in ngtură, durează 
două ore.

— Cțte simfonii a scris Mah
ler ?

-r- 9 ca și Beethoven ; ele eu 
fost date la iveală intre anii 
1888 — 1909.

-T- Ce se poate spune despre 
Simfonia a V-a ?

— Minunata lucrare simfonică 
datează din 1902. In simfonia a 
V-a, simplitatea și accesibilitatea 
directă (are un Adagietto — o 
mișcarg domoală numai pentru 
coarde și harpă ce se cintă une
ori și ca piesă de sine stătătoa 
re) se împletește armonios cu o 
tehnică plină de măiestrie, așa 
cum se imlmpli U final. Ultima 
parte conține o fugă, formă po
lifonică făurită aci prin suprapu
nerea și prelucrarea în imitații 
și reluări succesive, a trei ele
mente melodice propuse ca su 
biecte ale unui discurs muzical 
de o logică impecabilă și plin 
de elocvență.

EUGEN PRICOPE

DARCLEE
Regia : MIHAI IACOB
Scenariul : CONSTANTIN ClRJAN și IONEL HRISTEA 
In ralu) Haricleei Darolee: SILVIA POPOVICI. 
Vocea : ARTA FLORESCU
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„Popoarele sînt datoare 
să cheme la ordine pe oamenii 

de stat care sabotează 
dezarmarea"

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov la întrebările 
ziarului „Pravda" în problema dezarmării

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite - N. S. Hrușciov 
a răspuns la întrebările redacției ziarului „Pravda", referitoare 
la problema dezarmării generale și totale și a controlului asu
pra înfăptuirii ei.

Răspunsurile șefului guvernului sovietic sint publicate in 
numărul din 23 noiembrie al ziarului „Pravda".

N. S. Hrușciov șl-a reafirmat 
declarația făcută la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. : „Dacă va fi 
adoptată o hotârîre cu privire 
la dezarmarea generala și to
tala, la distrugerea armelor, 
atunci vom fi de acord cu orice 
control".

In acest caz, a adăugat el, 
sîntem gata sâ dam crezare 
chiar și celor mai inrăiți din cei 
ce urăsc comunismul și socia
lismul, să elaboreze ei propu
neri cu privire la control.

„Vom accepta propunerile 
lor cu privire la control", a de
clarat N. S. Hrușciov.

Uniunea Sovietică, a spus
N. S. Hrușciov, nu este mai pu
țin interesată dealt alte țări in 
instituirea unui strict control in
ternațional. El a adăugat că 
oamenii de stat cu răspundere 
ai puterilor occidentale conti
nuă să denatureze poziția 
U.R.S.S. in aceasta problemă. 
In această ordine de idei, șeful 
guvernului sovietic a calificat 
drept „tendențioase" declara
țiile lui Macmillan, primul mi
nistru al Marii Britanii, care a 
afirmat că Uniunea Sovietică 
„nutrește o repulsie față de 
inspecție", se străduiește să se 
eschiveze de la instituirea con
trolului pentru a-și camufla pu
terea militară.

Sîntem gata, a declarat N. S. 
Hrușciov, să examinăm orice 
propuneri ale puterilor occiden
tale pe care vor dori să le pre
zinte în legătură cu controlul 
asupra dezarmării generale și 
totale. Pentru aceasta insă, a 
adăugat el, este necesar să se 
accepte dezarmarea și promo
varea unei politici cinstite în a- 
ceastă problemă și nu a unei 
politici de înșelare a popoare
lor.

Caraaterizînd proiectele de 
rezoluție referitoare la dezar
mare, prezentate la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale de către S.U.A,, Anglia și 
Italia, precum și proiectul An
gliei și proiectul canadian,
N. S. Hrușciov a arătat că a- 
ceste proiecte dovedesc în mod 
grăitor că guvernele puterilor 
occidentale „nu doresc încă să 
abordeze pe deplin conștiente 
de răspunderea lor în fața po
poarelor, în mod concret, rezol
varea problemelor dezarmării".

Autorii proiectului de rezolu
ție al S.U.A., Angliei și Italiei 
trec sub tăcere principalul, adică 
cum să se înfăptuiască dezar
marea generală și totală și vor
besc numai despre unele măsuri 
nebuloase care, după părerea 
lor, vor duce spre dezarmarea 
generală și totală. De fapt, ara
tă N. 5. Hru-șciov, proiectul nu 
cuprinde nici un cuvînt despre o 
cdevărată dezarmare,

Se poate oare conta în mod 
serios pe realizarea dezarmării 
generale și totale pe baza unui 
proiect în care nu se vorbește 
nimic despre lichidarea bazelor 
militare ale unor țări pe terito
riile altor țări, despre necesita
tea interzicerii complete a armei 
nucleare și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă, 
nu se arată cînd, în decursul că
rei .perioade trebuie să se înfăp
tuiască dezarmarea ? Singurul 
scop al proiectului de rezoluție 
occidental este Instaurarea unui 
control fără dezarmare, adică a 
controlului asupra înarmărilor, 
pentru care a pledat în mod fă
țiș președintele Eisenhower în 
declarația sa la sesiunea Adu- 
nării Generale a O.N.U. A te si
tua pe o asemenea poziție în
seamnă a bate apa în piuă. Ni
meni nu va accepta controlul 
fără dezarmare. Acest lucru este 
bine cunoscut de guvernele pu
terilor occidentale, dar ele nu 
vor să spună în mod deschis șl 
direct acest lucru popoarelor lor.

