
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Muncitor

O nouă linie de înaltă tensiune
dată în exploatare

(Agerpres)
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Numai în

pentru electrificarea 
satelor și alimentarea 
cu energie 
a unităților 
socialiste.
primele opt luni din 
acest an au fost elec
trificate peste 320 de 
sate ; la începutul lu
nii trecute se aflau în 
diferite stadii de exe
cuție lucrările de 
lecfrificare a i 
217 sate.

O fotografie bună vorbește în
totdeauna complet, multilateral 
despre personalitatea unui om. 
Pe Anghel Enescu, electrician‘la 
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fost 
800

înaltă 
de disfribu- 

elec- 
se ramifică con-

Și 
latul țării, du- 
în alte localități 

de 
termocentrale

schela Boldești, obiectivul
l-a caracterizat în 

el mai important : 
robust, dragostea și , 

pentru munca la sondă.
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Refeaua de 
tensiune 
fie a energiei 
trice 
tinuu de-a lungul 
de-a 
cînd 
energia produsă 
marile 
și hidrocentrale inter
conectate în sistemul 
energetic național. 
Recent a fost dată în 
exploatare linia de 
înaltă tensiune Meli- 
nești—Poenari, prin

care s-a legat la sis
temul energetic națio
nal localitatea Băl- 
cești, 
nului Oltețu. De 
începutul anului 
pînă acum au 
construite peste 
km de linii de înaltă 
tensiune de distribuție 
a energiei electrice.

Multe din noile li
nii date în exploatare 
în ultimul timp con
stituie axele de la 
care se fac racorduri

DEN PASAR 10 (Agerpres). 
Trimișii speciali transmit : 
Miercuri, în cea de-a 10-a zi 
a vizitei în Indonezia tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, împreu
nă cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri și Corneliu 
Mănescu, ministrul Afăcerilor 
Externe, au asistat la o pro
cesiune cu caracter alegoric a 
locuitorilor insulei Bali.

La ora 10 dimineața, înalții 
oaspeți români, împreună cu 
președintele Sukarno și alte 
personalități indoneziene au 
luat loc la o tribună instalată 
pe șoseaua din fața reședinței 
guvernatorului insulei. în fața 
tribunei se adunaseră mari 
mulțimi de oameni purtînd 
pancarte, fluturînd stegulețe 
și rostind lozinci de salut.

Prin fața tribunei au în
ceput să se perinde care ale
gorice înfățișînd ritualurile 
milenare care însoțesc toate 
marile evenimente ale vieții 
locuitorilor insulei Bali, na
șterea, adolescența, logodna, 
căsătoria, moartea. Iată, de 
pildă, ceremoniile cu prilejul 
logodnei. Pe 
împodobit o 
îmbrăcată în 
lucitoare este 
un grup de prietene, care 
aranjează podoabele.

Partea a doua a procesiunii 
este consacrată dansului și 
cîntecului. Oaspeții și perso
nalitățile indoneziene admiră 
mari grupuri de dansatori ale 
căror chipuri sînt ascunse sub 
măști de un colorit viu. In 
mijlocul unor grupuri de dan
satori vezi evoluind păpuși 
uriașe, a căror statură întrece 
de două ori pe aceea a unui 
om. Membrele lor sînt acțio
nate de către dansatorii care 
fac parte din procesiune. Mult 
aplaudată este trecerea unui 
ansamblu de operă populară 
indoneziană, nelipsit aproape 
in fiecare sat indonezian.

Procesiunea alegorică se în
cheie cu minunatul dans 
„Pendetul“, executat de sute 
de fete bogat învestmântate, 
purtînd pe cap coronițe de 
flori și ducînd pe umeri cupe 
cu ierburi și flori plăcut mi
rositoare. Dansatoarele se a- 
propie de tribună și aruncă 
petale asupra oaspeților ro- 
mîni și conducătorilor indone
zieni. Mulțimea aclamă înde
lung. Aplauzele nu mai conte
nesc.

Programul zilei de 10 oc-

tombrie nu prevedea ținerea 
unui miting, un astfel de mi
ting avusese loc cu două zile 
în urmă la Djokdjakarta. Lo
cuitorii orașului Den Pasar au 
cerut însă tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și pre
ședintelui Sukafno să le vor
bească. Răspunzînd cererii lor 
entuziaste, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se apropie de 
microfon și rostește o scurtă 
cuvîntare.

Poporul romîn poartă senti
mente de dragoste și prietenie 
poporului indonezian, îl consi
deră un tovarăș de luptă pen
tru o viață fericită, pentru 
progres social, împotriva poli
ticii agresive a imperialismu
lui, împotriva colonialismului 
a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

După ce a adus cetățenilor 
din Den Pasar salutul poporu
lui romîn și a mulțumit pen
tru primirea deosebit de căl
duroasă făcută solilor țării 
noastre, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus în con
tinuare : „Felicităm poporul 
indonezian pentru victoria ob
ținută prin eliberarea Irianu-

lui de vest. Această victorie a 
Republicii Indonezia este un 
prilej de satisfacție nu numai 
pentru indonezieni, ci și pen
tru poporul romîn, pentru în
treaga lume progresistă. Sînt 
însă și unele cercuri care de- 
plîng pierderea Irianului de 
vest. N-au decît să plîngă. De 
partea noastră este victoria, 
este bucuria. De partea lor 
este amărăciunea că au pier
dut posibilitatea de a mai 
exploata Indonezia. Mai sînt 
încă popoare care trăiesc sub 
jugul colonialismului. Dar co
lonialismul, acest stindard 
zdrențăros al exploatării va fi 
înlăturat în întreaga lume, și 
în locul lui va înflori pro
gresul popoarelor eliberate, 
în lupta lor, popoarele care 
luptă împotriva înrobirii colo
niale nu sînt singure. Ele au 
în poporul indonezian, în 
poporul romîn și în celelate 
popoare din țările socialiste 
adevărați prieteni, frați, tova
răși de luptă“.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
referit la munca poporului in-

(Continuare în pag. a IV-a)
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cu cerințele producției

La însiSozarea 
furajelor

La stațiunea experimentală 
agricolă Suceava, secția Iț- 
cani continuă acțiunea de în- 
silozare a porumbului. Cele 
două tocători mecanice — una 
în timp și cealaltă lingă depo
zit — la care lucrează 14 oa
meni, asigură un ritm intens de 
muncă. Printre cei ce lucrea
ză cu însuflețire se numără 
și comunistul Dumitru Lungu, 
utemistul Mihai Hrițcu, pre
cum și Murgu Constantin, 
Hrițcu Costică, Cuzariuc Emi- 
lian, Pîslaru Gh., Stănescu Lo- 
ghin, Pălăuceanu Gh. și alții.

Multă atenție au acordat în- 
silozării tractoriștii utemiști 
Macoviciuc Șt. și Tanasan Ni- 
colae, care au tocat pe timp 
cu combina în medie pe zi 4 
vagoane și jumătate porumb.

Pînă în prezent s-au insilo- 
zat peste 3.300 de tone de 
porumb.

eci de construcții 
navale și metali
ce, șlepuri, tancuri 
petroliere, cargo
uri, poduri rulan
te — iată cîteva 
dintre produsele 

care se execută la Uzinele me
canice din Turnu Severin. Fie
care dintre ele cere o muncă 
complexă, vaste cunoștințe 
tehnice. Iată de ce problema 
ridicării calificării 
profesionale a tutu
ror muncitorilor este 
deosebit de actuală. 
Pe această linie s-au 
luat unele măsuri. 
Anul acesta, de e- 
xemplu, s-a stabilit 
să se organizeze 
cursuri în toate secțiile, 
toarele și atelierele. Peste 
de muncitori, în cea mai mare 
parte tineri, și-au exprimat do
rința de a învăța. în cele mai 
multe secții s-a ținut seama 
de specialitatea și pregătirea 
tinerilor, de cerințele lor. Iată 
cum s-a procedat în secția me
canică — sectorul I. Cei 70 de 
cursanți au fost împărțiți în 
două clase paralele și înca
drați în același curs : ajustori, 
lăcătuși și instalatori. S-ar pă-

rea că procedîndu-se astfel s-a 
greșit. Dimpotrivă. în proce
sul tehnologic cele trei mese
rii sînt strîns legate. Munci
torii preiau unii de la alții o- 
perații întregi. Studiindu-se 
condițiile specifice, s-a găsit 
necesară o asemenea organiza
re. Și ea s-a dovedit a fi foar
te bună. Tematicile întoc
mite au fost supuse discuției 
muncitorilor, maiștrilor, șefi-

cru. Alte lecții i-au ajutat pe 
cursanți să-și însușească cu
noștințe mai multe despre to
leranțe și semne de prelucra
re, despre organizarea muncii 
etc. Cursurile s-au bucurat de 
o largă participare.

Meritul organizației U.T.M. • 
de aici este că a reușit să tre
zească la tineri interesul pen
tru studiu. Din discuțiile pur
tate,

Tribuna experienței înaintate 
privind ridicarea calificării 

tinerilor

lor de echipe. Ele au fost com
pletate cu ' propunerile făcute 
asigurîndu-se astfel un con
ținut mai bogat cursurilor, o 
concordanță cu problemele pe 
care le ridică producția. De 
altfel, propunerile făcute s-au 
referit la lămurirea cauzelor 
unor deficiențe semnalate în 
activitatea de fiecare zi. Unii 
muncitori, de pildă, nu știau 
să citească corect desenele. 
Printre cele 48 de teme cu
prinse în programa analitică 
multe s-au referit la acest Iu-
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individual sau în a- 
dunărilo generale 
U.T.M., tinerii au a- 
vut multe de învățat. 
De asemenea, organi
zația U.T.M. a ajutat 
îndeaproape colecti
vul la întocmirea te
maticilor, Lucruri 
bune s-au făcut și în 

sectoarele II și III (mașini u- 
nelte). La sectorul III, de e- 
xemplu, toți cei 102 strungari 
au frecventat cursul. Membrii 
comitetului U.T.M. de aici nu 
s-au mulțumit numai cu mobi
lizarea tinerilor. Ei au pârtiei-, 
pat la ore ca să cunoască ni
velul la care se predau lecții
le, felul cum s-au pregătit 
cursanții. Pentru ca toți tine
rii să poată învăța, organizația 
U-T.M. a propus conducerii 
secției ca fiecare lecție ținută 
în schimbul I să fie reluată 
în săptămâna următoare cu 
schimbul II, propunere Care 
a prins viață,

Analizînd activitatea cursu
rilor de ridicare a calificării 
profesionale la Uzinele meca
nice din Turnu Severin sem
nalăm însă cîteva defecțiuni 
care trebuie înlăturate.

Sînt secții unde s-a acordat 
mai puțină atenție pregătirii 
profesionale. în unele locuri 
cuprinderea tinerilor în cursuri 
s-a făcut fără discernământ; 
fără să se țină seama de gra
dul de pregătire, de experien
ța acestora< în acest fel ș-ă 
procedat la secția sculerie și 
este foarte limpede de ce aici

în biblioteca Centrului școlar agricol Găiești,
,Foto ; C. IONELeiegrame

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne și tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri au trimis 
președintelui Statelor Unite ale Braziliei, Joao Belchior Goulart, 
o telegramă de felicitări cu prilejul Zilei naționale a Braziliei.

Președintele Joao Belchior Goulart a mulțumit tovarășilor 
, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer pentru feli

citările trimise cu ocazia sărbătorii naționale a Braziliei.

Se extinde rețeaua unităților
de deservire

y'
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fnsămînfarea grîului de toamnă 
este pe terminate la G.A.C, 

Schitul-Duca, regiunea lași,

Foto î AGERPRES

La Băifa Bofizei, 
unde se află unul din
tre cele mai tinere 
sectoare de exploa
tare a lemnului din 
munții Țibleșului s-a 
deschis de curînd un 
magazin alimentar al 
cooperației de con
sum, Un asemenea 
magazin a fost inau-

guraf în ultimul timp 
și în: parchetul Lostun. 
In prezent, în exploa
tările forestiere din 
regiunea Maramureș 
funcționează peste 40 
de unități ale coope
rației de consum. 
Magazinele pun la 
dispoziția muncitorilor 
forestieri o gamă tot

mai variată de | 
duse alimentare 
industriale. Ca urma
re, în primele opt 
luni ale anului, prin 
aceste unități s-au 
desfăcut cu aproape 
20 la sută mai multe 
mărfuri decit în a- 
ceeași perioadă a a- 
nului trecut.

pro-
1 Și

Noi materiale 
de finisaj 

pentru locuințe
în cîteva 

unuia dintre 
struite pe 
Capitală s-a 
de materiale 
expuse dale și plăci din policlo- 
rură de vinii, tapete semila- 
vabile, covoare din mase plasti
ce, noi tipuri de obiecte sani
tare etc. Cu asemenea materiale 
sînt finisate și apartamentele 
care găzduiesc expoziția.

apartamente ale 
noile blocuri con- 
Șoseaua Viilor din 

deschis o expoziție 
noi de finisaj. Sînt

Muzeu etnografic 
la Săcueni

Muzeul etnografic din Să
cueni, regiunea Crișana este 
vizitat de numeroși oameni ai 
muncii. De la începutul anu
lui au venit aici aproape 
3 000 de cetățeni — cei mai 
mulți colectiviști din satele 
raionului Marghita. Muzeul 
organizează, de asemenea, vi
zionarea unor filme științifice 
și documentare ca „Originea 
și evoluția omului”, „Așeză
rile omenești în trecut”, 
„Scoarța pămîntului” etc.

