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Tinerilor de pe șantiere

o temeinică pregătire profesională

e șantierele marelui Combinat chi
mic de la Craiova lucrează peste 
2 500 tineri avînd cele mai diferite 
meserii : montori, zidari, lăcătuși, 
sudori, dulgheri etc. Organizațiile 
U.T.M., îndrumate îndeaproape de 
organizațiile de partid, folosesc o

gamă variată de forme de muncă de calificare 
profesională a tinerilor constructori.

Aici funcționează cursuri de calificare și ridi
care a calificării cu și fără scoatere din produc
ție. De la începutul anului și pînă în prezent, au 
fost deschise 26 de cursuri, dintre care 15 și-au 
încheiat activitatea pînă în prezent, fiind absol
vite de aproape 350 de tineri. Celelalte 11 cursuri 
continuă să funcționeze, fiind 
frecventate de peste 170 de ti
neri.

O bogată experiență în orga
nizarea activității de calificare 
a tineretului există la grupul 
întreprinderii de montaje Bucu- 
curești (I.M.B.).

— La noi, spunea inginerul 
Eugraf Silvestru, responsabilul 
cursurilor — calificarea oame
nilor este orientată în strînsă 
legătură cu stadiul lucrărilor. 
Ce înseamnă aceasta ? Primele 
lucrări au avut ca specific ca- 
zangerie și construcții metali
ce. în această etapă noi am 
pregătit mai mulți 
Acum, cînd lucrările 
în stadiul instalațiilor 
gice și montaj mecanic, pregă
tim un mare număr de sudori, lăcătuși-montori, 
montori compresoriști și lăcătuși-țevari. Avanta
jul acestui mod de pregătire constă în aceea că 
fiecare cursant are posibilitatea să cunoască „pe 
viu’’ cele învățate pe băncile școlii. Astfel noi 
realizăm o strînsă legătură între școală și prac
tică. Pe această linie, colectivul de lectori ai 
școlii adaptează și programa analitică și tema- 
ticile unor lecții pe care le primim de la Bucu
rești, la condițiile concrete de pe șantier. Așa s-a 
întîmplat, de pildă, cu lecția privitoare la apara
tele de măsură și control. Cunoașterea temeinică 
a construcției și regimului de lucru al aceestor 
aparate este o condiție hotărîtoare pentru buna 
funcționare a unui mare număr de agregate ce 
se instalează în combinat. De aceea, noi am spo
rit numărul de ore pentru predarea lecției -, lec
ția a fost însoțită de o demonstrație practică a 
modului în care funcționează principalele aparate 
de măsură și control.

De obicei, tinerii înscriși la cursurile de cali
ficare și ridicarea calificării sînt repartizați in 
brigăzile care execută operații necesitînd un 
înalt nivel de pregătire profesională, conduse de 
muncitori mai în vîrstă. Aceștia ca și maiștrii și 
inginerii, devin adevărați instructori la locul de 
muncă. Sudorul Emil Calotă și maistrul Ștefan 
Nastasia sînt foarte apreciați de tinerii elevi ai 
cursului de sudori pentru ajutorul concret pe 
care li-1 dau zi de zi în însușirea meseriei. Aceștia 
fac suduri demonstrative în fața tinerilor, apoi 
le controlează cu ajutorul gamadefectoscopiei 
și discută cu ei rezultatele obținute.

montori. 
au ajuns 
tehnolo-

Cum învață
constructorii

de pe șantierele
Combinatului chimic

de la Craiova

Așa au crescut ca sudori de înaltă măiestrie 
tinerii Alexandru Rădoi, Marin Niță, și Ștefan 
Grigoraș, care au obținut calificativul „foarte 
bine” la toate pozițiile de sudare. Ei sînt folosiți 
astăzi la cele mai pretențioase lucrări .

Brigada este o adevărată școală. Cu ajutorul 
cunoștințelor căpătate la cursuri, în brigăzj tine
rii se perfecționează „din mers". Aproape din 
fiecare brigadă este promovat, periodic, cîte un 
tinăr căruia i se dă sarcina să conducă altă 
echipă. Intr-un timp relativ scurt, din brigada 
condusă de lăcătușul-țevar Gheorghe Dușmă- 
nescu au fost promovați tinerii Petre Podeanu, 
Gheorghe Predescu și Alexandru Simion. 

Fiecare din ei conduce azi cîte 
o echipă. Așa s-a întîmplat și 
în brigada lui Adrian Iordache. 
Șeful brigăzii a fost trimis la 
școala de maiștri, iar în locul 
lui a fost numit tînărul Ion Tă- 
năsescu. O echipă a aceleiași 
brigăzi este condusă de Nico- 
lae Ciocan. Așa se formează 
oameni noi, brigăzi și echipe 
noi pe măsură ce se dezvoltă 
șantierul.