Refuzul puterilor occidentale 
de a accepta dezarmarea și-a 
găsit expresie șl în proiectul de 
rezoluție englez. Acesta nu cu
prinde nîcl măcar o aluzie la ne
cesitatea înfăptuirii, în genere, d 
vreunor măsuri de dezarmare; 
Proiectul englez prevede numai

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 23 (Ager

pres). — După cum transmite 
corespondentul agenției Asso
ciated Press, la 23 noiembrie 
rebelii au organizat o proce
siune de doliu cu prilejul fu
neraliilor colonelului Kokolo, 
fostul adjunct al lui Mobutu, 
și a altor trei rebeli omorîți

——0—

Referendumul 
în problema algeriană
PARIS 23 (Agerpres). — La 

23 noiembrie, guvernul fran
cez a anunțat oficial că refe
rendumul în legătură cu pro
iectul de lege referitor la or
ganizarea conducerii Algeriei 
„pînă la acordarea autode- i 
terminării" va avea loc simul- | 
tan pe teritoriile Franței și Al- I 
geriei in prima jumătate a lu
nii ianuarie 1961, 

crearea unui comitet de experți 
pentru examinarea problemelor 
controlului. Gnd propunerile cu 
privire la crearea a diferite co
mitete de experți sînt rupte corn. 
p!et de orice măsuri reale de 
dezarmare, chiar și oamenii ne- 
versați vor înțelege că puterile 
occidentale vor să înece, ca și 
pînă acum, problema dezarmării 
în interminabile discuții sterile.

Atît timp cît discuțiile inutile 
în comitetul propus vor conti
nua, atît timp cît experțij din 
Occident vor descoperi subter
fugii pentru tărăgănarea discu
țiilor, cursa înarmărilor se va 
intensifica. Așa s-a întimplat și 
pe vremea Ligii Națiunilor și nu 
există nici urmă de speranță că 
în cazul acceptării acestei pro
puneri situația s-ar prezenta 
altfel avînd în vedere că pu
terile occidentale se situează 
pe o poziție de sabotare a de
zarmării. Tratativele intermina
bile, după cum a arătat expe
riența, constituie pentru ele o 
perdea de fum pentru camufla
rea politicii cursei înarmărilor.

Nu se deosebește mult de 
proiectul englez de rezoluție 
nici proiectul Canadei, în care 
se propune să se instituie încă 
un comitet, denumit „special". 
Acestui comitet i se încredin
țează studierea unor tomuri în
tregi de stenograme ale cuvîn- 
tărilor și ale documentelor de 
tot felul în legătură cu proble
mele dezarmării, care au umplut 
pînă la refuz arhivele O.N.U. 
Această „activitate" este pre
zentată ca mijloc de a găsi ca
lea spre „reluarea unor tratati
ve serioase și realizarea dezar
mării generale și totale".

In propunerea canadiană nu 
există nici urmă de preocupare 
pentru o dezarmare reală. Ea 
constituie o dovadă cît se poa
te de fățișă că guvernele țări
lor blocului Atlanticului de 

lor lor, nu doresc să »înceapă 
dezarmarea. Ele vor să înlocu
iască adevărata dezarmare cu 
răscolirea arhivelor !

Din toate proiectele puterilor 
occidentale rezultă că ele af 
dori să substituie controlului a- 
supra dezarmării o supraveghe
re a înarmărilor. Supravegherea 
însă, oricît s-ar numi ea control 
și inspecție asupra înarmărilor, 
nu ar micșora nicidecum primej
dia izbucnirii unuî război.

Guvernul U.R.S.S. consideră 
că principala sa sarcină este să 
salveze popoarele de primejdia 
războiului și de povara grea a 
cursei înarmărilor. Acest lucru 
se poate realiza prin înfăptui
rea dezarmării generale și to
tale supuse unui control inter
național riguros.

Uniunea Sovietică, a declarat 
N. S. Hrușciov, nu a participat 
și nu va participa nici de acum 
înainte la elaborarea unuî si
stem de control asupra înarmă
rilor rupt de dezarmare ca 
atare, deoarece nu dorește să 
participe la înșelarea popoare
lor. Popoarele sînt datoare să 
cheme la ordine pe oamenii de 
stat care sabotează dezarma
rea, a declarat șeful guvernului 
sovietic.