Baza materială a culturii—mai bine folosită!

trecut o bună bucată de vreme de cînd toamna 
și-a făcut simțită prezența. Zilele iernii nu sînt 
nici ele departe. Activitatea culturală, care în 
cursul verii a însuflețit mai ales parcurile și îm
prejurimile orașului, este din nou găzduită în clu
buri. Cum se desfășoară această activitate ? Răs
punde ea cerințelor oamenilor muncii din acest

oraș ?
La Bacău există o puternică bază materială a culturii repre

zentată mai ales prin cele șapte cluburi muncitorești înzestrate 
cu săli de spectacole, cu biblioteci, numărînd sute de mii de 
volume de cărți, săli de lectură, de repetiție etc. Clubul Fa
bricii de hîrtie și celuloză „Steaua roșie”, de exemplu, e cu
noscut pentru frumoasa sală de spectacole unde, de curînd, 
orchestra simfonică a Filarmonicii din Bacău și-a deschis noua 
stagiune muzicală. In biblioteca clubului se găsesc, pe lîngă 
opere valoroase ale literaturii clasice și contemporane, ultimele 
noutăți literare, cărți politice, științifice, tehnice etc. Nu se 
poate spune că la cluburile din Bacău nu se organizează unele 
acțiuni culturale (seri literare, recenzii, vizionări de filme, 
jocuri de sală). Dar, față de bogata înzestrare materială a clu
burilor și mai ales față de cerințele mereu crescînde ale mun
cii de educație, socotim că aceste activități sînt departe de ceea 
ce ar trebui să fie. Aceasta este de fapt prima constatare pe 
care o faci asistînd la programul oricărui club din oraș.

180 la club. 
Dar ceilalți 

tineri ?
întrebat cum îi antrenează 

comitetul U.T.M. al Fabricii 
„Steaua roșie“ pe tineri la acti
vitățile de la clubul fabricii, 
secretarul comitetului U.T.M., 
Vasile Caba, ne-a răspuns :

— La începutul anului lu
crurile nu mergeau prea bine. 
Aveam, e drept, în cadrul clu
bului formații artistice înfiin
țate cu ani în urmă: un cor, 
o brigadă artistică de agita
ție, fanfară, orchestră de mu
zică ușoară și populară. Tinerii 
care veneau la repetiții erau 
însă din ce în ce mai puțini. 
Am făcut atunci un calcul: 
dacă avem, de pildă, atîția

seraliști, atîția căsătoriți, atî
ția cu diferite munci obștești 
etc., înseamnă că ne mai ră- 
mîn vreo 180 de tineri care 
ar putea desfășura activitate 
cultural-artistică. Ei trebuiau 
să devină „permanenții” clu
bului și spre ei ne-am îndrep
tat atenția. Am stat de vorbă 
cu o parte dintre ei și așa am 
reușit să reorganizăm activi
tatea culturală.

Ascultîndu-1 pe tovarășul 
Vasile Caba ne-am dat seama 
cît de greșit e uneori modul 
în care privește comitetul 
U.T.M. de la Fabrica „Steaua 
roșie” scopul muncii cultura
le. In fabrică nu lucrează 
numai 180 de tineri, ci mai 
bine de 700. Dar, printr-o op
tică întoarsă cu capul în 
jos, tovarășii de la comi
tetul U.T.M. au „închis“, 
cu o simplă trăsătură de cre
ion, ușile clubului la peste 500 
de tineri. în loc să se preo
cupe ca, în colaborare cu co

mitetul sindicatului, la club 
să existe în fiecare zi acțiuni 
care să-i atragă deopotrivă 
pe toți tinerii, tovarășii din 
comitetul U.T.M. își caută 
justificări prin calcule func
ționărești. Așa se și explică 
de ce activitatea clubului de 
la această fabrică este ruptă 
adesea de cerințele vieții ti
nerilor. Ea nu este concepută 
ca un ansamblu de acțiuni 
care să vină în sprijinul edu
cației lor, a îmbogățirii cu
noștințelor ci ca activități 
despărțite unele de altele, ca 
niște sertărașe: Joia tinere
tului, seară distractivă, cam-, 
pionat de șah...

Pentru ce să vină tinerii 
la club cînd ei nu găsesc aici 
decît aceleași și aceleași „ac
țiuni” rapetate mecanic de la 
o săptămîna la alta : șah, re
cenzie, film.

Programul său să reflecte 
și să răspundă preocupărilor 
celor mai diferite categorii de

oameni din fabrică. Clubul 
trebuie să-l atragă și pe tînă- 
rul de 18 ani, pasionat pentru 
o discuție despre poezie, dor
nic să ia parte la o reu
niune, sau o conferință pe 
teme de morală; și pe cel că
sătorit, care dorește să vină 
cu soția (și ar.trebui să-i ofe
rim asemenea programe încît 
el să se îndrepte tot mai des îm
preună cu soția, în orele libe
re, spre club); și pe inginer 
— tînărul intelectual al între
prinderii, care să găsească aici 
un prilej de a-și verifica și 
comunica ideile (la un simpo
zion pe teme științifice, de 
exemplu).. O multitudine de 
cerințe, o bogată bază mate
rială, dar cărora clubul Fabri
cii de hîrtie „Steaua roșie“ le 
răspunde cu o sărăcie lu
cie în acțiuni educative. 
Din păcate asemenea programe 
„uscate”, fără un conținut cu 
adevărat bogat, gîndite parcă

cu ochii pe jumătate închiși 
stau la baza „activității” și a 
altor cluburi din Bacău.

A

In program: 

„șah, renii.

șah“
Să luăm, de pildă, progra

mul: clubului „Steaua roșie” 
pe una din săptămânile tre
cute. Luni: conferință : „Cî
teva cunoștințe despre Uni
vers”. Tinerii au venit, au 
ascultat conferința dar altă 
activitate în ziua aceea n-au 
mai găsit. Doar dacă ar fi ju
cat șah sau table. Tinerii au 
venit și marți: poate astăzi 
programul clubului e mai bo
gat. Marți însă numai pasio- 
nații jocului de șah au avut 
motive să se bucure. Clubul 
a stat deschis doar ca să găz

duiască obișnuitele lor între
ceri. Totuși miercuri tinerii 
care lucrau în schimbul doi 
au dat încă de dimineață pe 
la club. Dezamăgire: clubul 
era închis. Nici o activitate. 
După-amiază era anunțat 
film. Au venit și joi, tot la 
film. Vineri iar la film. Și nu
mai sîmbătă pe scena clubu
lui a fost văzută orchestra de-, 
copii.

Judecind după faptul că în 
cinci zile dintr-o săptămînă 
nu s-a putut organiza decît o 
conferință s-ar crede că acest 
club e lipsit de cadrele nece
sare muncii de organizare a 
activității sale. Dar nu este 
așa. Clubul Fabricii de hîrtie 
și celuloză „Steaua roșie” care 
dispune pe lîngă alte săli și 
de două săli mari cu cîte 300

VIORICA GRIGOR3SCU 
CONSTANTIN NANCU 

Corespondentul „Scînteii tinere
tului” pentru regiunea Bacău

(Continuare în pag. a III-a)
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ncă din primele zile 
de școală, comite
tul U.T.M. de 
Școala medie nr. 2 
„Mihail Eminescu“ 
din Buzău a început, 
sub îndrumarea or

ganizației de partid, pregătirile 
în vederea deschiderii noului an 
de învățămînt politic U.T.M. In 
școală a fost alcătuit un colectiv 
care a lucrat la elaborarea pla
nului de organizare și desfășurare 
a acestei forme de pregătire poli
tică a elevilor.

Munca da elaborare a acestui 
plan nu a fost, firește, simplă. Co
lectivul alcătuit în acest scop are 
în vedere faptul că învăfămîntul 
politic U.T.M. constituie un 
factor deosebif de însemnat în 
ridicarea răspunderii elevilor față 
de Învățătură, de a-i educa în 
spiritul moralei comuniste. De a- 
ceea, s-a acordat o mare atenția 
stabilirii tematicii, în funcție de 
gradul de pregătire al elevilor din 
clase diferite, dar, mai ales, în 
funcție de problemele muncii de 
educație care se pun într-o clasă 
sau alfa. Membrii colectivului au 
purtat discuții cu utemiștii, le-au 
cerut să facă propuneri asupra 
căror ciclurj de conferințe să se 
oprească.

Organizarea învățămîntului po
litic U.T.M. sub forma ciclurilor 
de conferințe impune o deosebi
tă preocupare și pentru buna în
drumare a lectorilor care fac a- 
ceste expuneri. Anul acesta au 
fost atrase pentru a îndeplini 
munca de lectori numeroase 
dre didactice bine pregătite,

la

ca-
cu

luliana Bădeanu, din clasa 
Xl-a A a Școlii medii r 
din Ploiești (stînga) și Luisa 
Miron, din clasa a IX-a F 
a Școlii medii nr. 39 „Dimitrie 
Cantemir" din București (drea
pta) sînt două eleve fruntașe. 
Prima lor grijă cînd vin de la 
școală e învățătura, lată-le pre- 
gătindu-și cu seriozitate lec

țiile pentru a doua zi.

Foto: N. STELORIAN

ezultatele obținu
te la învățătură 
de elevii clasei a 
Xl-a A de la Școa
la medie „Unirea” 
din Focșani, con
tribuția

U.T.M., 
clasei au 
acestor

pe care 
întregul 

adus-o la 
rezultate,

organizația 
colectiv al 
obținerea 
metodele muncii de educare 
comunistă a elevilor — iată 
principalele probleme pe care 
le-au dezbătut utemiștii în 
adunarea generală U.T.M. de 
dare de seamă și alegeri.

Darea de seamă, întocmită 
din vreme de un colectiv for
mat din utemiști, în urma 
consultării cu elevii clasei, cu 
dirigintele, cu profesorii, a 
fost prezentată de elevul Ve- 
ber Laurențiu, organizatorul 
U.T.M. de grupă. Cei 31 de 
utemiști prezenți la adunare 
ascultau cu atenție. Era fi
resc. Se vorbea doar despre 
succesele lor, despre lipsurile 
pe care le-au avut, despre 
experiența acumulată într-un 
an de învățătură, de muncă 
rodnică...

După primul trimestru al 
anului trecut, situația la în
vățătură în această clasă era 
nesatisfăcătoare. Existau elevi 
delăsători, care arborau aere 
de superioritate, de plictisea
lă, socotindu-se atotștiutori, și 
care nu se țineau de învăță
tură. Pînă la sfîrșitul anului

s-au găsit însă numeroase me
tode educative pentru a-i 
scoate din amorțeală pe cei 
„plictisiți”. Rezultatele obținu
te au arătat că s-a proce
dat bine. Numărul corijenți- 
lor s-a redus la 3, iar elevi ca 
Minea Fănică, Galea Anișoa- 
ra, Mardareț Virgil și alții — 
la început amenințați cu re- 
petenția — au reușit să pro
moveze clasa, 
rezultate — se arată în 
rea de seamă — nu au venit 
de la sine. Pentru obținerea 
lor organizația U.T.M., colec
tivul clamei au desfășurat o

„Toate aceste 
da-

miștii și-au propus să discute 
despre abaterile colegului lor 
într-o adunare generală U.T.M. 
deschisă. Au fost date nume
roase exemple — din clasa lor 
și din alte clase — de elevi 
fruntași la învățătură, dis
ciplinați, care fac cinste șco
lii, părinților. Utemiștii i-au 
arătat lui Drăghici ce obligații 
are ca elev, 
miștilor nu 
efect. Adunarea generală, în
tregul colectiv, prin munca 
perseverentă desfășurată cu 
el, l-au ajutat să se îndrepte.

Darea de seamă și discuțiile

Acțiunea ute- 
a rămas fără

în ce constă schimbarea. Și 
Bogea, și Chirilă, și Costin au 
primit, în ultimul trimestru 
al anului trecut, note de 7 și 
8. Deci pot învăța mai bine. 
Să-i ajutăm atunci ca anul a- 
cesta să obțină note și mai 
bune.

Utemiștii însă nu s-au adu
nat să se laude. într-adevăr, 
organizația U.T.M. din clasa 
lor a obținut numeroase 
succese. Dar pe linia îmbună
tățirii situației la învățătură 
nu s-a făcut încă totul.

Printre cei care au
cuvîntul în adunare a fost

luat 
Și

Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației 
U. T. M. a clasei a Xl-a A de la Școala medie „Unirea“ Focșani

susținută muncă politică cu 
fiecare elev în parte”.

Cei prezenți și-au amintit, 
desigur, de comportarea ele
vului Drăghici Gheorghe. Era 
nedisciplinat, fugea de la ore, 
răspundea urît profesorilor. 
Devenise o problemă pentru 
colectivul clasei. Neștiind la 
început cum să procedeze, 
ceilalți elevi l-au izolat. Sin
gur într-o bancă, în fundul 
clasei, nesupraveghiat de ni
meni, Drăghici continua să 
stingherească orele de curs și 
nici nu învăța. A intervenit 
atunci organizația U.T.M. Ute-

purtate în jurul ei au scos în 
evidență numeroase asemenea 
cazuri cînd colectivul, inter
venind cu promptitudine, cu 
hotărîre a reușit să-i tre
zească din amorțeală pe le
neși, pe delăsători, ba mai 
mult, să trezească în ei dra
gostea, pasiunea pentru învă
țătură.