Din inițiativa comitetului 
U.T.M. pe complex, periodic se 
organizează consfătuiri la care 
participă tineri din aceeași me
serie. Scopul acestor consfă
tuiri este generalizarea celor 
mai înaintate metode de lucru 
în construcții, instalații și 
montaje.

Recent, a fost organizată o consfătuire cu dul
gherii. Cu acest prilej, inginerul șef al I.S.C.M., 
Mircea Iordăchescu, a prezentat un interesant 
referat, oprindu-se în special asupra posibilității 
extinderii pe șantier a metode; de lucru cu pa
nouri mobile din plăci fibro-lemnoase. Expunerea 
a fost însoțită de o demonstrație practică asupra 
modului în care se lucrează cu aceste panouri. 
Consfătuirea a avut darul să convingă pe toți 
dulgherii că noua metodă este avantajoasă. Chiar 
acolo ei au hotărit s-o extindă. Ca urmare, în 
afară de faptul că productivitatea muncii a cres
cut în mod simțitor, se realizează și însemnate 
economi; de material. In prezent, dulgherii lu
crează o zi pe săptămînă cu material lemnos 
economisit.

In curînd va fi organizată o astfel de consfă
tuire cu muncitorii zidari. Sarcina pregătirii

C. ARMEANU
(Continuare în pag. a IV-a)

CÎMP LARG DE LUCRU
PENTRU TRACTOARE!

upă grafic, recol
tatul porumbului 
la gospodăria a- 
gricolă colectivă 
din Someș-Odor- 
hei, raionul Zalău, 
trebuie să se ter

mine abia la 10 octombrie. 
Dar colectiviștii de aici sînt 
hotărîți să termine această lu
crare într-un timp mult mai 
scurt. Ca dovadă, în ultimele 
zile viteza planificată a fost 
depășită, Acum citeva zile din 
cele 755 ha de porumb mai 
rămăseseră de recoltat aproxi
mativ 150 de hectare. A fost 
deci cîștigat un prețios avans 
de cîteva zile. Viteza de re-

coltare este în continuă creș
tere. De la 40—45 ha cit 
realiza la început, acum 
realizează 50 și chiar 60 
hectare zilnic.

„Pînă acum am mers cu 
pas înaintea planificării, 
acum vom merge cu doi,
spunea tovarășul Alexe Te- 
glaș, președintele gospodăriei 
colective. Campania de recol
tare am pregătit-o cu minuțio-

se 
se 
de

un 
de 
ne

buiau să meargă în același 
riitm.

In mare măsură ritmul pla
nificat era condiționa# de ca
pacitatea de transȚ/ort. S-a 
■calculat că cele 87 fde atelaje 
țși două camioane o’le gospodă
riei -nu vor fi suficiente. Au 
mai fost aduse 4. remorci de Ia 
S.M.T. pentru transportul la 
baza de recef.ție. In apropie
rea. locurilor de recoltare s-au

de cablat
Pentru fahricarea la un nivel 

telinic superior a cablurilor <le 
tracțiune necesare în schelele 
petroliere, exploatările miniere 
și forestiere, Ia întreprinderea 
„Cablul Romînesc” din Ploiești a 
fost pusă recent în funcțiune o 
nouă mașină de cablat. Noua 
mașină, proiectată și construită

în întreprindere, are o turație cu 
15 la sută mai mare decît a ve
chilor mașini de acest gen folo
site aici și o productivitate cu 
30 la suta mai mare. Calitatea 
cablului fabricat cu noua ma
șină este superioară.

(Agerpres)

.Aițtiști
în mijlocul muncitorilor

Miercuri dupfl amia
ză, orchestra simfonică 
a radioteleviziunll a 
prezentat in tafa mun
citorilor, inginerilor și 
tehnicienilor uzinei 
„Grivi/a Roșie" cel 
de-al doilea concert

de deschidere al actu
alei stagiuni. Progra
mul care a cuprins 
Rapsodia l-a de Geor
ge Enescu și fragmen
te din Simfonia a fX-a 
de Beethoven a avut 
ca dirijor pe Iosif Con-

ta, iar ca soliști pe 
clnlăretii Elisabeta Ne- 
culce-Cartiș, Dorothea 
Palade.Nlelinte, Cornel 
Flnăfeanu și Valentin 
Loghin.

(Agerpres)

zitate. Fiecare om știe ce are 
de făcut. Atelajele sînt repar
tizate pe echipe ; în cadrul a- 
cestora s-a stabilit cine lucrea
ză la încărcat, cine la despă- 
nușat, cine la transportul coce
nilor. Lucrul l-am început pe 
cele 447 hectare care urmează 
să fie arate și însămânțate 
grîu“.