Referîndu-se la atitudinea 
puterilor occidentale față de 
propunerea guvernului sovietic 
de a se lărgi componența Co
mitetului celor zece pentru de
zarmare, N. S. Hrușciov a spus 
că puterile occidentale se pro
nunță împotriva lărgirii compo
nenței Comitetului prin include
rea unor țări' neutre. Țările oc
cidentale, a spus N. S. HrușJ 
ciov în continuare, se tem că 
reprezentanții țărilor neutre vor 
vedea cu proprii lor ochi cine 
este pentru dezarmare și cine 
împiedică rezolvarea acestei 
probleme.

Uniunea Sovietică, a subli
niat el, stăruie asupra lărgiri! 
componenței Comitetului pentru 
dezanmare și speră în mod sin
cer că aceasta va oferi posibi
litatea de a se scoate din impas 
tratativele cu privire la dezar-
marea generală și totală.

în timpul atacului bandelor 
lui Mobutu,- împotriva clădirii 
ambasadei ghaneze. Rebelii, 
care în frunte cu liderul lor 
urmau sicriul lui Kokolo, stri
gau : „Moarte Națiunilor Uni
te !“, „Jos O.N.U. 1”,
-------- ----- •-----

Răscoală 
în Irianul de vest
DJAKARTA 23 (Agerpres). 

După cum anunță 'Agenția In- 
doneziană de știri P.I.A., în 
Irianul de vest a izbucnit o 
răscoală împotriva ocupanților 
olandezi.

Potrivit relatărilor agenției, 
știri sosite din Soi Sui, capi
tala Imanului de vest, arată 
că la această răscoală ia par
te populația băștinașă de pe 
litoral și din regiunile mun
toase situate în interior.

Vizita președintelui 
Finlandei în U.R.S.S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). - 
TASS transmite: Guvernul 
sovietic este foarte mulțumit 
de dezvoltarea cu succes a co
laborării prietenești și reciproc 
avantajoase între U.R.S.S. și 
Finlanda, a declarat N. S. 
Hrușciov la prinzul oferit la 
23 noiembrie de Urho Kekko
nen, președintele Finlandei, 
care se află într-o vizită ofi
cială la Moscova.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
tratativele dintre cele două 
părți se desfășoară în spiritul 
înțelegerii reciproce. El a rele
vat cu satisfacție că „la rezol
varea problemei atitudinii față 
de „piața celor 7", partea fin
landeză are grijă să prevină 
eventualele obstacole în co
merțul dintre Finlanda și 
U.R.S.S/.

„Noi apreciem aceasta pozi
ție", a spus N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a adus un o- 
magiu defunctului președinte 
ai Finlandei, Paasikivi.

„Defunctul președinte a lă-
‘ sat o moștenire frumoasă care, 

după cum o arată experiența, 
este păzită cu grijă și îmbogă
țită", a declarat N. S. Hrușciov.

Sîntem bucuroși, a adăugat 
șeful guvernului sovietic, că în 
persoana președintelui Kekko
nen poporul finlandez are un 
continuator demn al liniei lui 
Paasikivi, un mare patriot al 
țării sale, care manifestă grijă 
permanentă pentru întărirea 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
Finlanda, ceea ce corespunde 
atît intereselor poporului fin
landez, cît și intereselor po
poarelor Uniunii Sovietice.

★

MOSCOVA 23 (Agerpres). - 
TASS transmite : In seara zi
lei de 23 noiembrie, președin
tele Finlandei, Urho Kekko
nen, a rostit o cuvîntare la 
posturile de televiziune din 
Moscova.

Președintele a subliniat cu 
satisfacție că în ultimul timp 
prietenia dintre popoarele U- 
niunii Sovietice și Finlandei, 
precum și relațiile de bună 
vecinătate dintre cele două
țări s-au consolidat. S-a creat 
o bază puternică și trainică 
pentru aceasta, a declarat pre
ședintele : încrederea recipro
că

Pot să vă asigur, a declarat 
președintele Finlandei,- ca po
porul finlandez acordă o mare 
însemnătate acestei realizări 
și o va apăra în toate condi
țiile. încrederea reciprocă, a 
adăugat el, este pentru noi o 
realizare națională atît de va
loroasă încît nu vom permite 
ca evenimente externe de
vreun fel sau altul să împie
dice continuarea bunelor noas
tre relații.

Urho Kekkonen și-a expri
mat recunoștința pentru pri
mirea cordială pe care i-au 
făcut-o guvernul sovietic și 
locuitorii Moscovei.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 23 noiem
brie Urho Kekkonen, președinte
le Republicii Finlanda, a oferit 
un dejun la ambasada Finlandei.

Din partea sovietică la dejun 
au participat Leonid Brejnev, E- 
katerina Furțeva, Nikita Hrușciov, 
Nikolai Ignatov, Alexei Konghin, 
Frol Kozlov, Anastas Mikoian, 
Dmitri Poleanski, Nikolai Orga- 
nov, vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
miniștri ai U.R.S.S. și alte per' 
soane oficiale.