— în clasa noastră avem 
mulți elevi burii.' Știți ce Slab 
învățau anul trecut Bogea 
Constantin, Chirilă Dumitru, 
Costin Constantin. Acum s-au 
schimbat. Și utemistul Bogdan 
Daniel arată în cuvîntul său

utemista Luca Maria. Ea a 
propus ca în clasa lor să ia 
ființă „oglinda săptămînii” 
(un panou cu informații) unde 
săptămînal să fie popularizați 
elevii fruntași, iar cei care 
obțin rezultate mediocre și 
bineînțeles, codașii să fie 
aspru criticați.

Propunerea a fost primită 
cu interes de întreaga adu
nare și măsurile propuse pen
tru îmbunătățirea situației la 
învățătură s-au îmbogățit cu 
încă o acțiune.

Utemiștii și-au exprimat, 
de asemenea, dorința ca pos
tul U.T.M. de control să-și 
îmbunătățească activitatea. 
Pe baza propunerilor făcute, 
adunarea generală a stabilit 
ca membrii postului să orga
nizeze schimburi de experien
ță cu posturile U.T.M. din 
alte clase, să organizeze mai 
multe consfătuiri în scopul 
lichidării lipsurilor manifes
tate și îmbunătățirii activi
tății. Propunerile făcute de 
utemiști au îmbogățit proiec
tul de hotărîri prezentat adu
nării, creînd perspectiva unei 
activități rodnice. S-a insistat 
mult asupra măsurilor ce tre
buie luate ca toți elevii cla
sei să se . încadreze cit mai 
bine în disciplina școlară. 
Prezența la toate orele, parti
ciparea activă la lecții, luarea 
cu atenție a notițelor — a 
reieșit din discuții — sînt con
diții de bază ale bunei pre
gătiri. Pentru realizarea lor 
noul organ ales va trebui să 
desfășoare în viitor, împreu
nă cu dirigintele clasei, o ac
tivitate politico-educativă 
mai bogată, mai cuprinzătoa
re, îndreptată în primul rînd 
în scopul dezvoltării simțului 
de răspundere al tuturor ele
vilor față de principala lor 
îndatorire — învățătura.

ADRIAN VASILESCU

Un cerc dramatic activ
A intrat în tradi

ția elevilor de la 
Școala medie nr. 2 
din Timișoara ca, 
an de an, cercul 
dramatic să prezin
te pe scena școlii și 
a altor școli din o- 
raș, precum și 
comunele 
prejurimi 
tr-un act, 
de poezie 
că și în anul acesta 
școlar, cercul dra
matic vine în fața 
colegilor cu piesa 
„Oaspetele din fap
tul serii“ de Horia 
Lovinescu, în inter
pretarea elevilor din 
clasa a X-a.

In acest an, la

in 
din îm- 
piese in- 
recitaluri 
etc. Iată

cercul dramatic au 
venit și membri 
noi. Mihăiță Ioan și 
Lațcu Gheorghe 
sînt doar doi dintre 
ei. Alături de cei 
„vechi“, ei pregătesc 
acum piesa „Soare
le răsare la miezul 
nopții“ și un grupaj 
de scenete din via
ța elevilor. Tot în 
pregătire se află și 
dramatizarea „Lu
ceafărului“ de Emi- 
nescu.

Toți „artiștii“ au 
note bune. Doina 
Barboreanu, de e- 
xemplu, de la înce
putul anului a luat 
doi de nouă și un

zece. Turcu Romu- 
lus e și el un elev 
bun.

Prin activitatea 
sa. cercul dramatic 
de la Școala medie 
nr. 2 dezvoltă la e- 
levi dragostea pen
tru frumos, pentru 
activitatea artistică. 
El se bucură de a- 
precierea elevilor 
care se mîndresc cu 
el. Cînd îți poves
tesc ceva despre 
școala lor ei nu uită 
să adauge:

— Știi, noi avem 
și un cerc drama
tic...

CORNEL 
VLÄDOREANU

n sala laboratoru- 
! lui de fizică de la

Școala medie nr. 
17 „Matei Basa- 
rab“ nu se făcea 
nici o experiență. 
Cei peste 50 de

profesori de limba romînă 
prezenți în sală, discutau to
tuși aprins pe marginea... unei 
experiențe. Era vorba de va
lorificarea experienței obți
nute în pregătirea elevilor 
pentru examenul de maturi
tate. Discuția avea loc în le
gătură cu rezultatele obținute 
de elevii din școlile raionului 
Tudor Vladimirescu la exa
menul amintit-

Una dintre problemele ridi
cate în cadrul acestei discuții 
privea felul în care elevii sînt 
îndrumați să citească operele 
diferiților scriitori, precum și 
obișnuirea viitorilor absol
venți și, în continuare, a vii
torilor studenți, cu un anumit 
mod de a prezenta, în scris 
sau oral, ceea Ce este esențial 
dintr-o operă literară.

L-am solicitat atunci pe to
varășul profesor Marcel Zuc- 
man - Zamfirescu, „profesor 
fruntaș“ la Școala medie nr. 
16 „George Coșbuc“, să ne vor
bească mai pe larg despre a- 
ceastă problemă.

— Pregătirea elevilor pentru 
maturitate sau pentru exame
nul de admitere în învățămîn- 
tul superior nu începe din

clasa a Xl-a — ne-a spus to
varășul profesor — ci mult 
mai de vreme, din prima clasă 
a școlii medii și, în ceea ce 
privește limba romînă, putem 
spune că bazele vorbirii și 
scrierii corecte se pun din cla
sele elementare. Ajuns în fața 
comisiei de la examenul de 
maturitate sau a celei de la 
concursul de admitere Într-Q

prestigiu în rîndul elevilor. Pen
tru ei se vor organiza seminarii, 
pe baza unor tematici scrise și a 
unei bibliografii. In ședinfele lu
nare cu lectorii se vor discuta 
îematicile, se vor da indicajii bi
bliografice suplimentare și reco
mandări metodice. în discuțiile 
comune se vor rezolva foaie pro. 
bleme privitoare la îmbogățirea 
metodicii expunerii conferințelor 
ce urmează a fi ținute.

Un mare ajutor în această di
recție îl vom primi din partea 
comitetului orășenesc U.T.M., care 
face instruirea lectorilor.

în ceea ce ne privește, vom 
căuta să asigurăm participarea re
gulată a elevilor la expuneri, să 
le dezvoltăm interesul pentru a 
studia bibliografia. Pentru a asi
gura o participare activă a elevi
lor la discuții, împreună cu tova
rășii din birourile U.T.M. din cla
se, am hotărît să formulăm o se
rie de probleme 
expunerilor făcute 
punem în discuția 
odată să le dăm 
bibliografice,

pe marginea 
pe care să le 
elevilor ți tot- 
unele indicații

La școala noastră se vor orga
niza în acest an și numeroase 
activități care să vină în sprijinul 
învățămîntului politic U.T.M. în 
funcție de tematica ciclurilor de 
conferințe, se vor organiza, pe 
clase, îniîlniri cu activiști de 
partid, oameni de artă și știință, 
vizite în colectiv la muzee și în
treprinderi industriale, simpozioane 
pe diferite teme, prezentări de 
cărți etc.

Vizitele la Muzeul Doftana, la 
Muzeul de istorie a partidului și 
la cîteva mari întreprinderi in
dustriale din Capitală, pe care 
elevii le vor face cu prilejul va
canței de iarnă și a celei de 
primăvară, le vor da posibilitatea 
elevilor să.și aprofundeze cu
noștințele despre lupta clasei 
noastre muncitoare, condusă 
partid, despre înfăptuirile 
gimului democrat-popular.

Biblioteca școlii, înzestrată 
numeroase volume de literatură 
polifico-ideologică, va veni și ea 
în sprijinul învățămîntului politic 
U.T.M. Aici, lectorii pot găsi tot 
ceea ce le este necesar pentru

de
re-

cu

pregătirea lor personală în vede* 
rea expunerii unor conferinfe bo
gate în conținut, strîns legate de 
sarcinile desăvîrșirii construcfiei 
socialismului în patria noastră.

Pentru ca aportul bibliotecii să 
fie substanfial, se vor lua măsuri 
ca bibliotecara să cunoască din 
timp temele expunerilor care 
se vor fine în fafa elevilor pen- 
fru ca în felul acesla să poată 
pregăti materialul necesar. Se 
vor lua, de asemenea, măsuri ca 
unele cărți existente în biblio
tecă să fie repartizate în clase 
pentru a fi folosite de elevi în 
vederea pregătirii lor.

Organizat în felul acesfj), sîntern 
convinși că învăfămîntul politic 
U.T.M. va contribui la pregătirea 
polifico-ideologică a elevilor, la 
mobilizarea tuturor elevilor la înu 
văfătură, la întărirea disciplinei, 
la educarea lor în spiritul moralei 
comuniste.

prot. CLONȚ PETRA 
secretar al comitetului U.T.M^ 

de la Școala medie nr. 2, 
Buzău

Un grup de elevi în vizită la Uzina de mașini electrice din Capitală

ÎNTR-UN PAS!
Vă amintiți ? Eram la o oră 

de dirigenție. Discutam o pro
blemă de cea mai mare însemnă
tate : „Importanța socială a 
muncii școlare”. Din rîndurile 
lecturii pe care o ascultam în
vățam ceea ce înseamnă con
știința răspunderii pentru munca 
pe care o faci,

Pornind de la acest exemplu, 
am discutat atunci despre munca 
noastră școlară și-am ajuns la 
concluzia că ea are un rol deo
sebit, ca parte a muncii sociale 
a întregului popor, că de felul 
în care se desfășoră ea depinde 
formarea noastră ca oameni noi, 
temeinic și multilateral pregă
tiți, formarea cadrelor pe care 
țara le așteaptă mîine din rîn
durile noastre. Ne-am comparat 
atunci activitatea noastră cu cea 
a muncitorilor din fabrici și 
uzine sau de pe ogoare, cu cea 
a medicilor, a constructorilor, a 
chimiștilor. Răspunsurile firești 
care veneau ne făceau să roșim 
adesea pentru neglijențele, pen
tru nepăsarea față de învățătură 
a multora dintre noi. V-am vă
zut roșind și pe voi, Băjenaru 
Viorica, Bică Vasilica, Faur Ion, 
Goldenberg Ida, Nicolau Efti- 
hia, ca și pe alți colegi, obișnuiți 
recordmeni ai notelor slabe. Și, 
ca de atîtea ori în 
asemenea dezbateri, 
că s-a 
vostru hotărîrea de 
tul pentru a nu mai fi citați, cu 
fiecare prilej, în rîndurile elevi
lor slabi.

Vă amintiți ce s-a întîmplat 
anul trecut ? Pe primul tri
mestru unii elevi ai clasei noa
stre erau în situația de repe- 
tenți. De ce ? Răspunsul e lim
pede : pentru că n-au vrut să 
asculte sfaturile, îndrumările to
varășilor profesori de a învăța

din prima zi de școală, pentru 
că nu erau atenți la ore, nu 
luau notițe,, pentru că acasă 
nu-i preocupa învățătura, pen
tru că, în concluzie, au tratat 
totul cu nepăsare. Văzînd a- 
ceastă situație ne-am apucat 
serios de treabă. Dacă Ia sfîrți- 
tul anului 
repețent, 
sprijinului 
ganizației 
activității 
rășii profesori, care ne-au ajutat 

să înțelegem necesitatea ți im
portanța învățăturii temeinice.

Se pare că ați uitat ce s-a în
tîmplat anul trecut. Șirul note
lor proaste care a început să 
murdărească rubricile albe ale 
catalogului în dreptul numelui 
vostru ne spune că vreți, proba
bil, să reeditați aceeași situație.

Pe noi ne îngrijorează pro
fund atitudinea voastră, cu atît 
mai mult cu cît ea a fost îm
brățișată și de unii elevi 
buni, care anul 
rămas corijenți, 
Teodor, Macovei Ion, _____
Emil, Popescu Georgeta ți alții.

Vă adresăm această scrisoare 
deschisă pentru a vă trezi Ia 
realitate și vă promitem, tot
odată, că vă vom ajuta cu răb
dare. Vă vom ajuta învățînd 
alături de voi, prin toate forme
le noastre de ajutor colectiv. 
Colectivul clasei are o mare 
răspundere: în adunarea U.T.M. 
de alegeri ne-am angajat să nu 
avem „rebuturi” în munca noa
stră — să nu avem corijenți sau 
repetenți. Ne vom ține cu dîrze- 
nie de acest angajament ți sîn- 
tem siguri că vom reuși.

nici un elev n-a fost 
aceasta se 
primit din partea or- 
U.T.M. pe școală ți 
desfășurate

datorește

do tova-

niai 
trecut nu au 
ca Gheorghe 

Mantu

despre carte
Dan Deșliu

ragostea pentru 
prietenii din raf
turi — bibliofilia, 
cum i se mai zice 

între 
ome-

— este, 
pasiunile 
nești, una dintre 

cele mai nobile.
Im drept vorbind, nu-i a- 

greez de fel pe maniacii care 
strîng în fiecare lună maldă
re de volume, așezîndu-le cu 
evlavie lingă cele de mai-na- 
inte, fără a se osteni măcar 
să le răsfoaiscă. Mă entuzias
mează prea puțin priveliștea 
colecțiilor particulare, cu mii 
de tomuri îmbrăcate în legă
turi pretențioase.