A fost elaborat un plan 
acțiune amănunțit discutat
colectiviștii. In plan accentul 
s-a pus atît pe recoltat) cit și 
pe pregătirea terenului pentru 
însămințări. Deci, culesul, 
transportul știuleților, împrăș- 
tierea îngrășămintelor tre-

cu

de 
cu

O lucrare Importantă: ur
gentarea arăturilor și a pre
gătirii terenului pentru însă- 
mînțările de toamnă. Acest 
obiectiv stă acum în centrul 
preocupărilor mecanizatori
lor din brigada a cincea de 
Ia S.M.T. Bechet, care ară 
pe ogoarele gospodăriei co
lective din comuna Sadova, 

raionul Segarcea.

iiiconjstruit pătule noi. Cele 
păCule existente acum în gos
podărie, cu o capacitate de 60 
de vagoane, asigură condiții 
btune de înmagazinare a recol
tai.

Organizat astfel, recoltatul 
se desfășoară într-un ritm in
tens. Tarlalele sint tăiate de cu
loare larg!,. O parte dintre co
lectiviști culeg știuleții și îi a- 
șează în grămezi, alții încarcă 
cu repeziciune carele, camioa
nele^ și remorcile repartizate 
fiecărei echipe. Cocenii sint 
depot.itați în glugi mari la 
rrtarrjinea tarlalelor, iar 12 
t tactoare ară fără întrerupere.

Organizația U.T.M. a mobilizat 
pe toți cei peste 300 de tineri 
la recoltatul porumbului. In- 
tr-o adunare pe gospodărie 
care a avut loc la începutul 
campaniei s-au stabilit măsuri 
concrete, menite să asigure 
contribuția deplină a tineretu
lui la urgentarea ritmului de 
recoltare.

Comitetul U.T.M. a propus 
ca brigăzile 1, 2, 3 și 4 — în 
care lucrează un număr mare 
de tineri — să fie repartizate 
la culesul porumbului de pe 
tarlalele care urmau să fie în
sămânțate cu grlu.

Conducătorii de atelaje s-au 
angajat să facă, seara, cite un 
transport în plus cu porumb. 
O contribuție însemnată au 
adus-o tinerii la transportul 
îngrășămintelor naturale. S-au 
transportat peste 10 000 tone 
de gunoi de grajd care a fost 
așezat în 15 platforme la ca
pătul tarlalelor. Imediat ce te
renul a fost eliberat de coceni, 
s-a împrăștiat îngrășământul 
pe miriște, asigurîndu-se trac
toarelor cimp de lucru, așa că

I. RUS
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

poeziei

cui- 
Gri- 
Bo-

în cadrul „Săptăminii pdeziei" 
!n Întreaga tară au aviit loc 
miercuri întilnlrj ale poetaor cu 
cititorii și iubitorii de poezie.

ÎN CAPITALĂ, la Casa i’e 
tură a tineretului din raionul 
vila Roșie, poetul Demonstetn'e
tez și scriitorul Constantin Chirifă 
s-au Intllnii cu un numeros pu
blic. Demostene Botez s-a intilnit 
cu alfi cititori ai săi șl la libră
ria „Mihail Eminescu".

IAȘI. — în cadrul manifestărilor 
care au loc Jn regiunea Iași, apro
ximativ 1 000 de elevi de Ia com
plexul școlar din Blrlad s-au Intil
nit miercuri cu scriitorii Eusebiu 
Camilar, Alexandru Andrifoiu, 
Florin Mihai Petrescu, Cornelia 
Sturzu și alfll.

CLUJ. — Sute de oameni al mun
cit din Gherla s-au Intllnii miercuri 
după-amlază, la Casa de cultură, 
cu poefil Dan Dcșliu. Geo Dumi
trescu, Letay Lalos, Bodor Pai, Pe
tre Bucșa, care le-au citit din lu
crările lor. In continuare, a avut 
loc un bogat program artistic sus
ținut de formalii artistice de ama
tori din localitate.

(Continuare In pag. a IV-a)

Orașul Onești văzut partial din avion

Pregătiri pentru iarnă 
pe șantierele de construcții

pe cel (Agerpres)

de în- 
apa și mala- 

închise, unde 
pregăti mate- 
pentru tencu-

alte materiale.
(Agerpres)

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în W a HZ-a)

știu : totul este 
și frumusețe, și 
talent — pentru 
motiv că trăiți,

Sergent post-mortem 
Ivașcu Victor

„Slăvește acest drapel 
E-ntr-nsul tara toată. 
De-o trebui vreodată 
Dă-ti viata pentru el!"