Nigeria, in anul I 
al independenței...

-r a Lagos, în parlament, s-au desfășurat „cele mai 
/. furtunoase dezbateri de la proclamarea independenței Ni- 

geriei", dupâ cum ne informează agenția americană 
„Associated Press". Ce anume a stîrait agitație in parlamentul 
nigerian ? Tensiunea politică a fost declanșată de acordul în
cheiat intre Anglia și Federația Nigeriei. Acest acord pune la 
dispoziția forțelor aeriene militare engleze toate aeroporturile 
nigeriene, încredințează Angliei pregătirea cadrelor de ofițeri 
ale armatei și rolul de furnizoare de armament. (E adevărat : 
acordul prevede că și aviația militară nigeriană poate folosi 
aerodromurile britanice. Cită dărnicie ! Un singur amănunt a 
fost omis, un amănunt esențial : nici măcar nu există o aviație 
militară nigeriană ! Ceea ce explică „dărnicia” britanică).

Semnarea acestui acord a 
provocat critici vehemente în 
parlamentul nigerian. Avolovo, 
lider al partidului „Grupul de 
acțiune", a declarat că în ca
drul unu) conflict armat inter
național, Nigeria — datorită 
clauzelor acordului — va fi ne
voită să treacă automat de 
partea Angliei și a aliaților 
coesteia, fiind tîrîtă într-un răz
boi străin de interesele ei. In 
plus, Avolovo a subliniat că 
noul acord va permite Angliei 
să-și perpetueze dominația eco
nomică asupra țării.

Nici două luni nu au trecut 
de cînd Nigeria a obținut inde
pendența și iată că opinia pu
blică a acestui ti nor stat afri
can este pusă în situația de a 
constata că independența țării 
formează obiectul unor atenta 
te colonialiste.

După un secol 
de dominație 
colonialistă

Cu cei 34.000.000 de locu.- 
tori, Nigeria este - după 
numărul populației - cel 

mai mare stat de pe „conti
nentul negru". Suprafața sa 
este de 4 ori mai mare decit a

Conferința U.N.E.S.C.0,
Cuvîntul reprezentantului

R. P. Romîne

o Lucrările sesiunii 
q Adunării Generale

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— In seara zilei de 22 noiem
brie, Adunarea Generală a 
terminat discutarea proble
mei reprezentării Republicai 
Congo în O.N.U.

La discuții, care au depășit 
cadrul problemei de procedu
ră și au avut caracterul dis
cutării problemei Congoului 
în ansamblu, au participat în 
special delegațiile țărilor A- 
siei, Africii și lagărului so
cialist. Majoritatea celor care 
au luat cuvîntul au condam
nat cu asprime acțiunile co
lonialiștilor în frunte cu 
S.U.A. în Congo, au demascat 
manevrele lor în O.N.U. și au 
atras atenția Adunării Gene
rale asupra faptului că re
cunoașterea împuternicirilor 
grupului lui Kasavubu ca re 
prezentant a] Congoului va a- 
vea urmări tragice pentru in
dependența republicii și pen
tru soarta poporului congolez

In încheierea discuțiilor au 
luat cuvîntul delegații R.S.S 
Bieloruse și Arabiei Saudite.

Pentru a răspunde la unele 
declarații a luat cuvîntul 
V A. Zorin, reprezentantul 
U.RS.S. El a dezmințit afir
mațiile calomnioase ale dele
gatului american la adresa U-

NEW YORK 23 — Cores
pondentul Agerpres transmite : 
Comitetul nr. 6 și-a încheiat 
luni, după trei săptămîni discu
țiile asupra raportului Comisiei 
de drept internațional, care este 
primul punct de pe ordinea de 
zi. 0 caracteristică importantă a 
acestor dezbateri o constituie în
semnatul succes politico-moral 
obținut de țărire socialiste care 
au pus în discuție probleme de 
interes principial și practic, ca 
de exemplu coexistența pașnică, 
lichidarea colonialismului și a 
urmărilor sale și necesitatea 
respectării de cătTe toate statele 
a normelor de drept internațio
nal. La aceste dezbateri au luat 
parte numeroase delegații. In a- 
fară de aceasta rezoluția votată 
luni în încheierea dezbaterilor, 
după ce au fost adoptate amen. 
damentele propuse de țările so
cialiste, deschide calea spre o-

Angliei. Natura a fost darnică 
cu pămîntul nigerian. In subso
lul Nigeriei se găsesc cositor, 
petrol, cărbune, fier, minereuri 
de uraniu, niobiu etc. Dar pînă 
acum bogățiile acestea n-au 
aparținut poporului Nigeriei. Un 
secol poporul nigerian a trăit 
sub dominația colonialismului 
britanic. Un secol de necurmate 
suferințe. Un secol ale cărui 
consecințe Nigeria independen
tă le-a moștenit. De multe ori, 
la diferite tribune internaționa
le, politicienii englezi se laudă 
cu „civilizația" pe care au 
adus-o în colonii. Domnul Mac
millan a bătut un record orato
ric în privința aceasta la
O.N.U. Probabil că, asculțind u-l, 
delegații Nigeriei se gindeau la 
poporul lor. Cum s-a manifestat 
în Nigeria misiunea „civiliza
toare" a Angliei ? Vorbesc ci
frele. Cifrele sint zguduitoare și 
constituie un teribil act de acu
zare.