După mine, rostul prieteni
lor din rafturi trebuie să fie 
cu totul altul. Cu atît cit mă 
costă două-trei bilete de cine
matograf, cîteva pachete de 
țigări ieftine sau un șpriț cu 
amicii la botul calului, — îmi 
iau acasă încă un bidiviu fer
mecat, să mă poarte, cînd aș 
dori, pe aripile-i de hîrtie, 
între peisaje și chipuri necu
noscute...

Ai întins mina; te-a înțe
les, s-a apropiat:

— Cum să te duc, stăpîne ? 
Ca vîntul, or, ca gîndul ?

— Ca melcul, prietene! — 
îi vei răspunde. Călătoria în 
pagini, ca și în lumea adevă
rată, este cu atît mai utilă cu 
cît se săvîrșește mai lent...

Dar, iată, — dintr-o bătaie 
de pleoape intri în Moldova 
lui Ștefan, poposind cu Jderii 
la hanuri de răscruce, la fo
curi și tabere de codru... Res
piri aromele amare din stepa 
Donului, cu Axinia și Grigori, 
auzi, împletindu-se tulburător 
strigătele de moarte și suspi
nele pătimașe din capodopera 
lui Șolohov, cu cele din Taras 
Bulba, de Gogol...

Adolescent romantic sau 
profesor cărunt, ajuns aproa
pe de vîrsta înțelepciunii, vei 
tresări împreună cu cneazul 
Andrei, zărind-o pe Natașa 
Rostova, nemuritoarea eroină 
a lui Tolstoi sau o să-ți în
ghețe inima de cruzimea fii
celor lui Moș Goriot, zugrăvi
tă magistral de Balzac.

Din paginile literaturii noa
stre contemporane ne încon
joară chipuri familiare. An
ton Filip, Ilie Moromete, Mi- 
tru Moț — și alți oameni ai 
acestui timp și ai acestui pă- 
mînt, tovarăși de luptă și de 
idealuri pe care trebuie să-i 
cunoaștem și să-i purtăm cu 
noi, în viața de fiecare zi.

Veacuri de mult asfințite 
și file din cronica vremii 
noastre, bucurii și dureri, iu
biri și vrăjmășii, întîmplări 
vitejești sau fantastice, călă
torii sau simple afaceri de 
tarabă, suflete mutilate de 
capitalism, pionieri ai progre
sului, luptători pentru o lume 
mai dreaptă, eroi ai zilei de 
azi, constructori ai socialis
mului și comunismului — toți 
și toate sînt aici, alături, la o 
bătaie de pleoape. N-am decît 
să întind mina și prietenul 
din rafturi coboară ca să 
mă-nalțe pe aripile-i de hîr
tie, înyățîndu-mă să iubesc, 
să urăsc, să trăiesc.

Cărțile — zicea Sadoveanu 
— sînt „urne sacre, în care 
dorm gîndurile, suferințele și 
aspirațiile“ scriitorilor. „Spun 
rău: nu dorm, sînt treze și 
vii, cum e căldura, cum e lu
mina și necontenit pătrund, 
fecundează și îmbunătățesc 
sufletele noastre“.

GRUPA U.T.M. A CLASEI 
A IX-a D. DE LA ȘCOALA 
MEDIE Nr. 39 BUCUREȘTI

urma unor 
am crezut 

născut ți în sufletul 
a face to-

prof. GH. ȘOVU

Noua școală medie penfru copiii minerilor din Cavnic, regiunea Maramureș.
Fota l AGERPRES

fapte, întîmplări etc. 
ace- 

eîemente ale structurii 
cărții este

vederea absolvirii ultimei cla
se a școlii medii. Mă refer 
aici atît la lectură operelor 
ce vor fi discutate cu prilejul 
predării diferitelor capitole 
din manual, cit și la lectura 
așa-zisă suplimentară, reco
mandată de programa anali
tică și completată de noi.

O problemă de cea mai mare 
însemnătate este aceea de a

se acele aspecte de viață, a- 
cele 
care pun în valoare 
ste 
operei. Subiectul 
reconstituit, tot pe scurt, din 
episoadele, elementele care 
sînt esențiale pentru închega
rea firului epic. Mergînd mai 
departe, elevii caracterizează 
sumar personajele amintind,

cultarea. Atunci acești elevi 
își dau seama că trebuie să 
trateze problema lecturii cu 
cea mai mare seriozitate.

Pentru stimularea celor buni 
prezentăm în cadrul cercurilor 
literare sau publicăm în bule
tinul pe care-1 alcătuiesc ele
vii cele mai bune recezii. Ast
fel venim și în sprijinul co
legilor lor mai slabi.

lectura in clasa a
facultate, tînărul valorifică în
treaga zestre intelectuală adu
nată, cu grijă, cu sîrguință, ani 
de-a rîndul. Sarcina de mare 
răspundere ce stă în fața noa
stră, a profesorilor, este de a 
face tot ceea ce este posibil 
pentru ca zestrea aceasta să 
fie cît mai bogată, cît mai or
donat și mai temeinic încor
porată în mintea elevilor, să 
poarte amprenta unei munci 
creatoare.

Volumul operelor ce trebuie 
citite Și însușite de elevii a- 
junși în clasa a Xl-a este de
stul de mare. De aceea, conti- 
nuînd procedeul folosit și în 
anii anteriori, informez tot
deauna pe elevii mei, încă de 
la sfîrșitul clasei a X-a, îna
intea vacanței de vară, ce 
cărți urmează să citească în

obișnui pe elevi cum trebuie 
să citeacă o operă literară, ce 
trebuie să urmărească din ea.

In sprijinul formării acestei 
deprinderi vine sarcina pe 
care am pus-o în fața elevilor 
de a face, într-un caiet special, 
după lectura fiecărei opere, o 
recenzie a ei. Pentru a nu pluti 
în haos, le-am dat elevilor 
mei un punctaj, le-am formu
lat jaloanele acestei recenzii 
și, spre a-i ajuta și mai mult, 
le-am prezentat în scris cîteva 
asemenea recenzii ale unor 
opere importante .

Ce urmărește o asemenea 
recenziș ? La început, pe scurt, 
geneza operei, legată de anco
rarea scriitorului în epocă. In 
continuare — relevarea temei 
și ideii artistice a operei lite
rare, mesajul ei, menționîndu-

de asemenea, faptele care do
vedesc trăsături stabile de 
comportare, din care rezultă 
trăsăturile de caracter. Și, în 
sfîrșit, recenzia se încheie cu 
aprecieri privind măsura în 
care măiestria artistică a scrii
torului contribuie la punerea 
în valoare a conținutului de 
idei al operei.

Ar fi un neadevăr dacă aș 
spune că toți elevii fac recenzii 
care să răspundă exigențelor. 

Mai mult decît atîta, se mai gă
sesc unui elevi care, din dife
rite motive, nu reușesc nici să 
citească toate operele și, mai 
ales, să rețină ceea ce este 
esențial. Spre a-i stimula însă 
și pe cei cu recenzii mai puțin 
bune și pe cei care nu le au 
folosesc din plin mijloacele 
educative pe careț le oferă as-

Urmărind pătrunderea mai 
temeinică a conținutului unei 
opere literare, înțelegerea de
plină a mesajului ei artistic, 
folosim și organizarea de pro
cese literare pe marginea unor 
opere importante. De aseme
nea am inițiat uneori, în afara 
orelor de clasă, pregătirea 
unor lucrări de sinteză pe di
ferite probleme literare. în 
momentul de față pregătesc, 
împreună cu elevii, scoaterea 
unei gazete speciale cu prile
jul Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice, în care vom trata, 
ținînd seama de materialele 
studiate în fiecare clasă, 
tema : „Influențe ale clasici
lor ruși în literatura noastră“.



Turneul Teatrului de stat
de miniaturi din Leningrad

Marți, reprezentanți ai pre
sei din Capitală s-au întîlnit, 
in saloanele hotelului „Athe- 
nee Palace", cu artistul po
porului din R.S.F.S. Rusă, Ar
kadi Raikin, conducătorul Tea
trului de stat de miniaturi din 
Leningrad, care se află in 
turneu în țara noastră.

Ziariștii romîni au aflat cu 
acest prilej lucruri interesante 
despre tradițiile teatrului so
vietic de miniaturi, despre 
repertoriul său, despre munca 
de creație a lui A. Raikin.

•k
în continuarea turneului pe 

care îl face în țara noastră, 
ansamblul Teatrului de minia
turi din Leningrad, sub con
ducerea lui Arkadi Raikin, 
artist al poporului din R.S.F.S. 
Rusă, a sosit marți seara la 
Iași.

La gară, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de numeroși oameni 
de cultură din localitate. Prof. 
univ. Cavril Istrate, președin

Vizitele delegației sovietice
• Miercuri dimi

neața, membrii dele
gației Asociației de 
prietenie sovieto-ro- 
mînă au vizitat Uzina 
„Tractorul“ din Bra
șov. în sectoarele uzi
nei, unde au fost pri
miți cu căldură, oas

Alte niaaiîfesiaii
Manifestările consa

crate Lunii prieteniei 
romîno-sovietice au 
continuat miercuri în 
întreaga tară, fiind 
urmărite cu interes de 
mii de oameni ai mun
cii.

In Capitală, la In
stitutul politehnic, 
tov. Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S. și membru 
al Consiliului General 
A.R.L.U.S.. a ținut con
ferința „Prietenia ro- 
mîno-sovietică mai pu
ternică ca oricînd", 
iar Ia Casa prieteniei, 
Titus Cristureanu, vi
cepreședinte al Came
rei de Comerț a R. P. 
Romîne a . vorbit des
pre „Succesele U.R.S.S. 
în întrecerea eco-

peții s-au interesat în
deaproape de condi
țiile noi de muncă și 
viață ale muncitorilor.

In aceeași zi, mem
brii delegației au vi
zitat orașul Sibiu și U- 
zinele textile Cisnădie.

După vizitarea Mu

nomică pașnică cu 
S.U.A.". Conferințe a- 
semănătoare au avut 
loc și la Casa de cul
tură a tineretului „Gri- 
vița Roșie" și Casa ra
ională de cultură „23 
August".

La Deva (regiunea 
Hunedoara), Baia Mare, 
Satu-Mare și Sighet 
(regiunea Maramureș), 
ca și în unele orașe 
și sate din regiunea 
Oltenia, numeroși oa
meni ai muncii au luat 
parte la festivități de 
deschidere a Lunii 
prieteniei romîno-so
vietice.

în regiunea Suceava 
s-a deschis Festivalul 
filmului sovietic. Pen
tru popularizarea rea
lizărilor cinematogra

• Miercuri dimineața a pă
răsit. Capitala delegația Co
misiei pentru industrie și co
merț a Camerei Deputaților 
din Italia, care ne-a vizitat 
țara la invitația Comisiei e- 
conomico-financiare a Marii 
Adunări Naționale a R.P- Ro
mîne.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de deputați ai 
Marii Adunări Naționale, 
membri ai Comisiei economi- 
co-financiare și ai Grupului 
parlamentar romîn pentru re
lațiile de prietenie Romînia— 
Italia, de funcționari superiori 
din Marea Adunare Națio
nală, Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțu
lui Exterior.

Au fost de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Ita
liei în R.P. Romînă, și mem
bri ai Legației.

• în Capitală a sosit o de
legație guvernamentală econo
mică a Republicii Arabe Uni
te, în frunte cu Husein Kna-

(Urmare din pag. I) 

locuri fiecare, de instrumente 
muzicale în valoare de zeci 
de mii de lei etc. are un di
rector, o bibliotecară și 
doi instructori artistici sala- 
riați. Iată cum 4 salariați ai 
clubului duc în spate sarcina 
deosebit de grea de a progra
ma 3 filme pe săptămînă. 

La alte cluburi — așa cum 
e cazul la Fabrica „Partiza
nul” nici măcar un asemenea 
program nu există. Tinerii 
care vin la club petrec seri 
de-a rîndul în țăcănitul mo
noton al jocului de table. Va
riație : cîteodată se mai joacă 
șah sau remi. în programele 
de activitate mai vechi (ulti
mul a fost întocmit pentru 
luna iulie) întîlnim în dreptul 
unor zile, precizată ca o ac
tivitate organizată, specifica
rea vagă „șah, remi, lectură”...

Se pune întrebarea : cum 
își petrec timpul liber tinerii 
de la aceste două întreprin
deri dacă așa arată progra
mul clubului?