CONSTANȚA. — Casa regională 
a creafiel populare Dobnogea a 
organizat, cu participarea unui 
grup de poe/i, printre care Cicerone 
Teodorescu, Adrian Maniu, Aurel 
Gurghianu, Vlaicu Blrna și Nego- 
Ifă Irimle, precum și a unor tineri 
poe/1 dobrogeni, un ciclu de șeză
tori literare cu tema „Poelii clntă 
victoriile poporului nostru".

afla astfel într-un tîr- 
pe o străduță din Bîr- 
23 iunie 1963, doi oa-

niciodată.
tineri obișnuiți 
și să respecte 

la vremea re- 
lu-

BAIA MARE (De |a 
corespondentul nostru)

Este vorbe de un 
concurs „Cine știe, cîș- 
tigă“ pe teme de zoo
tehnic. La indicația 
comitetului raional de 
partid consiliul agricol 
raional Șomcuța Mare 
a organizat acest con
curs eșalonat în trei 
faze : în fiecare gospo
dărie agricolă colecti
vă. intergospodării și 
faza raională |a care, 
se înțelege, vor parti
cipa cei mai bine pre
gătiți concurenți, cîș- 
tigători ai celorlalte 
faze. Pînă în prezent 
și-au anunțat participa
rea un mare număr de 
colectiviști peste

150. înscrierile conti
nuă. Prima fază a și 
început în mai multe 
gospodării. Duminică, 
la sediul G.A.C. din 
Ardusat a avut Ioc des
fășurarea acestui con
curs la care au parti
cipat, dînd răspunsuri 
bune, cinci colectiviști. 
Printre concurenți am 
întîlnit pe tinerii co
lectiviști îngrijitori de 
animale Florica Neam- 
țu, Gavril Rața și loan 
Mureșan. Pentru răs
punsurile bune, Florica 
Noamțu s-a clasat pe 
locul I, fiind premiată 
cu obiecte. Ea va par
ticipa la cea de a doua 
fază a concursului 
intergospodării.

La masa de control de la Uzina „Rulmentul"-Brașov, controloarea lolanda Ulidescu și reglorul 
Vasile Marchiș. Foto: I. CUCU

Paralel cu ridica
rea construcțiilor 
prevăzute pe acest 
an, muncitorii de pe 
șantierele din regi
unea Crișana fac 
nregătiri pentru con
tinuarea muncii în 
condiții bune și în 
timpul iernii. In a- 
cest scop, au fost 
prevăzute peste 100 
■de măsuri, din care 
o parte au fost' rea
lizate, astfel.

mai mare șantier de 
construcții de locu
ințe din Oradea se 
amenajează o stație 
de preparare a beto
nului și mortarului, 
iar la fiecare bloc se 
instalează cîte o sta
ție mică de pregătire 
a mortarului, dotată 
cu cuptoare 
călzit 
xoare 
se va 
rialul

irile interioare. Pen
tru transportul mor
tarului și betonului 
de cofraje s-au a- 
daptat la macaralele 
turn tomberoane în
chise. S-au luat de 
asemenea măsuri de 
izolare a cofrajelor 
în care se toarnă 
beton cu plăci de 
stufit. carton asfaltat

I 
I
I 
I
I
I

eea ce scriu acum 
aici, cu inima co- 
vîrșită de greuta
tea unor simțămin
te amestecate — 
amărăciune, uimi
re, sfială, mîndrie

omenească — voi, cei 43 că
rora mă adresez înaintea tu
turor altora, nu puteți citi în
că. Nu veți citi nici mîine, nici 
săptămîna viitoare, nici în 
toamna viitoare. Vor mai trece 
șase ani înainte ca lumina în
țelegerii să vă învăluie frunți
le aplecate deasupra abeceda
relor. Căci acum nu sînteți alt
ceva decît niște albe flori ale 
vieții, niște pui de om veniți 
pe lume abia de citeva luni, 
ghemulețe mișcătoare puse u_ 
nul lingă altui, în pătucuri or
donate simetric.

Nimeni nu e încă în stare sa 
spună cit veți fi de frumoși, cît 
veți fi de inteligenți orj cu ce 
har aparte vreunul dintre voi 
își va înscrie numele în cartea 
timpului. Atîta 
cu putință — 
inteligență, și 
simplul, unicul
că ați fost zmulși primejdiei 
mortale a focului, într-o zi cind 
n-aveați habar de nimic, iar 
moartea sfîrîia sinistru undeva 
aproape, foarte aproape de voi, 
peste drum de casa voastră. 
Tocmai de aceea mă adresez 
frumuseții, inteligenței și ta- 
lentelor voastre virtuale, toc
mai de aceea vă cer ca odată 
și odată să luați aminte la ceea 
ce aștern aici cu acest amestec 
de amărăciune, uimire, sfială 
și mîndrie omenească, ori mai

bine zis cu un sentiment 
presus decît toate acestea la un 
ioc.