• 95 la sută din locuitorii ță
rii sînt analfabeți.

• La 100.000 de oameni revi
ne un singur medic, iar la 
25.000 de oameni un singur pat 
de spital, ceea ce face ca. în 
practică, asistența medicală să 
fie inexistentă.

® Din fiecare 1.000 de copii 
născuți, 78 mor în vîrstă pină 
la un an. 

niunii Sovietice. Statele Uni
te, a spus V. A. Zorin, pretind 
că U.R.S.S. „subminează"
O.N.U. Dar Organizația Na
țiunilor Unite, prestigiul ei, 
adevărata ei influență în lu
me și în Africa, nu pot fi 
subminate mai mult decît sînt 
subminate prin acțiunile tre
cute și prezente ale S.U.A 
în O.N.U.

Adunarea Generală a tre
cut la votarea recomandării 
Comitetului și a amendamen
tului guineez în care se pro
pune amînarea rezolvării pro
blemei împuternicirilor repre
zentanților Republicii Congo. 
Pentru acest amendament au 
votat 32 de delegații (Afga
nistan, Albania, Arabia Sau- 
ditâ. Bulgaria, R.S.S. Bielo
rusă. Birmania. Cehoslovacia. 
Ceylon. Chile, Cuba, Etiopia, 
Finlanda, Ghana. Guineea, In
dia. Indonezia, Irak, Irlanda, 
Iugoslavia, Mali, Malaya, Ma
roc, Polonia, Romînia, Sudan. 
Suedia, Togo. R.A.U., R.S.S. 
Ucraineană, Ungaria, U.R.S.S. 
Yemen). De la vot s-au abți
nut 14 delegații (Republica 
Africa Centrală, Cambodgia, 
Canada, Iordania. Iran. Izrael, 
Liban, Liberia, Mexic, Nepal, 
Pakistan, Somalia, Tunisia.

In Comitetul nr. 6
rientarea activității Comisiei ju
ridice a Adunării Generale și a 
Comisiei de drept internațional' 
a O.N.U. spre problemele ar
zătoare importante ale vieții in
ternaționale. Votul cu care s-au 
încheiat dezbaterile a constituit 
o înfrîngere a delegațiilor occi
dentale în frunte cu Statele Uni
te și Anglia care timp de trei 
săptămîni s-au împotrivit înse
rării în rezoluție a unei propu
neri foarte importante făcute de 
delegația Ucrainei și prezentată 
apoi sub forma unui amenda, 
mont care specifica obligația tu
turor guvernelor de a respecta 
în mod scrupulos normele drep
tului internațional. Tocmai de a- 
ceea delegațiile occidentale au 
încercat să împiedice înserarea 
amendamentului în rezoluție a- 
tacîndu-1 sub pretext că ar fi 
„pcră propagandă politică”.

Edwin Glaser, reprezentantul

• Durata medie a vîrstei ni
gerienilor este de 30 de ani.

Te gîndești la milioanele de 
nigerieni a căror viață s-a stins 
de timpuriu.

Te gîndești la milioanele de 
nigerieni care n-au descoperit 
încă bucuria științei de carte.

Te gîndești la milioanele de 
nigerieni ce luptă cu bolile, mi
zeria și foametea și capeți ima
ginea exactă a misiunK „civili
zatoare" săvîrșite de colonia
liști.

Greutăți 
pe drumul libertății

Dar suferințele și teroarea 
n-au putut stinge dorul 
de libertate al nigerieni

lor. După ce au amînat sub 
cele mai felurite pretexte acor
darea independenței, conducă
torii englezi au fost nevoiți să 
beta in retragere. La 1 octom
brie I960, la Lagos, capitala 
Nigeriei, loviturile de tun au 
vestit nașterea unei noi țări li
bere pe harta Africii. Cucerirea 
independenței a reprezentat o 
importantă victorie pentru po
porul nigerian.

Insă simpla solemnitate a 
acordării independenței nu în
seamnă obținerea unei inde
pendențe complete. Drumul li
bertății e întortcchiat, plin de 
obstacole, cu urcușuri și căderi. 
Stăpînii de ieri nu renunță cu 
ușurință la privilegiile lor. Ei 
folosesc toate verigile de care 
dispun spre a-și menține influ
ența.