Tinerii vor să participe la 
acțiuni diverse, preocupările 
lor sînt multilaterale Ei ar 
întîmpina cu bucurie, organi
zarea la cluburile din între
prinderile lor a unor cercuri 
de artă plastică, de prieteni ai 
muzicii, de prieteni ai filmului 
etc. De la discuțiile organizate 
pe teme de morală, la expune
rile pe temele de strictă spe
cialitate — de la serile lite
rare la călătoriile imaginare 
pe harta patriei — de la au
dițiile muzicale (organizate 
bunăoară în colaborare cu sec
ția muzicală a bibliotecii re
gionale) la diverse concursuri 
culturale — iată o variată 
gamă de teme pentru acțiu
nile care pot fi organizate în 

tele Comitetului regional pen
tru cultură și artă, a adresat 
solilor artei sovietice un căl
duros cuvint de bun sosit, la 
care a răspuns Arkadi Rai
kin.
'In cursul zilei de miercuri, 

membrii Teatrului de minia
turi din Leningrad au vizitat 
diferite monumente și institu
ții de artă din Iași. Seara, 
artiștii teatrului sovietic au 
prezentat pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor specta
colul „Pagini alese“. Umanis
mul profund al artei lui Rai
kin și a colaboratorilor săi a 
fost răsplătit de publicul ie
șean prin îndelungi și căl
duroase aplauze.

Programul spectacolului a 
fost prezentat de Mircea Cri- 
șan.

Teatrul de miniaturi din Le
ningrad va mai oferi in zilele 
următoare publicului ieșean 
încă două spectacole.

(Agerpres)

zeului Bruckenthal, 
membrii delegației au 
participat la adunarea 
festivă consacrată des
chiderii Lunii priete
niei romîno-sovietice 
care a avut loc la 
clubul Uzinelor „Inde- 
pendența"-Sibiu.

fiei sovietice, în 328 
comune și sate din re
giune s-a organizat 
cu ajutorul cinemato
grafelor sătești și al 
caravanelor „Ziua fil
mului sovietic”. în ca
drul acestei manifes
tări au loc conferințe 
și simpozioane pe 
diferite teme, cum 
sînt „Rolul filmului 
sovietic în lupta pen
tru pace", „Rolul fil
mului în educarea și 
formarea omului nou" 
etc.

La spectacolele ci
nematografice prezen
tate în primele trei 
zile ale Festivalului 
filmului sovietic, la 
Iași și Bîrlad, au 
participat aproximativ 
15 000 de persoane.

led Hamdi, ministru adjunct 
la Ministerul Economiei din 
R.A.U.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, Ilie Voicu, secre
tar general și de funcționari 
superiori din minister.

Au fost de față Saad Mor- 
tada, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Ara
be Unite în R.P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

• La invitația Prezidiului 
Academiei R.P. Romîne, marți 
seara a sosit în Capitală prof. 
Pierre Demargne, membru al 
Institutului Franței, directorul 
Institutului de artă și arheo
logie al Universității din Pa
ris, secretar general al celui 
de-al 8-lea Congres interna
țional de arheologie clasică.

în timpul șederii în țară, 
oaspetele va vizita regiunea 
Dobrogea, precum și cetățile 
dacice și alte obiective istori- 
co-arheologice și va ține con
ferințe de specialitate.

BAZA MATERIALĂ A CULTURII -

MAI BINE FOLOSITĂ!
aceste cluburi și care sînt aș
teptate de tineri.

Se impune, de asemenea, ca 
în programul clubului să-și 
găsească locul cuvenit infor
marea oamenilor muncii asu
pra principalelor evenimente 
interne și externe. La clubul 
C.F.R., bunăoară, informările 
care se fac asupra principale
lor evenimente internaționale 
sînt de un deosebit ajutor 
pentru muncitori. Dar nu la fel 
se prezintă situația la celelal
te cluburi din oraș. Conform 
unei practici greșite informa
rea politică lipsește cu desă- 
vîrșire din programele clubu
rilor, prezentarea ei fiind lă
sată să se facă exclusiv în a- 
dunările generale U.T.M.

Tinerii dispun de timp li
ber în fiecare zi; iar sîmbătă 
după-amiază și duminica, se 
știe, ei au cele mai multe ore 
libere. Cum sînt ajutați tinerii 
să-și organizeze aceste zile ? 
Iată programul uneia din du
minicile trecute la 5 cluburi 
din orașul Bacău. Clubul 
„Proletarul” — seară de tele
vizor, „Steaua roșie” — film, 
clubul C.F.R. — dimineață de 
basme pentru copii, „Parti
zanul” — închis. Uzina meta
lurgică — închis.

La cele cinci întreprinderi 
muncesc sute și sute dă tineri. 
Duminica e timpul de destin
dere. Din proprio experiență

A À

Cil
CINEAȘTII

Actrifele Clara Luciko }i Roza Mokagonova

I onferință de pre- 
! să: întrebări și 

răspunsuri, bloc
notesuri pline de 
însemnări, scînte- 
ierile flashurilor, 
obișnuita anima

ție discretă. Două tinere ac
trițe sovietice povestesc des
pre drumul lor către ecran, 
despre căutările și reușitele 
lor, despre preocupările ac
tuale și de viitor.

Să facem cunoștință mai în- 
tîi cu Clara Luciko. Actrița, 
pe care, după citeva ore, 
aveam s-o revedem în „Casa 
de la răscruce“, relatează sim
plu biografia. Undeva în pro
vincie o fată tinără visează 
să devină actriță. Cum să-și 
îndeplinească visul ? întrebă
rii i-a găsit răspuns abia după 
ce a absolvit școala medie. 
Atunci a pășit pragul Institu
tului de artă cinematografică 
unde l-a avut ca dascăl pe 
Serghei Gherasimov. Au tre
cut anii Și astăzi Clara Luci
ko privește în urmă: 13 fil
me turnate, lși amintește cu 
drag de „Cazacii din Cuban“, 
are cuvinte calde despre Lida 
din „Neamul Jurbinilor“ („rol 
nou prin factura eroului"), 
dar mărturisește că rolul ingi
nerului agronom din „întoar
cerea lui Vasili Bortnikov“ nu 
i-a dat deplină satisfacție (de
oarece „personajul era sche
matic, lipsit de o viață perso
nală“).

— Actorul nu trebuie să se
joace pe el însuși, ci să cree
ze o gamă bogată de caractere 
— spune Clara Luciko. Chiar 
cu riscul unor eșecuri, trebuie 
să cauți mereu să creezi alte 
personaje, să nu cazi în șa
blon, să nu multiplici la ne- 
sfîrșit aceeași fizionomie. 
Sursa de inspirație inepuiza
bilă : viața cu problemele ei 
multiple...

O rugăm pe actriță să vor- 

In drum spre cabană.
Foto : A. STOENESCU

fiecare știe că duminica pre
feră fie să stea acasă în fa
milie, fie că meargă într-o 
excursie, la un spectacol de 
teatru, sau la film. Dar sînt 
și mulți oameni, mai ales ti
neri care dacă nu merg la 
film sau la teatru (evident, 
toată lumea în aceeași zi nu 
se poate duce la teatru) ar 
dori să petreacă totuși undeva 
cîteva ore plăcute. Și unde, 
dacă nu la club ? îndeosebi 
duminica oamenii pot veni la 
club și cu familia. Dar 
ce au găsit tinerii din Bacău 
duminică la cluburile lor ? 
Unii s-au dus, desigur, la film, 
la teatru sau la concertul Fi
larmonicii. Dar ceilalți ? Ni 
se pare cel puțin ciudată pă
rerea exprimată de unul din
tre activiștii consiliului sindi
cal local care, explicînd lipsa 
de activități culturale la clu
burile orașului, spunea:

— Așteptăm să se termine 
construcția casei de cultură și 
atunci o să organizăm noi tot 
ce trebuie.

De ce să „așteptăm“ ? Evi
dent, casa de cultură aflată în 
construcție va îmbogăți condi
țiile de organizare a muncii 
cultural-educative. Dar în Ba
cău există deja o mulțime de 
instituții culturale pentru care 
s-au cheltuit fonduri impor- 

bească ceva despre rolul ei 
din „Casa de la răscruce“.

— Joc rolul chirurgului prin
cipal al spitalului — relatea
ză Clara Luciko. M-a atras 
faptul că personajul are un 
caracter neobișnuit. Este o fe
meie aspră, închisă în sine, o 
fire care s-a modelat in anii 
grei ai războiului...

Este rindul Rozei Makago
nova să povestească...

— îndeobște, actorii sint în
trebați de cînd au visat să se 
dedice artei. în general, copiii 
visează să devină actori, mai 
ales atunci cînd urcați pe 
un scaun recită versuri în 
fața rudelor șl vecinilor... In 
ceea ce mă privește, forța ar
tei am simțit-o din copilărie, 
atunci cînd în plin război am 
venit împreună cu un grup de 
elevi să prezentăm un specta
col la spitalul ce adăpostea 
răniții aduși de pe front. Eram 
o fetiță scundă, timida. Cu 
glas subțire Și tremurat am 
cîntat melodia populară rusă 
„Noaptea“. Și privind in jur 
am văzut oameni în toată fi
rea, căliți la școala aspră a 
războiului, cu ochii înlăcră- 
mați, sugrumați de emoție. 
Nu pot uita clipa aceea. Ea 
a avut o puternică influență 
asupra mea. Atunci s-a năs
cut hotărîrea mea de a deveni 
artistă...

Makagonova evocă anii stu
denției, amintește de cei ce 
au indrumat-o : Serghei Iut- 
kevici și Mihail Romm („în 
afara principiilor de creație 
ne-au insuflat și principii de 
viață: sinceritatea și adevă
rul, patosul comunist“). Și 
iată, în sfîrșit, întîlnirea cu 
platoul de filmare. Tinără ac
triță a jucat pînă acum în 15 
filme. Ce crede despre rolu
rile pe care le-a interpretat ?

— Nu pot spune că toate ro
lurile au fost reușite. Dar am 
citeva roluri pe care le iu
besc și, în deosebi, cel din 
„Un om obișnuit“. Anușka, 
fiica „omului obișnuit”, este 

tante. iar aceste fonduri, acea
stă muncă cheltuită sînt, după 
cum s-a văzut prea puțin fo
losite în scopurile pentru care 
au fost destinate.

ffe unde 

pornesc 
neajunsurile

Buna organizare a întregu
lui complex de activități des
fășurate la club trebuie să 
fie rodul unei colaborări strîn- 
se între toate organizațiile de 
masă din întreprinderi. O 
oglindă a acestei colaborări o 
constituie planul de acțiune 
comun elaborat pe perioade 
mai mari. Unele planuri de 
muncă sînt astfel întocmite în
cît de la început se lasă loc for
malismului. Astfel în planul co
mun al comitetului U.T.M., al 
comitetului sindical și al co
misiei de femei de la Fabrica 
„Steaua roșie” se prevede 
printre altele „în perioada... 
(și urmează niște puncte de 
suspensie, adică poate să fie de 
vară, iarnă sau primăvară) 

vom organiza conferințe, fe
stivaluri artistice, prezentate 
de formațiile artistice ale în

o fire sinceră, foarte sensibilă. 
Scenariul lui Leonid Leonov 
a realizat deosebit de bine 
acest personaj. Visez să mai 
joc. un rol asemănător...

-- Ce turnați actualmente ?
— Cu cinci zile înainte de 

a veni la București m-am re
întors din Sverdlovsk unde, 
sub conducerea tînărului re
gizor. Lapșin, realizăm un film 
ce poartă titlul provizoriu 
„Un copil dificil“. Muncesc 
cu plăcere deoarece scenariul 
deschide un cîmp larg crea
ției actoricești. Dar dreptul la 
judecata valorii unui film a- 
parține publicului. El așteaptă 
filme bune, pe măsura epocii 
grandioase pe care poporul so
vietic o trăiește, opere de 
artă în care să se reflecte mă
reția construcției comuniste, 
propriile sale probleme de 
viață.

Roza Makagonova nu-i pen
tru prima dată în țara noa
stră. Ca activistă a Asociației 
de prietenie sovieto-romîne 
ne-a mai vizitat.

— Acum regăsesc vechii 
prieteni, cunoscuți. Bucureș- 
tiul cu noile sale construcții 
mi se pare mai frumos, mai 
plin de prospețime și tinerețe.

O întrebare despre filmele 
romînești. Actrița vorbește cu 
căldură despre filmul lui 
Gopo „S-a furat o bombă" că
ruia spectatorii sovietici i-au 
acordat o deosebită apreciere. 
Mai amintește și de interpre
ta lui Darclee — Silvia Po- 
povlci.

în discuție intervine M. A. 
Fadeev, director adjunct al 
Direcției rețelei cinematogra
fice și al difuzării filmelor 
din U.R.S.S. El ne comunică 
că anual 15—16 milioane de 
spectatori vizionează filmele 
romînești în U.R.S.S.

Ne despărțim de Clara Lu
ciko și Roza Makagonova. Aș
teptăm revederea cu ele pe 
ecranele bucureștene...

M. RAMURA

treprinderii, seri literare, joi 
ale tineretului, concursuri „Ci
ne știe, cîștigă“ etc. Te aștepți 
să găsești mai jos detalii — 
dacă nu pentru fiecare acțiune 
cel puțin pentru fiecare ra
mură de activitate în parte. 
Dar iată ce fel de „detalii“ se 
dau în legătură cu activitatea 
artistică: vom organiza festi
valuri artistice compuse din 
coruri, dansuri, brigada arti
stică, orchestră de copii.

în fața unui astfel de obiec
tiv pînă și cei mai entuziaști 
organizatori s-ar opri derutați: 
planul cuprinde „de toate” 
dar nu spune cînd și de ce 
să te apuci mai întîi.