Veți 
ziu că, 
Iad. la 
meni, locotenentul Ion Martac 
și caporalul Victor Ivașcu din 
unitățile P.C.I. și-au pierdut 
viața ca să vi-o salveze pe-a 
voastră, patruzeci de copii mol. 
doveni.

Veți căuta să le știți trăsă
turile ? Veți regăsi aceste două 
chipuri pe care joacă (pentru 
totdeauna) raza candidă a ti
nereții, deoarece unul avea 24 
de ani, iar celălalt 23 cînd 
timpul a încremenit pentru 
dînșii.

Atunci veți vroi poate să a- 
jungeți la comorile tăinuite ale 
sufletului lor. încet, încet, răs-

foind arhive ostășești, bătînd 
căi lungi și răscolind amintiri
le unor vechi camarazi de uni
tate, îi veți cunoaște; iar dacă 
îi veți cunoaște va fi pentru a 
nu-i mai uita

Au fost doi 
să muncească 
munca. Pînă 
cruțării Ivașcu scosese la 
mină minereul din adîncul pă- 
mîntului, bulgării de mangan 
fără de care nici oțelul nu se 
poate naște, datorau ceva și a- 
jutorului de miner de pe Va
lea Dornei. Toți frații săi sînt 
mineri. Martac, fiu de colecti
vist de pe meleaguri dobroge
ne, terminase studiile medii și 
după examenul de maturitate 
lucrase în sectorul muncii de e- 
vidență contabilă. La 23 August 
1962 făcea parte din ultima pro
moție a unei șco i de ofițeri; a 
preluat funcția de comandant 
de secție la unitatea de pază 
contra incendiilor din Bîrlad. 
Caporalul Ivașcu era în subor- 
dinea lui. Despre toate acestea 
veți putea citi în hîrtii oficia, 
le, redactate în stilul sobru al 
cancelariilor. Veți afla că în 
aceeași lună iunie, cu vreo 10 
zile mai înaintea dramaticului 
sfîrșit, un alt incendiu, amenin- 
țînd să reducă la cenușă o ti
pografie în valoare de milioa
ne, a fost localizat și stins de

servanții în subordinea 
luiași locotenent Martac. Bunu
rile pe care le salvau ei acolo 
vor continua să ne folosească 
nouă, tuturor ; și nu e exclus 
să vă servească și vouă, peste 
două-trei decenii de aici înain
te. Sînt lucruri la a căror sem
nificație va merita să gîndiți.

Mai presus de orice, lupta cu 
flacăra cere uitare de sine. 
Ce aduce in locul pornirii ele
mentare, instinctive, de a-ți pu
ne pielea la adăpost ? Numai o 
prezență mai ascuțită decît do
goarea, mai puternică decît 
glasul lui „eu", mai pătrunză
toare decît îndemnul lui „fugi"!

Ce era ? Veți ști și voi, oda
tă ce era : conștiința datoriei. 
Era ideea — trecută prin toate 
fibrele lor omenești — că apă
ră munca poporului, eforturile 
lui materializate. Era calitatea 
lor de muncitori și luptători.

Aveau pasiuni și visuri o- 
bișnuite, la oamenii de vîrsta 
lor, foarte obișnuite, dar nu 
mai puțin frumoase prin aceas
ta. Locotenentul, în ciuda for
mației sale economice, „poziti
ve" cum se zice, citea și reți
nea cu plăcere poezia. îi veți 
vedea, poate, lecțiile pe care 
le ținea ostașilor la cursul de 
pregătire politică. Citatele din 
cele mai izbutite creații poeti
ce, fie folclorice fie culte, erau

la Ioc de cinste. Versurile 
produse acolo capătă un 
lief de marmură în lumina des
tinului celui care le-a ales, le-a 
transcris :

Caporalul Victor Ivașcu, 
tea cu o pasiune cunoscută 
toată unitatea, recenzînd în 
ta tuturor. In cărți de comple
xitatea romanului „Un om în
tre oameni’’ pătrundea cu un 
simt al descoperirii esențialu
lui de-a dreptul remarcabil. A- 
ceeași intuiție apare în de
senele pe care le făcea, reușite 
caricaturi pentru amuzamentul 
camarazilor, dar uneori nu lip
site de o fină nuanță satirică, 
pentru care Ivașcu era un so
licitat colaborator al gazetei de 
perete.

Viitorul le apărea limpede, 
calm desfășurat spre orizont, 
fără nimic îngrădit. Martac : să 
urmeze studii economice supe
rioare. Ivașcu: să se reîntoarcă 
după lăsarea la vatră în Valea 
Jiului, Valea Bucuriei, unde

Locotenent-ma)or posl-mortcm 
Martac Ion



PAGI MA ESTE MATEMATICA 0 MATERIE ARIDĂ ?