Poporul nigerian a obținut 
independența, s-au rostit multe 
discursuri în legătură cu aceas
ta, tunurile au bubuit sărbăto
rește, pe străzi bucuria era nă
valnică, dar și acum ramuri 

Venezuela). Delegația Nigeriei 
n-a participat la vot, iar re
prezentanții Republicii Volta 
Superioară au lipsit. 44 de 
țări — S.U.A., aliații lor, pre
cum și unele foste colonii 
franceze au votat împotrivă.

Pentru recomandarea de a 
se recunoaște împuternicirile 
„delegației" lui Kasavubu au 
votat 53 de delegații printre 
care S.U.A., Anglia, Franța, 
Japonia și altele. împotrivă 
au votat 24 delegații, 19 dele
gații s-au abținut de la vot.

După votare reprezentantul 
Republicii Mali a luat cuvîn
tul pentru a face o scurtă re
marcă. Date fiind rezultatele 
votului, a spus el. guvernul 
Republicii Mali iese din com
ponența comisiei de conci
liere.

Guvernul Guineei a decla
rat de asemenea că intențio
nează să iasă din Comisia de 
conciliere dacă Kasavubu și 
grupul său vor lua loc în A- 
dunare.

Seara tîrziu a devenit cu
noscut că plecarea Comisiei 
de conciliere în Congo pe ca
lea aerului proiectată pentru 
noaptea de 22 spre 23 noiem
brie a fost contramandată.

R. P. Romîne, luînd cuvîntul 
luni pentru a sprijini amenda, 
mentul ucrainean a subliniat că 
principiul respectării normelor 
de drept internațional face parte 
din însăși baza principală a 
dreptului internațional. El a re
levat că includerea amenda
mentului în rezoluție corespunde 
necesităților imperioase ale vie
ții internaționale. Poziția nega
tivă a unor anumite cercuri și 
guverne care acționează ca și 
cum nu ar exista dreptul inter
național pune în primejdie pa
cea lumii. Argumentele repre
zentantului romîn au fost susți
nute de reprezentanți a nume
roase țări. In această situație 
delegațiile S.U.A. și Angliei s-au 
văzut pînă la urmă nevoite să 
voteze amendamentul combătut 
de ei timp de trei săptămîni. 
Rezoluția a fost votată în unani
mitate.

Și această femeie japoneză 
a rămas înmărmurită. A con
statat, în piață, o nouă crește
re a prețurilor la zarzavaturi 
și came.

Dar nu este pentru prima 
oară în acest an cînd atît ea 
cît și sute de mii de alte gos
podine de pe întreg cuprinsul 
Japoniei cunosc adevărate 
drame atunci cînd merg la 
piață. După cum informează 
presa japoneză în decursul ul
timelor luni prețurile cu amă
nuntul la bunurile de larg 
consum au crescut cu 3,7 la 
sută. Numai la zarzavaturi 
preturile au crescut cu 30 la 
sută, iar la pește cu 20 la 
sută.

Iată de ce a rămas înmăr
murită gospodina japoneză 
din această fotografie.

Foto : JAPAN PRESS 

esențiale ale economiei țării se 
află in mîinile companiilor en
gleze și americane. Comerțul și 
industria ușoară din Nigeria 
sint controlate de către trustul 
englez „United Africa Compa
ny". Extracția și prospectarea 
petrolului aparțin companiilor 
engleză „Shell British Pet-oleum 
Company" și americană „Mobil 
Exploration of Nigeria". Extrac
ția minereului de cositor și nio
biu este dirijată de firmele en
gleze „Amalgamaded Tin Mi
nes Company" și „Beseachy Tin 
Company" precum și de firma 
americană „Connecott Cooper 
Company". Nu-i greu de înțeles 
că monopolurile încearcă să 
mențină Nigeria în situația unui 
furnizor de produse agrare și de 
materii prime și să împiedice 
dezvoltarea unei industrii na
ționale. Problema dezvoltării e- 
conomice viitoare o țării preo
cupă în cel mai înalt grad opi
nia publică nigeriană dornică 
să asigure Nigeriei independen
te un progres economic rapid, 
pe măsura posibilităților uriașe 
de care dispune. Răsună gla
suri ce cer naționalizarea unor 
ramuri industriale.

Dificultăți în calea dezvoltării 
Nigeriei creează și existența u- 
nor rămășițe feudale de trib. 
Feixialii și conducătorii de tri
buri, sînt puncte de sprijin ale 
colonialiștilor și se opun oricăror 
schimbări de natură progresistă, 
ațiță vrajbă între triburi și na
ționalități, subminează unitatea 
țării.