în unele cazuri, așa cum s-a 
întîmplat, de pildă, la Fa
brica „Partizanul” organiza
țiile de masă nu se consultă 
în problemele culturale decît 
cu prilejurile extrem de rare 
ale întocmirii planurilor co
mune de muncă. Astfel, atît în 
dosarele comitetului U.T.M., 
cît și ale celorlalte organizații 
de masă, planurile comune de 
muncă sînt bine păstrate în 
sertare, dar la clubul fabricii 
activitatea se desfășoară de 
săptămîni de zile la voia în- 
tîmplării. Mai mult: înseși 
bunurile materiale la acest 
club, mobilierul, instrumente
le muzicale, (pian, tobă, viori 
etc) sînt atît de prost între
ținute încît 9 part« din ele

Al III lea Congres 
internațional 
de patologie

Lucrările celui de-al Hl-lea 
Congres internațional de pato
logie infecțioasă au continuat 
miercuri cu dezbaterea celei 
de-a 4-a probleme înscrisă 
pe ordinea de zi: „Corticote- 
rapia în bolile infecțioase, 
microbiene și virotice“. Ra
portul și corapoartele prezen
tate de L. Heilmeyer (R-F. 
Germană), G. P- Rudnev 
(U.R.S.S.), M. Balș și M. Voi- 
culescu (R.P.R.) au analizat 
mecanismul de acțiune a hor
monilor glandei suprarenale 
(cortizon, ACTH etc.) asupra 
bolilor infecțioase, efectele 
favorabile și nefavorabile ale 
acestui tratament, indicațiile 
și contraindicațiile, regulile 
generale de administrare a 
hormonilor corticoizi și rezul
tatele obținute în vindecarea 
unor boli infecțioase.

în continuare au fost pre
zentate numeroase comuni
cări. Analizînd rezultatele ob
ținute prin corticoterapie în- 
tr-un număr de boli infec
țioase, acad. A. F. Bîlibin 
(U.R.S.S.) a scos în evidență 
experiența dobîndită în clini
ca sa în tratamentul diverse
lor maladii infecțioase mai 
importante. Conf. dr. N. Ca- 
jal și colaboratorii (R.P.R.) au 
demonstrat efectul cortizonu
lui în diferite infecții virotice 
experimentale. Ocupîndu-se 
de tratamentul cu deltacorti- 
zon, I. Dinu și colaboratoii au 
făcut recomandări cu privire 
la rolul și utilizarea acestui 
medicament.

(Agerpres)
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PE SCURT Olimpiada de șah a luat sfîrșit
• Ieri la Brno în prezența a 

peste 6 000 de spectatori echipa 
Petrolul Ploiești a obținut 
victoria cu 1-0 (0-0) în meciul 

cadrul 
„Cupa

victoria cu 1-0 (0-0) în 
retur cu Spartak din 
competiției de fotbal 
orașelor tîrguri“.

• Peste 20 000 de spectatori 
au urmărit miercuri pe sta
dionul „23 August“ întîlnirea 
restanță dintre echipele Steaua 
și U.T. Arad contînd pentru 
campionatul cat. A de fotbal. 
Fotbaliștii bucureșteni au ob
ținut victoria cu scorul de 
4—1 (0—0) prin punctele mar
cate de Tomeș (2), Constantin 
(11 m) și Tătaru. De remarcat 
că pînă în minutul 71 tabela 
de marcaj indica :0—0. Unicul 
punct al arădanilor a fost rea
lizat de Mețcas în minutul 89.

In deschidere sel. cat. B a 
dispus cu 4—3 (1—3) de repre
zentativa de tineret.

• Echipa iugoslavă de fotbal 
Spartac Subotița și-a început 
turneul în țara noastră jucînd 
ieri la Timișoara cu C.S.O. 
Gazdele au terminat învingă
toare cu 2—1 (1—1). Au mar
cat Ionescu, Girleanu respec
tiv Hirisman.

• Astăzi pe stadionul Ciu
lești cu începere de la ora 
15,30 echipa de fotbal Rapid 
București susține un joc ami
cal cu echipa bulgară Loko- 
motiv Sofia, în componența 
căreia figurează trei interna
ționali : Dimitrov, Metodiev și 
Debîrski. In ultima întîlnire 
disputată anul trecut la Sofia 
fotbaliștii bulgari au cîștigat 
cu 1—0.

(Agerpres)

s-au deteriorat De luni de 
zile televizorul și aparatul de 
radio s-au defectat și zac pe 
mesele clubului. Cei care se 
fac vinovați de această stare 
de lucruri, ar trebui trași la 
răspundere în modul cel mai 
serios.

Aceasta-i situația activității 
cluburilor din orașul Bacău. 
Deși cunoscută de săptămîni 
și luni, timp în care se putea 
întocmi și înfăptui un plan 
de acțiune concret la a cărui 
aplicare în viață să-și aducă 
contribuția toți tinerii — Co
mitetul orășenesc U.T.M. Ba
cău n-a luat nici o măsură. 
Socotim însă că a sosit vre
mea ca aceste lipsuri. în pri
mul rînd formalismul care 
s-a cuibărit ici și colo, în acti
vitatea cluburilor din oraș să 
fie lichidate din rădăcină.

★

Din raidul întreprins a re
ieșit că nu este judicios folo
sită întreaga capacitate a ba
zei materiale de care dispun 
cluburile. Manifestările cultu
rale care se organizează în 
prezent sînt minore, lipsite în 
genere de un conținut valoros. 
Comitetul orășenesc U.T.M. în 
colaborare cu consiliul sindi
cal local are datoria să ajute 
cluburile în organizarea zilni
că a unor programe folositoa
re. Planul de activitate tre
buie întocmit la timp, bine 
chibzuit, după un studiu amă
nunțit. Organizarea activității 
cluburilor trebuie să se facă 
în așa fel încît baza materială 
pusă la dispoziție să fie în 
întregime folosită, fiecare ac
țiune avînd un conținut de 
maximă eficacitate. Este o 
cerință imediată de care tre
buie să țină seama comitetul 
orășenesc U,TM,

Aspect din secjia cazangerie » Uzinelor „23 August“ Bin Capfa 
fală.

Foto: Ă. BRĂTULESCU

• «

Echipa U. R. S. S.

din nou campioană a lumii
La Varna s-a în

cheiat cea de-a 15-a 
ediție a Olimpiadei 
de șah. Pentru a 
6-a oară consecu
tiv, echipa U.R.S.S., 
alcătuită din marii 
maeștri Botvinnik, 
Petrosian, Tal, Spa- 
ski, Keres și Ghel- 
ler a cîștigat titlul 
de campioană a lu
mii.

în ultima rundă, 
selecționata de șah 
a R. P. Romîne a

obținut o frumoasă 
victorie cu 21/*—l1/« 
în meciul cu echi
pa R. S. Cehoslova
ce, reușind astfel 
să ocupe locul 8 din 
37 de țări partici
pante la această 
mare competiție 
șahistă. în meciul 
cu R. S. Cehoslova
că, rezultatul a fost 
decis la masa a 
doua, în partida 
Ghițescu — Pach- 
mann, cîștigată de 
șahistul romîn. Ce-

CALIFICAREA ÎN RITM 
CC CERINȚELE PRODUCȚIEI

(Urmare din pag. I) 

frecvența și participarea la 
discuții au fost slabe. Pentru 
un muncitor sculer de cate
goria a 7-a lecțiile despre cla
sificarea și întrebuințarea o- 
țelurilor îi răpesc timpul, ele 
fiindu-i foarte bine cunoscute, 
în vreme ce sînt foarte necesa
re pentru cej cu categoria a 
4-a. Dar cum ei au fost ames
tecați în același curs, acesta 
nu și-a dovedit eficacitatea. 
Situații asemănătoare au exis
tat și la vopsitori, tîmplari, 
sudori, electricieni.

Au fost, de asemenea, și 
cazuri cînd unele cursuri (pen
tru strungari, electricieni) s-au 
întrerupt pe la jumătatea dru
mului. Deși cunoștea acest lu
cru, organizația U.T.M. nu a 
intervenit. Un mare neajuns îl 
constituie faptul că o mare 
parte din an tinerilor nu li se 
creează suficiente posibilități 
să se perfecționeze din punct 
de vedere profesional. Aici 
există obiceiul ca aceste 
cursuri să înceapă toamna și 
să se termine la sfîrșitul pri
mului trimestru al anului ur
mător. în restul timpului to
tul este lăsat la voia în- 
tîmplării. Așa s-a întîmplat 
și anul acesta. Din luna 
mai nu s-au organizat 
nici un fel de acțiuni intere
sante în această direcție. S-ar 

în cadrul Festivalului filmului sovietic, 
azi, la cinematograful „Republica"

Jla 30 de. ani

o producție a studiourilor „Bielorușfilm” 
Scenariul: E. KAPLINSKAIA Regia : V. VINOGRADOV 
O privire retrospectivă asupra drumului parcurs de eroină 
în cei 30 de ani de viață, o subtilă analiză psihologică a 

conduitei morale a femeii îndrăgostite.
în rolurile principale : RUFINA NIFONTOVA și NIKOLAI 

LEBEDEV

lelalte trei partide i 
Ciocîltea — Filip ; 
Gheorghiu — Hort 
și Radovici—Fichtl 
s-au terminat re
miză. Comentatorii 
prezenți la Olimpi
adă apreciază jocul 
maeștrilor romîni. 
Șahistul indian 
Aaron a declarat 
unui corespondent 
al agenției B:T.A. că 
șahiștii romîni Cio
cîltea și Ghițescu 
i-au făcut o exce
lentă impresie.

putea găsi posibilitatea ca for
mele de învățămînt profesio
nal să aibă o durată mai mare, 
s-ar putea iniția și alte acțiuni 
care să contribuie la îmbogă
țirea cunoștințelor: conferin
țe, simpozioane, concursuri, 
cercuri de citire a literaturii 
tehnice etc.

Deocamdată cursurile sînt... 
în vacanță. Vor trebui însă să 
se deschidă, și pînă acum s-a 
făcut prea puțin pentru aceas
ta. Ce trebuie însă să aibă în 
vedere comitetele U.T.M. de 
secții, comitetul U.T.M. pe u- 
zină ? în afară de îndruma
rea tinerilor către formele 
cele mai adecvate, de urmări
rea frecvenței și a pregătirii 
lor, acestea trebuie să-și adu
că mai activ contribuția la e- 
laborarea programelor anali
tice. Pe de altă parte, ar fi ne
cesar ca organizația U.T.M. să 
urmărească felul cum folosesc 
tinerii practic cunoștințele a- 
cumulate și să popularizeze 
larg rezultatele obținute. în a- 
cest fel îi stimulează pe 
cursanții conștiincioși și-i în
deamnă pe ceilalți să se pregă
tească cu sîrguință. Socotim 
că ar fi foarte necesară și or
ganizarea unor schimburi de 
experiență între lectori, pen
tru ca să fie larg generalizate 
cele mai bune metode de pre
dare, de seminarizare.



U.R.S.S.: Vedere de ansamblu a marii hidrocentrale ..Cel de-al XXII-lea Conqres al P.C.U.S." da 
pe Volqa care a împlinit un an de la intrarea în funcțiune.VIZITA SOLILOR POPORULUI R0M1NIN 1ND0MZIA
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donezian pentru a lichida ur
mele lăsate de colonialiști, 
pentru a ridica economia țării 
și nivelul de trai, pentru a 
crea condițiile necesare pro
gresului continuu al Indone
ziei, cu alte cuvinte a crea și 
dezvolta baza materială a 
consolidării independenței sta
tului indonezian.

„Atît poporul indonezian cit 
și poporul romîn — a spus 
vorbitorul — sînt popoare iu
bitoare de pace, luptă pentru 
încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru lichidarea 
conflictelor pe calea tratati
velor“.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a arătat că țările 
socialiste dispun de mijloace 
suficiente pentru a face față 
oricărei agresiuni, dar ele nu 
amenință pe nimeni. „Noi nu 
dorim calea armelor. Noi do
rim să tratăm, să înlăturăm 
orice diferende la masa ro
tundă, prin discuții, vrem să 
ne întrecem pașnic în dome
niul economic. Popoarele să 
aleagă singure care este regi
mul social cel mai bun, în 
stare să le asigure o viață 
omenească, o viață demnă și 
fericită“.

In încheiere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
urat încăodată poporului in
donezian prosperitate și feri
cire, succese în munca și 
lupta sa.

Cuvîntarea a fost subliniată 
in repetate rînduri prin aplau

Mesaje de salut pe adresa 

ambasadei R. P. Romine

ze, urale și ovații și cu salutul 
atît de popular în Indonezia 
„Merdeka" (Libertate !).

Ultimele cuvinte ale pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne sînt acope
rite de aplauze, urale și lo
zinci specifice indoneziene.

La rîndul său președintele 
Sukarno se adresează și el 
mulțimii.

Azi sîntem cu toții fericiți 
că îi avem printre noi pe 
înalții oaspeți din România, 
pentru că ei reprezintă aci 
poporul romîn; a spus pre
ședintele Sukarno. Sîntem fe
riciți să primim pe reprezen
tanții acestui popor, pe pur
tătorii idealurilor luptei po
porului romîn, care sînt ase
mănătoare cu idealurile po
porului indonezian. Da, popoa
rele noastre au aceleași 
idealuri, idealurile forțelor 
noi care se ridică : idealul de 
prosperitate, de libertate și de 
pace în lumea întreagă.