Primele ore de practică la Școala profesională 
Uzina de pielărie ei încălțăminte din

de pe lingă 
Cluj

Din propria-mi experiență de elev și apoi din cea de profesor, 
știu că tînărul îți pune din primele clase de școală o întrebare asu
pra căreia stăruie uneori pînă în ultimul an de școală „Care e ma
teria cea mai frumoasă, cea mai importantă din cite se predau ?" 
Și dacă fiecare profesor vă demonstrează că materia pe care el o 
predă este cea mai frumoasă și cea mai importantă, nu trebuie să 
vă surprindă. Căci așa este. Oricare materie pe care o parcurgi în 
anii de școală este foarte importantă și foarte frumoasă. Nu uitați 
că vă aflați in școala de cultură generală și aici vă agonisiți zes
trea intelectuală, pe temelia căreia vă veți clădi profesiunea. Tre
buie să stăpîniți deopotrivă cunoștințele despre legile dezvoltării 
naturii și societății, ca și legile desenului, tezaurul literaturii, ca 
și geografia...

„Da, învățăm la aceste materii căci sînt frumoase, ușoare—spun 
unii dintre voi. Dar la matematică... Matematica e grea, aridă... 
La urma urmei, putem trăi și fără matematică".

Foarte greșit. Matematica este numai aparent grea, și numai 
aparent arida, iar fără matematică astăzi nu poate fi concepută 
o cultură solidă. Cine a început să studieze matematica cu serio
zitate. de la tabla înmulțirii, să spunem, și a continuat s-o stu
dieze la fel de serios și cînd a ajuns la calculul integral și di
ferențial, a putut constata că matematica este ușoară; apoi a 
descoperit că este frumoasă și, în sfîrșit, că fără matematică nu 
se poate trăi. Nu este nici o exagerare în ceea ce spun.

Dezvoltarea științei și tehnicii moderne a pus în evidență tot 
mai mult rolul care revine matematicii ca instrument de investi
gație în științele fundamentale și aplicate. Astăzi, mecanica, astro
nomia, geodezia, fizica, chimia, biologia, medicina, statistica, eco
nomia, la fel ca toate disciplinele tehnice nu pot fi concepute 
fără utilizarea metodelor de studiu calitativ și cantitativ pe care 
le pune la dispozție analiza matematică pentru publicarea date
lor experimentale. Lucrul aceste, care ar părea surprinzător la 
prima vedere, este ușor de înțeles, deoarece matematica este stu
diul general și abstract al raporturilor cantitative și calitative și 
al formelbr spațiale din lumea reală.

Matematica studiază categoriile de cantitate și spațiu nu în mod

Acad. Caius lacob

izolat, ci în unitate dialectică cu categoviile existenței (canti
tate, calitate, măsură) și categoriile estenței (esență — feno
men — conținut — formă, obiect — relație etc).

Conceptele fundamentale ale matematicii se formează din con
tactul cu realitatea obiectivă. Matematica comportă o serie în
treagă de abstractizări. Aceste abstractizări merg însă mult mai 
departe ca în celelalte științe reținînd numai ceea ce este esen
țial și ele separă forma de conținut, păstrind numai relațiile 
cantitative sau calitative și formele spațiale fără să țină seama 
de celelalte trăsături. Prin acest proces de gîndire, omenirea a 
construit, în cursul secolelor, monumentalul edificiu al matema
ticii (algebra, geometria, topologia, analiza etc.).

Mecanica și astronomia sînt primele științe ale naturii care au 
adoptat în cea mai largă măsură instrumentul matematic pentru 
investigațiile teoretice bazate pe datele observațiilor sau ale ex
periențelor. Exemplul lor a fost în curînd urmat de celelalte 
ramuri ale fizicii : căldura, electricitatea, magnetismul, optica, 
mecanica cuantică etc.

Acest proces de matematizare, început încă îu secolul al 
XVH-lea, tinde acum să se extindă la toate științele naturii, in
tr-un ritm toj mai accelerat și pe măsura dezvoltării lor.

Cerințele decolării societății moderne și ale construcției so
cialismului au dă! un nou impuls și au deschis mari perspective 
diferitelor ramuri ^de matematicii. Aerodinamica marilor viteze, 
hidrodinamica și hiivotehnica, teoria elasticității și a plasticității, 
automatica fi telemeă^nica, cibernetica și, în general, toate dis
ciplinele moderne pun matematicii numeroase probleme. Analiza 
numerică, teoria programării lineare, logica matematică s-au dez
voltat în secolul nostru ea urmare a lărgirii considerabile a sfe
rei de aplicație a matematicii în științele naturii, în economie fi 
tn tehnici.