La ora actuală^ un roJ pre
ponderent în aparatul de stat îl 
au „consilierii" englezi. Un anu
me Stallarg deține funcția de 
secretar ai premierului și al gu
vernului central nigerian. Intr-o 
conferință de presă ce a avut 
loc la Lagos, conducători ai or
ganizației „Avangarda naționa
lă" au declarat că „acest en
glez care a lucrat peste 20 de 
ani în administrația colonială 
se poartă, de fapt, ca și cum ar 
fi primul ministru al Nigeriei". 
Mister Stallarg promovează 
englezi in posturile cheie și în
cearcă, in măsura în care îi stă

PARIS 23 Corespondentul A- 
gerpres transmite : In ședința 
din 22 noiembrie a celei de-a 
Xl-a Conferințe generale a 
U.N.E.S.C.O., în continuarea 
discuției generale a luat cuvîn
tul acad. Mihail Ralea, șeful de
legației romîne. In numele de
legației R. P. Romîne el a sa
lutat poporul francez și a mul
țumit guvernului Franței pentru 
tradiționala sa ospitalitate.

„înainte de a formula ob
servațiile delegației noastre 
în ce privește activitatea și 
programul organizației, a spus 
apoi acad. Ralea, permiteți-mi 
să subliniez semnificația deo
sebită a celei de-a Xl-a con
ferințe generale care constă 
în faptul că ea se desfășoară 
într-un moment istoric de o 
mare importanță în lumea 
noastră în plină transforma
re. In ultima vreme s-au pro
dus schimbări bogate în con
secințe. Aș vrea să vă amin
tesc ca un lucru important in
dependența unui însemnat nu
măr de state care au trecut 
recent la o viață nouă".

In continuare, șeful delega
ției romîne și-a exprimat re
gretul pentru faptul că ca
racterul universal al UNESCO 
este redus prin absența unor 
țări cu o civilizație înaltă, 
printre care China, R.P.D. Co
reeană, R. P. Mongolă, R. D. 
Vietnam, R. D. Germană.

După ce a subliniat necesi
tatea ca U.N.E.S.C.O. să-și a- 
dapteze structura și activita
tea la imperativele actuali
tății, vorbitorul a spus : ,,Ea 
va trebui să renunțe la toate 
prejudecățile și să abordeze 
frontal, fără nici o timiditate, 
problema nr. 1 a timpului 
nostru : coexistența pașnică, 
înțelegerea între popoare, cu
noașterea reciprocă și cola
borarea internațională prin 
intermediul educației, al știin
ței și culturii. U.N.E.S.C.O. va 
trebui să pună cu îndrăznea
lă acțiunea sa atît de bogată 
și de diversă în slujba păcii 
și înțelegerii intemaționale“.

Amintind că la a 55-a se
siune a sa. Consiliul Executiv 
al U.N.E.S.C.O. a luat o ho- 
tărîre privind contribuția a- 
cestei organizații la acțiunea
O.N.U. pentru dezarmarea ge
nerală și completă, M. Ralea 
a spus: „Delegația romînă 
este de părere că, în ciuda a- 
cestei hotărîri, activitatea ac
tuală și viitoare a UNESCO 
nu se axează încă suficient a- 
supra problemelor majore ale 
timpului nostru șl anume a- 
supra chestiunii dezarmării 
generale și complete, asupra 
chestiunii coexistenței pașni
ce".

După ce a arătat că o serie 
de laturi ale activității sale, 
o serie de proiecte de rezo
luție pe care actuala confe
rință generală urmează să le 
discute, decurg din preocu
pări minore în raport cu pro
blemele arzătoare ale actuali
tății vorbitorul a subliniat j 
bFirește că U.N.E.S.C.O. nu 
trebuie să se ocupe de aspec
tul tehnic al dezarmării ; dar

U.N.E.S.C.0 
problema abolirii
PARIS 23 (Agerpres). — La 

începutul ședinței plenare din 23 
noiembrie, delegații la cea de~a 
11-a Conferință generală a 
U.N.E.S.C.O, au hotărit să in
cludă pe ordinea de zi problema 
contribuției U.N.E.S.C.O. la do- 
bîndirea independenței de către 
țările și popoarele coloniale în 

în putință, să orienteze politica 
guvernamentală într-o direcție 
cu totul străină de interesele 
Nigeriei.

Opinia publică din Nige
ria este preocupată de 
lupta pentru asigurarea 

unei complete independențe na
ționale, pentru înlăturarea con
secințelor dominației colonia
liste. Atitudinile pozitive ale gu
vernului în o serie de probleme 
dezbătute la O.N.U. au găsit 
deplină aprobare. Insă numeroși 
oameni politici din Nigeria pri
vesc cu îngrijorare acele acți
uni ale guvernului ce vin in con
tradicție cu interesele naționa
le, cum ar fi tratatul anglo-ni- 
gerian. Ei insistă pentru promo
varea unei politici de lichidare 
a tuturor formelor de dominație 
colonialistă, pentru deplină 
independență, pentru relații 
prietenești cu absolut toate ță
rile care adoptă o atitudine 
justă față de Nigeria. Opinia 
publică cere ca Nigeria să a- 
dopte o politică de neutralitate 
și de neaderare la pactele mi
litare agresive, așa cum a pro
mis guvernul în repetate rînduri 
că va acționa.