Referindu-se la lupta pen
tru independența poporului 
indonezian, președintele Su
karno a subliniat tăria forțe
lor mondiale care se ridică 
astăzi împotriva colonialismu
lui, împotriva uneltitorilor la 
un nou război.

„Cele 29 de țări care au luat 
parte la conferința popoarelor 
afro-asiatice de la Bandung 
reprezintă 1 600 000 000 de oa
meni — a spus în continuare 
președintele Sukarno — fără 
a număra popoarele tuturor 
țărilor socialiste și din Ame
rica Latină care luptă cot la 
cot cu noi. Dacă ar fi să nu

mărăm popoarele din Asia, 
Africa, America Latină, țările 
socialiste și oamenii progre
siști care trăiesc în țările ca
pitaliste, totalul ar ajunge la 
mai mult de două miliarde. 
Dacă comparăm aceste forțe 
de două miliarde cu forțele 
care ne înfruntă, forța acelor 
cercuri capitaliste și imperiali
ste despre care am vorbit de 
ziua armatei, putem spune că 
nu ne este teamă“.

In încheierea cuvîntării sa
le, președintele Sukarno a 
spus: „Va veni vremea cînd 
toate popoarele de pe globul 
pământesc vor fi cu adevărat 
independente, libere de opre
siunea imperialistă și capita
listă. De aceea, sîntem fericiți 
că înalții oaspeți din Romînia 
sînt printre noi și că luptă 
alături de noi pentru a făuri 
o lume nouă. Idealurile po
porului romîn și ale poporului 
indonezian sînt aceleași. Ace
leași cu ale tuturor popoare
lor progresiste din lume. Sînt 
sigur că ele vor fi îndepli
nite“.

După terminarea mitingului 
balinezii izbucnesc din nou în 
aplauze și urale. Apoi, în 
timp ce tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer, împreună cu pre
ședintele Sukarno și celelalte 
personalități oficiale, se în
dreaptă spre mașini, locuito
rii Den Pasarului scandează 
lozinci pentru prietenia româ- 
no-indoneziană.

Înalții oaspeți romîni s-au 
înapoiat apoi la reședința de 
la Tampaksiring. în cursul se
rii aici a avut loc un spectacol 
alcătuit din cîntece și dansuri 
populare balineze. La 11 oc
tombrie, conducătorii de stat 
romîni, împreună cu președin
tele Sukarno și celelalte ofi
cialități indoneziene, se vor 
înapoia la Djakarta.

Importante succese 
ale oamenilor sovietici 

în îndeplinirea 
septenalului

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
In prima jumătate a septena
lului în Uniunea Sovietică au 
fost construite 3 200 de între
prinderi industriale mari — a- 
nunță Ekonomiceskaia Gaze
ta. Au fost date în exploatare 
noi capacități de producție, 
care permit să se obțină anual 
o producție suplimentară de 
10,3 milioane tone de fontă, 14 
milioane tone de oțel, 10,9 mi
lioane tone de laminate, 15,6 
milioane tone de ciment. Pu
terea instalată a noilor cen
trale electrice construite în a- 
ceastă perioadă depășește 22 
milioane kW, ceea ce este e- 
gal cu 15 planuri Goelro.

Succesele obținute în înde
plinirea sarcinilor pe această 
perioadă a septenalului au fă
cut necesară rectificarea unor 
prevederi pentru anul 1965. 
Planul septenal prevedea de 
pildă că în anul 1965 produc
ția de fontă să ajungă la 70 
milioane de tone, iar în pre
zent se prevede că ea va fi de 
72—73 milioane de tone.

In Franța a apărut 
volumul: 

„Nuvele 
rominești“

PARIS 10. — Coresponden
tul Agerpres transmite: De 
cîteva zile librăriile franceze 
au în vitrine un frumos vo
lum, editat de Casa Seghers 
sub titlul „Nuvele rominești“. 
Culegerea aceasta face parte 
dintr-o colecție destinată ma
rilor antologii literare, de pic
tură, muzică, teatru, cinema. 
Printre cărțile care au apărut 
pînă acum în această colecție 
se află „Poezia japoneză“, 
„Cele mai bune 20 de nuvele 
franceze“, „Cele mai bune 20 
de nuvele din America Lati
nă“, „20 de piese intr-un act" 
(în aceasta figurează și Ion 
Luca Caragiale cu piesa „Co
nul Leonida față cu reac- 
țiunea“).

Nuvelele rominești sînt pre- 
zenate de Jean Boutiere, di
rectorul Institutului de studii 
romîne la Sorbona, iar prefa
ța este semnată de academi
cianul Tudor Vianu. Volumul 
cuprinde lucrări din C. Ne- 
gruzzi, Nicolae Filimon, Ion 
Creangă, I. L. Caragiale, Bar- 
bu Delavrancea, I. Al. Bră- 
tescu-Voinești, Mihail Sado- 
veanu, Tudor Arghezi, Liviu 
Rebreanu, Panait Istrati, Ce
zar Petrescu, N. D. Cocea, Că
rnii Petrescu, Ion Marin Sa- 
doveanu, Alexandru Sahia, 
George Călinescu, Zaharia 
Stancu, Geo Bogza, V. Em. 
Galan, Marin Preda și Eugen 
Barbu.
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Lucrările
Adunării Generale

Adevăratul 
vinovat

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul la ședința 
plenară din după-amiaza zilei 
de 9 octombrie a Adunării 
Generale a O.N.U., președin
tele Republicii Guineea, Seku 
Ture, a condamnat manevrele 
colonialiștilor care caută să 
întîrzie înfăptuirea istoricei 
declarații cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale și a pro
pus ca actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. să a- 
dopte o nouă rezoluție care 
să fixeze ziua de 24 octom
brie 1963 (cea de-a 18-a ani
versare a întemeierii O.N.U.) 
ca ultim termen pentru acor
darea independenței tuturor 
popoarelor coloniale.

Seku Ture a acordat o mare 
atenție sarcinii realizării uni
tății popoarelor africane. Uni
tatea, a spus el, este factorul 
cel mai important în lupta 
pentru independența naționa
lă, pentru dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a 
popoarelor africane. Ea va u- 
șura statelor tinere să-și ape
re independența dobîndită, va 
ajuta popoarele africane care 
se mai află încă sub domina
ția colonialiștilor să dobîn- 
dească mai repede libertatea 
cu sprijinul mai hotărît al po
poarelor frățești.

Seku Ture a sprijinit pro
punerea privitoare la convo
carea unei conferințe mondia
le în problemele comerțului 
internațional.

El și-a încheiat discursul cu 
cuvintele: Noi condamnăm 
forțele care ne trag înapoi.

Mitingul oamenilor muncii 
din Havana

HAVANA 10 (Agerpres). — 
La 10 octombrie poporul cu- 
ban a întâmpinat cu căldură 
pe președintele republicii, 
Osvaldo Dorticos, care s-a îna
poiat de la New York după ce 
a luat cuvîntul la cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Pe aeroport 
Dorticos a fost întîmpinat de 
membrii conducerii naționale 
a Organizațiilor Revoluționare 
Integrate (O.R.I.), de membri 
ai guvernului revoluționar în 
frunte cu primul ministru Fi
del Castro, șefii reprezentanțe
lor diplomatice din Havana.

In piața din fața palatului 
prezidențial s-au adunat zeci 
de mii de oameni ai muncii 
din Havana pentru a-1 saluta 
pe președinte și a-i face cu
noscută hotărîrea lor de a 
sprijini poziția guvernului re
voluționar.

La mitingul care a avut loc 
în piață primul ministru Fidel 
Castro a rostit o amplă cuvân
tare.

La început Castro a vorbit 

Noi luptăm împotriva greută
ților economice, a foamei și 
bolilor. Alegerea noastră este 
făcută : sîntem pentru progres 
în întreaga lume, pentru feri
cirea și solidaritate^ tuturor 
popoarelor. Trăiască Pacea !

Reprezentantul Nigerului, 
Noma Koka, a condamnat 
cursa crescîndă a înarmărilor. 
El a criticat cu asprime gu
vernul Portugaliei pentru re
primarea sălbatică a mișcării 
patrioților angolezi și a cerut 
să se acorde libertate deplină 
poporului Rhodesiei de sud.

★
NAȚIUNILE UNITE 10 (A- 

gerpres). — Ieri după-amiază 
a avut lac la sediul O.N.U. 
ceremonia înălțării drapelului 
Republicii Democrate Popu
lare Algeriene alături de dra
pelele celorlalte 108 state

GENEVA: Ședința Subcomitetului 
celor trei puteri pentru interzicerea 

experiențelor nucleare
GENEVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 9 octom
brie, sub președinția repre
zentantului sovietic, S. K. Ța- 
rapkin, a avut loc la Geneva 
ședința Subcomitetului celor 
trei puteri pentru interzicerea 
experiențelor cu arma nu
cleară. Primii au luat cuvîn- 

despre politica dusă de S.U.A. 
în O.N.U. Poporul nostru a 
spus el, nu condamnă organi
zația Națiunilor Unite, ci me
todele care i-au fost impuse 
de imperialismul american, 
politica de șantaj. Castro a a- 
rătat că în timpul cuvîntării 
rostite la sesiune, Dorticos a 
fost aplaudat „nu numai de 
delegațiile țărilor prietene 
care ne-au ajutat și ne-au a- 
părat“. Cuvintele judicioase 
rostite de președintele nostru, 
a continuat el, au fost aplau
date și de reprezentanții mul
tor țări care figurează ca a- 
liați ai Statelor Unite. Vorbi
torul a arătat că toate acestea 
l-au neliniștit profund pe șeful 
delegației americane, Steven- 
son.

Mitingul s-a transformat în- 
tr-o demonstrație a unității 
poporului cuban și a hotărîrii 
sale nestrămutate de a apăra 
pînă la capăt libertatea și in
dependența patriei sale. 

membre ale O.N.U. La cere
monie a fost de față primul 
ministru algerian, Ahmed Ben 
Bella. Secretarul general pro
vizoriu al O.N.U., U Thant, a 
rostit o cuvîntare în care a 
evocat lupta poporului alge
rian pentru independență și 
a felicitat pe conducătorii al
gerieni pentru victoria obți
nută. Șefii delegațiilor unui 
șir de țări membre ale O.N.U. 
l-au felicitat apoi pe primul 
ministru algerian.

★
NAȚIUNILE UNITE 10 -

(Agerpres). — Noul stat inde
pendent din Africa, Uganda, 
a cerut ieri primirea sa în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Consiliul de Securitate urmea
ză să se întrunească săptămâ
na viitoare pentru a lua în 
discuție cererea Ugandei.

tul în ședință delegatul 
S.U.A, Steelle, și delegatul 
Angliei, Smithers, care au re
petat cuvînt cu cuvînt dis
cursurile lor precedente în 
apărarea poziției Occidentului 
în această problemă. Totodată, 
reprezentantul Angliei a în
demnat la „încheierea cît 
mai grabnică a unui acord cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare“.

Răspunzînd delegatului An
gliei, reprezentantul sovietic 
a arătat că toate declarațiile 
delegatului englez cu privire 
la încheierea unui asemenea 
acord nu constituie decît pe
rorații oratorice, o încercare 
de a masca poziția oficială a 
delegației engleze la tratati
vele de la Geneva și de a o 
apăra împotriva criticilor ce 
i se aduc pentru rolul negativ 
pe care l-a avut în realitate 
la tratativele asupra încetării 
tuturor experiențelor cu arma 
nucleară.

S. K. Țarapkin a subliniat 
că tratativele referitoare la în
cheierea unui acord cu pri
vire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară nu tre
buie să se desfășoare pe baza 
pretențiilor inacceptabile ale 
S.U.A., care cer crearea unui 
sistem internațional de con
trol și a unei inspecții obli
gatorii. Ele trebuie să por
nească de la ideea folosirii 
mijloacelor naționale de de
tectare a exploziilor nucleare 
pentru controlul asupra înde
plinirii unui acord în această 
problemă și nu trebuie să 
prevadă inspecția obligatorie.

upă cum re
latează agen
ția „Associated 
Press“, zilele 
trecute o fe
meie, mamă a 

i
opt copiii, a

încercat să se sinucidă 'îm-
preună cu trei din cei mai 
mici copii ai ei. De pe ba
lustrada unui bac care se 
afla în portul New York, 
ea și-a azvîrlit mai întii 
băiețelul de 3 ani după 
care cu ceilalți copii mai 
mici în brațe s-a aruncat 
în valuri. Fapta disperată 
a „acestei femei, pe nume 
Ruth Koonen, a fost obser
vată de pe insula „Staten 
Island“ care se găsește 
chiar în apropiere. Oame
ni de curaj s-au aruncat în 
apă după ea izbutind s-o 
salveze împreună cu doi 
copii, căci — din nefericire 
— băiețelul de trei ani s-a 
dus la fund, înneeîndu-se.

Este vorba de o tentati
vă de sinucidere, lucru pe 
care altminteri l-a recu

wiMim
noscut și ea ulterior la sec
ția de poliție la care a fost 
condusă. Koonen însă a 
mai adăugat ceva. Ea a po
vestit viața ei de mizerie și 
lipsuri pe care a dus-o luni 
și ani de zile ca urmare a 
faptului că nu avea cu ce 
să-și întrețină copiii... Chi
nuită de foame, văzîndu-și 
copiii pe cale de a muri de 
inaniție, a încercat să-și 
pună capăt zilelor îm
preună cu cei mai mici din 
ei, considerînd aceasta 
drept singură soluție a ieși
rii din situația disperată 
în care se afla.