Sînt lucruri care trehgiie sS-l îndemne pe tinărul in uniformă

Cultivăm
dragostea

pentru
meseria
aleasă

O dată începute cursurile, orga
nizația U.T.M. din școala noastră 
a pus la Ioc de frunte preocuparea 
pentru ca elevii să-și însușească 
temeinic cunoștințele teoretice 
predate, încă din primele zile au 
fost organizate mai multe acțiuni 
care se desfășoară la nivelul șco
lii, și, mai ales, al claselor. Ast
fel, în unele clase, birourile U.T.M. 
au pui în discuția colectivului pe 
acei elevi care, fiind ascultați la 
ore, nu au putut da răspunsuri 
bune deoarece nu învățaseră lec
ția. Așa s-a întîmplat, de pildă, 
la anul II după ora de tehnologia 
meseriei. în această oră au fost 
ascultați cîțiva elevi. Unii ca A- 
păvăloaie Viorel au primit nota 
10. Alții însă, ca Anda Ștefan, au 
luat nota 3. După ore, biroul 
U.T.M. a propus clasei să discute 
această chestiune. A reieșit că A- 
păvăloaie privește cu seriozitate 
pregătirea sa, și de aceea a și în
ceput să învețe chiar de la prima 

Anda 
că, 

l întîi
U- 

anul 
aces- 

aspru

lecție predată, pe cînd 
Ștefan consideră probabil 
după vacanță, îl trebuie mai 
o perioadă de „acomodare", 
temiștii și ceilalți elevi din 
II au dezbătut cu seriozitate 
te probleme și i-au criticat < 
pe Anda Ștefan și pe ceilalți cate, 
asemenea lui, uită că învățătura 
constituie principala lor îndatori
re.

O dată cu începerea noului an 
școlar, și-a început activitatea și 
postul utemist de control. Astfel, 
aflînd că în anul III B au fost ob
ținute unele note slabe, postul ute
mist de control a întreprins în 
rîndul elevilor acestei clase o an
chetă cu întrebarea : „Cum țî-ai 
pregătit primele lecții ?“ în pri
mul număr al gazetei postului u- 
temist de control ,au apărut con
cluziile anchetei. în momentul de 
față, gazeta postului utemist de 
control Se află Ia al doilea 
al său. Sub titlul : 
piui lor f“, gazeta 
larizează pe elevii 
Domșa Augustin, 
Covășanu Marian din anul III A, 
care încă de la primele ore au 
obținut note de 10. Pentru zilele 
următoare, postul utemist de con
trol și-a propus să întreprindă un 
raid la 
elevilor 
un. nou 
Despre 
de pregătirea lor ca viitori opera
tori chimiști, laboranți, mecanici cu 
o bună calificare se va discuta și 
în primele adunări generale U.T.M. 
care se pregătesc în aceste zile.

Comitetul U.T.M. pe școală a 
acordat o atenție deosebită anului 
I. La numai cîteva zile de la în
ceperea cursurilor a avut loc a- 
dunarea generală a anului I în 
care s-a discutat despre însemnă
tatea și frumusețea orelor de ate
lier și laborator și despre pregă
tirea lecțiilor. Organizația U.T.M. 
seva ocupa în continuare de culti
varea dragostei față de meseria 
aleasă în rîndurile elevilor școlii.

Prof. DIDINA PORUBIU 
secretarul comitetului U.T.M.

al Școlii profesionale din 
cadrul Grupului școlar 
petrol-chimie — Bacău

număr 
exenr 
popu- 
Elena,

„Urmați
P.U.C.
Durac

Mîrț Ro.dica și

locurile de practică ale 
în urma căruia să scoată 
număr al gazetei P U C. 

atitudinea utemiștilor fată

Primele

culturale

La reuniunea tovărășească
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ți sportive 
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activități

de față, 
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romînă 
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planului 
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iar

aă-i o- 
propria

Una din problemele 
de care se preocupa 
în această perioadă 
comitetul U.T.M. de 
la Școala medie din 
Gaeștî este și orga
nizarea activității 
cwltural-artistice a 
elevilor. Am organi
zat. de curînd, o an
chetă printre 
cerîndu-le să
cu sugestii și propu
neri pentru activita
tea cultural-artistică.