Nigeria se află la început de 
drum. Evoluția ei este urmărită 
cu deosebită atenție și dincolo 
de frontierele ei, pe continentul 
african ca și in lumea întreagă.

EUGENIU OBREA 

ea trebuie să pună totul în ac
țiune pentru a pregăti clima
tul moral și spiritual, pentru a 
forma conștiința pașnică și 
constructivă a milioanelor de 
oameni. U.N.E.S.C.O., cea mai 
mare organizație culturală 
din lume, are sarcina de a 
formula și de a generaliza a- 
cest spirit umanist, pașnic^ 
antișovin și antifascist. Nece
sitatea educării tineretului și 
adulților în spiritul colaboră
rii internaționale, al dragos
tei de pace și al prieteniei în
tre națiuni mi se pare a fi de 
o importanță vitală".

In continuare șeful delega
ției romîne s-a referit la unele 
din cauzele care împiedică 
încă dezvoltarea activității 
U.N.E.S.C.O. După ce a subli
niat necesitatea urgentă ca a- 
ceastă organizație să devină 
cu adevărat universală, M, 
Ralea a arătat că acest carac
ter universal al U.N.E.S.C.O. 
va fi iluzoriu atîta vreme cit 
nu se va asigura o reprezen
tare cu adevărat echitabilă a 
statelor membre în organele 
conducătoare și în organisme
le ei de lucru. In această di
recție a spus el, trebuie ca ea 
să țină seama de marile, zone 
ale globului.

Vorbitorul a atras în conti
nuare atenția asupra discri
minării politice practicate de 
directorul general față de o 
serie de mari organizații in
ternaționale neguvemamenta- 
le menționînd, printre altele, 
Uniunea Internațională a Stu
denților și Organizația inter
națională de radio și televi
ziune.

Ocupîndu-se de programul 
U.N.E.S.C.O. pe 1961—1962, 
acad. Ralea a arătat că a- 
cesta trebuie să se concen
treze în direcții de interes 
vital pentru educație, cultură, 
știință și pace. Este necesar, 
a spus el, ca U.N.E.S.C.O. să 
acorde atenție elaborării unui 
vast program de educație a 
tineretului în spiritul cunoaș
terii reciproce, al colaborării 
internaționale și al păcii. 
Vorbitorul a anunțat că dele
gația romînă a pregătit un 
proiect de rezoluție în acest 
sens. El a subliniat necesita
tea de a se acorda un ajutor 
important statelor din Africa 
și Asia, membre ale 
U.N.E.S.C.O., în domeniul în- 
vățămîntului elementar și 
mediu și a relevat importanța 
unor acțiuni regionale menite 
să favorizeze schimburile cul
turale și științifice și să sti
muleze colaborarea și buna 
înțelegere între popoarele u- 
nei aceleiași regiuni. „Comisia 
națională romînă, a arătat 
vorbitorul, proiectează ca în 
anul 1961 să organizeze în a- 
cest scop un colocviu asupra 
civilizațiilor balcanice".

In încheiere, reprezentantul 
romîn s-a ocupat de activita
tea Comisiei naționale romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. subliniind 
că aceasta s-a străduit să slu
jească din ce în ce mai bine 
marile obiective ale organiza
ției.

. va discuta 
sistemului colonial

lumina propunerilor corespunză
toare și a discuțiilor care au avut 
loc la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

După cum se știe, la 22 no
iembrie, Prezidiul Conferin
ței generale a U.N.E.S.C.O. a 
recomandat în unanimitate Con
ferinței să includă pe ordinea de 
zi această problemă ridicată de 
delegația Uniunii Sovietice care 
a propus ca „Declarația cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale** 
să fie supusă discuției Conferin
ței.

La 23 noiembrie conferința ge
nerală a hotărît de asemenea în 
unanimitate să creeze o comisie 
de lucru alcătuită din reprezen
tanții a zece state care să pre
zinte Conferinței generale un 
proiect de rezoluție în această 
problemă.

Regele Libiei 
va vizita U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : Regele Idris 
I aJ Libiei a acceptat propu
nerea guvernului sovietic de a 
vizita U.RS.S.

în informația oficială cu 
privire la apropiata vizită în 
U.R.S.S. a regelui Libiei se 
spune:

„Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și guvernul 
sovietic, conducîndu-se după 
dorința de a dezvolta și con
solida relațiile de prietenie cu 
Regatul Unit al Libiei și acor- 
dînd o însemnătate deosebită 
stabilirii de contacte persona
le între conducătorii de stat ai 
Libiei și Uniunii Sovietice, au 
invitat pe regele Idris I al Li
biei să viziteze Uniunea Sovie
tică la o dată pe care o va 
considera nimerită în calitate 
de oaspete al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
al guvernului sovietic".

Regele Idris I a acceptat cu 
satisfacție această invitație.

Data vizitei va fi stabilită 
ulterior.
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