Nu sîntem în fața unei
întâmplări izolate. In pagi
nile ziarelor care apar
peste ocean nu odată sînt
relatate astfel de cazuri
uneori ca o senzație pentru 
uzul ziarelor de tiraj. Nu-i 
exclus ca peste cîteva zile, 
in ziarele din S.U.A. să ci
tim, ca fapt divers, știrea 
că nenorocita mamă pe 
care o amintim a fost de
ferită faimoasei justiții a- 
mericane pentru că și-a 
ucis... în mod premeditat 
copilul.

Bineînțeles, ziarele bur
gheze nu se vor întreba 
cine a împins-o pe sărma
na Ruth Koonen la dispe
rare totală. Nu se vor în
treba, deoarece ar însemna 
să recunoască adevăratul 
vinovat: mult trâmbițatul 
„mod de viață american“.

GH. CHIDU

tfe Djakarta
DJAKARTA, 10 (Agerpres), 

— De la trimișii speciali: 
Vizita în Indonezia a înalților 
oaspeți romîni este larg oglin
dită în presa indoneziană și 
urmărită cu deosebit interes 
de populație. Pe adresa amba
sadei R. P. Romîne din Dja
karta continuă să sosească 
numeroase mesaje de salut.

Muncitorii membri ai sin
dicatului de la căile ferate din 
Indonezia își exprimă în me
sajul lor convingerea că 
„prietenia dintre poporul in
donezian și poporul romîn se 
va întări in continuare, iar 
colaborarea noastră economi
că și culturală se va dezvolta 
și mai mult. „In încheierea 
mesajului se exprimă încre
derea că vizita conducătorilor 
poporului romîn va contribui 
la întărirea cauzei independen
ței naționale, a păcii și socia
lismului, la lichidarea colo
nialismului și a războiului“.

In India:

Realizări importante 
pe tărîmul cultural

DELHI 10 (Agerpres). — 
După proclamarea indepen
denței, India a obținut reali
zări importante pe tărîmul 
cultural.

In cursul celui de al treilea 
plan cincinal (1961-1966), în în
treaga țară va fi introdus în
vățământul gratuit și obliga
toriu pentru copiii de la 6 
pînă la 11 ani.

Zôoruri provocatoare ale avioanelor
americane „1-2“ deasupra Indoneziei
DJAKARTA 10 (Agerpres). 

In numele a cinci mili
oane și jumătate de țărani 
din Indonezia, protestăm cu 
hotărâre față de guvernul Sta
telor Unite în legătură cu re
petatele încălcări ale frontie
relor Republicii Indonezia de 
către avioane americane „U-2“, 
se spune în declarația Frontu
lui Țărănesc din Indonezia, 
dată publicității la Djakarta.

Consiliul central al Sindica
telor muncitorilor din indu
stria petrolieră a Indoneziei a 
adresat tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej un mesaj în 
care transmite oaspeților ro
mîni „un fierbinte și priete
nesc salut". In numele tuturor 
membrilor marii familii a 
muncitorilor din industria pe
trolieră vă urăm bine ați ve
nit. Muncitorii din industria 
petrolieră a Indoneziei sînt 
convinși că vizita excelenței 
voastre aduce un mare folos 
ambelor țări pentru cauza în
tăririi relațiilor prietenești 
între poporul indonezian și 
poporul romîn. De asemenea, 
întărește și mai mult unitatea 
forțelor progresiste, a forțelor 
noi ascendente care luptă îm
potriva colonialismului pentru 
independența națională, pace 
și bunăstare în lume“.

In anii independenței s-au 
construit mii de școli, zeci de 
instituții de învățământ tehnic 
superior și mediu, precum și 
institute de cercetări științifice. 
S-a deschis Institutul tehnic 
din Bombay. A luat ființă la 
Trombay un important centru 
pentru cercetarea energiei nu
cleare, unde funcționează doi 
reactori atomici.

Zborurile avioanelor „U-2" 
deasupra teritoriului indone
zian, se spune în continuare 
în declarație, demonstrează 
încă o dată esența agresivă a 
imperialismului american.

Cea mai mare federație sin
dicală din Indonezia — Sobsi 
— a protestat de asemenea îm
potriva acestor zboruri provo
catoare.

Primirea făcută de către U Thant 
președintelui Cubei, Osvaldo Dor
ticos, la sosirea acestuia la O.N.U.

Foto : A.F.P. Paris
YEMEN : Ciocnari între trupele 

guvernamentale 
ți detașamentele de mercenari

CAIRO 10 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor primite din 
Sanaa, la 9 octombrie au con
tinuat ciocniri între trupele 
guvernamentale ale Yemenu
lui și detașamentele de mer
cenari, sprijinite de trupe ale 
Arabici Saudite și ale Iorda
niei. Lupte violente au avut 
loc în apropiere de orașul 
Saad, unde trupele Arabiei 
Saudite și ale Iordaniei au 
încercat să pătrundă adînc pe 
teritoriul Republicii Yemen. 
Postul de radio Sanaa trans
mite că trupele de mercenari 
au suferit pierderi mari. Pos
tul de radio a anunțat, de 
asemenea, că numeroși yeme- 
niți, care au participat la luptă 
alături de trupele Arabiei 
Saudite și Iordaniei, au trecut 
de partea republicii.

CAIRO 10 (Agerpres). — Pre
sa anunță că aviatori saudiți, 
care au aterizat recent pe te
ritoriul R.A.U., au declarat că 
autoritățile Arabiei Saudite 
au hotărît în ultimul timp din 
motive de precauțiune să tran

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii“, Țel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“.

sporte armament spre frontiera 
cu Yemenul pe bordul unor 
avioane civile de tip „Dako- 
ta", pilotate de aviatori ame
ricani. Presa relatează, printre 
altele, că recent regele Saud a 
trimis cu avioane și camioane 
americane armament spre 
frontierele de nord ale Yeme
nului pentru lupta împotriva 
Republicii Yemen.

Agenția M.E.N. relatează că 
într-un interviu acordat co
respondentului din Sanaa al 
acestei agenții, Al-Baidany, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Ye
men, a declarat că „guvernul 
revoluționar al Yemenului 
a atras atenția guvernului 
englez asupra situației gra
ve care s-a creat la fron
tiera dintre Yemen și te
ritoriul Adenului“.

Al-Baidany a acuzat auto
ritățile engleze din Aden că 
au transmis sultanului emira
tului Beihan arme și muniții 
pentru a fi trimise în secret 
în Yemen.

PE SCURT fes PE SCURT
VARȘOVIA 10 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția 
P.A.P., la 9 octombrie, în ora
șul polonez Szczecin, festiv 
poavazat cu drapele și pa
nouri, a ovut loc o paradă mi
litară a unor unități ale For
țelor Armatei Unite ale Tra
tatului de Ia Varșovia. La pa
radă au defilat unități meca
nizate, trupe aeropurtate, 
unități de tancuri și maritime 
militare ale Armatei poloneze, 
Armatei sovietice și Armatei 
populare naționale a R. D. 
Germane, care au participat 
Ia aplicațiile comune.

SOFIA — La Sofia a avut 
loc recent o conferință de lu
cru a reprezentanților Oficiilor 
de invenții din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. 
La conferință s-a luat hotă- 
rirea unificării sistemului de

După chipul
și asemănarea profesorilor

sînt

„Un

I Pinia publică din 
LMRjK R.F.G. este neli-

HW niștită de crește-
fâs KWl rea continuă a cri-
JHUflrn minalității în a-
. ...... .. ceastă țară. Presa 

relatează din ce 
în ce mai des despre asasina
te, jafuri și violențe pe care 
le săvîrșesc tineri vest-ger- 
mani. Coloanele ziarelor 
pline de astfel de titluri „Un 
copil trage în trecători“, 
polițist moare sub ploaia de 
gloanțe — victimă a unei ban
de de minori“, „Cinci tineri 
jefuiesc un garaj“, „Doi minori 
asasinează un casier și jefu
iesc o bancă“.

...Recordul în ceea ce pri
vește creșterea criminalității 
în rindul tinerilor aparține o- 
rașului München. Aici, numă
rul jafurilor, asasinatelor și 
al altor delicte grave comise 
de tineri a crescut de la 
63 286 în 1960 la 73 391 în 1961 
și la 65 000 în primele opt luni 
ale anului 1962. Ziarul „SUD- 

clasificare a brevetelor și a 
documentației de brevete cu 
scopul de a ușura și îmbună
tăți munca de documentare a 
institutelor de cercetări și 
proiectări, a întreprinderilor 
și a Oficiilor de invenții.

ROMA 10. — (Coresponden
tul Agerpres transmite): La 
Roma se desfășoară în aceste 
zile sesiunea plenară a F.A.O. 
— organizația O.N.U. pentru 
alimentație și agricultură.

In după-amiaza de 9 octom
brie șeful delegației R. P. Ro
mîne Alexandru Covor, a pre
zentat realizările Republicii 
Populare Romîne în sporirea 
producției agricole și îmbună
tățirea alimentației populației 
și perspectivele de viitor pe 
baza planului economic gene
ral de dezvoltare. Cuvîntarea 
șefului delegației romîne a 
fost ascultată cu un viu inte
res de adunare.

DEUTSCHE ZEITUNG" rela
tează că într-un timp scurt, 
pe una din străzile orașului 
München, un bărbat a fost 
împușcat, altul a fost bătut 
mortal și un al treilea stran
gulat, toate aceste crime fiind 
săvârșite de o bandă de mi
nori. Intr-o perioadă de trei 
luni, tineri delicvenți au furat 
la München peste 4 000 de au
tomobile.

Care sânt cauzele creșterii 
criminalității ? Una dintre a- 
cestea este dezvăluită de presa 
vest-germană însăși. Este vor
ba de influența dăunătoare a 
cinematografului și televiziu
nii asupra tineretului.

Iată un exemplu :
La 20 august postul de te

leviziune din Essen a încheiat 
o serie de emisiuni cu privire 
la un criminal care și-a stran
gulat victimele cu cravata. In 
legătură cu această emisiune 
care a încheiat 
din Hamburg, 
TUNG“, a scris

ciclul, ziarul 
„BILD-ZEI- 
a doua zi :

ANKARA. — La Ankara s-a 
anunțat oficial că ministrul 
de Interne al Turciei Zahir 
Kurutkuoglu și-a înaintat de
misia președintelui Consiliului 
de Miniștri 
Inonu.

al Turciei, Ismet

PARIS — 
octombrie a 
Miniștri al Franței s-a hotă
rît ca alegerile în Adunarea 
Națională Franceză să aibă loc 
la 18 noiembrie (primul tur de 
scrutin) și la 25 noiembrie (al 
doilea tur de scrutin).

La ședința din 10 
Consiliului de

HAVANA. Ministerul Forțe
lor Armate Revoluționare a 
dat publicității un comunicat 
despre noile provocări ale im
perialiștilor americani împo
triva Cubei. După cum se 
menționează în comunicat, la 
5 octombrie, avioane militare 
americane au violat în două 
rînduri frontierele Cubei.

Duisburg, la 6 sep

cravata o femeie în

„Douăzeci de milioane de te
lespectatori nu și-au putut 
găsi ieri liniște. Asasinul care 
pe parcursul a șase emisiuni 
și-a strangulat victimele cu 
cravata, a încheiat cu o per
formanță halucinantă : el a 
ucis deodată patru persoane 
folosind numai două cravate. 
Tehnica criminală a fost im
pecabilă și sinistră“.

Și iată primele rezultate ale 
acestor emisiuni de televizi
une :

— La Hamburg, la 2 sep
tembrie, au fost strangulați cu 
cravata un tînăr și o tânără. 
Asasinul, și el tânăr, a încer
cat să violeze fata.

— La 
tembrie, un minor a strangu
lat cu 
vîrstă.

In legătură cu toate acestea, 
ziarul „Suddeutsche Zeitung“ 
a scris: „Imitarea criminali
lor — iată primejdia asupra 
căreia avertizează criminaliș- 
tii și juriștii. Emisiunea mult 
discutată „Cravata“ precum și 
alte numeroase filme prezen
tate la televiziune, au stîrnit 
tendința de imitare criminală“.

Regizorul principal al fil- 
mului-ciclu „Cravata", Hans 
Kwest, s-a referit, drept justi
ficare, la faptul că romanele 
și filmele de genul celui făcut 
de el sînt promovate în sta
tul de la Bonn. „Dacă aseme
nea filme incită la săvârșirea 
unor fapte criminale, a decla
rat regizorul, ele trebuie, in 
general interzise“.

Dar regizorul vest-german 
omite un singur lucru (proba
bil nu întâmplător). „Creații
le“ ce cultivă crima, banditis
mul, violența nu displac au
torităților de la Bonn, pentru 
că ele se integrează perfect în 
operațiunea de pervertire a 
tineretului, de transformare a 
generației tinere într-o docilă 
masă de carne de tun. In ase
menea condiții cine să inter
zică producțiile ce promovea
ză descompunerea morală ? 
Autoritățile vest-germane, 
dimpotrivă, le încurajează...
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