Rezultatele anche
tei au fost mulțumi
toare. Sugestiile vor 
contribui la definiti
varea planului 
vităților 
tistice 
pentru 
trimestru școlar, 
ralel cu alcătuirea a- 
cestui plan, am înce
put deja organizarea 
unor activități intere
sante- Ținînd seama 
de dorința elevilor, 
în colaborare cu to
varășii profesori de 
limba romînă, ne 
preocupăm de reor
ganizarea activității 
cercurilor literare. A- 
nul acesta se organi
zează în școala noas
tră trei cercuri lite
rare, pe grupe de cla
se, ținîndu-ee seama 
de nivelul de cunoș
tințe ale elevilor. în 
aceste cercuri vor fi 
cuprinși un număr 
mare de elevi 
toate clasele. în 
mentul 
varășii 
limba 
școală 
întocmirea 
de activitate 
corilor literare, 
noi, comitetul U.T.M , 
avem ca preocupare 
înscrierea elevilor în 
cerc, consultarea 
asupra 
care-i 
spre a fi dezbătute, 
îu primul rînd 
cercuri vor fi

din 
mo
to- 
de 

din 
de

lor 
problemelor 
interesează

'bătute creațiile pje- 
vilor ei ne gîndim să 
scoatem o revistă,
scrisă de eleti pe foi 
volante, pentru a-i
stimula pe membrii 
cercurilor literare și 
a face cunoscută ac
tivitatea lor tuturor 
elevilor. Membrii cer
cului literar vor fi a- 
trași să lucreze și 
textele pentru briga
da artistică de agi
tație. în planul de 
activitate al cercu
rilor literare sînt pre
văzute și simpozioa
ne, medalioane lite- 
<rare, procese litera-

de dans au început 
și ele repetițiile. Au 
început să-și desfă
șoare activitatea și 
brigăzile artistice de 
agitație pe ani. 
pregătesc 
programe 
din activitatea 
vilor la 
an școlar, 
cu aceasta 
pregătirea 
concursul, 
tradițional, 
găzile artistice de a- 
gitație ale anilor. 
Ne-am propus ca în 
acest an să înființăm 
o brigadă artistică de

Ele 
primele 

inspirate 
ele- 

început de 
Totodată 
începe ți 

pentru 
devenit 

, între bri-

în sala de lectură a biblio
tecii de lip Complexul șco
lar din Bîtlad ai să găsești 
zilnic numeroși elevi — ci

titori pasionați.

școlară la meditație. Firește că nu-i este ușor unui elev, care și-a 
clădit teoria, „mă descurc și fără matematică’' să înțeleagă, din- 
tr-odată, aceste adevăruri. Cu răbdare însă le putem călăuzi pașii 
spre această înțelegere, îi putem chiar determina să îndrăgească 
matematica, să o învețe cu pasiune, nu numai pentru că este o 
disciplină în programa școlară, ci pentru că omul modern, oricare 
ar fi drumul său de activitate, trebuie să aibă cunoștințe mate
matice de bază. Voi fi întrebat, „de ce**. In primul rînd, pentru 
că la absolvirea învăț ărnîntiilui mediu, un număr mare de tineri 
se îndreaptă înspre facultățile tehnice. Aceștia, în mod obligato
riu, trebuie să cunoască matematica — s-o stăpînească pe deplin.

S-ar putea crede că ceilalți elevi care se îndreaptă spre alte 
specialități, n~au nevoie de matematică. Este un neadevăr. Pre
darea matematicii în școală are un loc și un rol bine determinat 
în procesul științific alcătuit al învațămîntului. Matematica îl 
deprinde pe tînăr — fie că acesta va deveni inginer sau profesor 
de istorie — cu o gîndire bazată pe logică și pe geometrie. Ma
tematica disciplinează, te ajută să-ți dezvolți 
mezi deprinderi trainice de studiu.

Esto nevoie, deci, să învățăm matematică, 
tematica se învață cu tenacitate și voință, se învață în fiecare 
zi, după fiecare lecție. O noțiune neînsușită creează o ruptură în 
lanțul logic pe care-l constituie cunoștințele matematicii din 
clasa I pînă în clasa a XI-a. Matematica se învață cu creionul 
în mină, rezolvi nd exerciții și probleme, creînd tu însuți exerciții 
și probleme, înțelegînd fiecare lucru, fiecare amănunt. Și, mai 
presus de toate, matematica se învață nu numai din lecția pe care 
o predă profesorul și nu numai rezolvînd problemele pe care 
acesta le indică ca lecții de casă. Ca să știi matematică, trebuie 
să-ți formezi deprinderea de a lucra mult în afara obligațiilor 
școlare, să-ți dezvolți interesul pentru cercetarea unor cărți de 
matematică în afara programului școlar. Și cile posibilități nu i se 
oferă astăzi elevului pentru a-și însuși matematica la cel mai 
înalt nivel. S-a dezvoltat în școli tradiția organizării cercurilor 
de matematică. Eu, dacă aș fi din nou elev, n-aș lipsi de la ac
tivitatea acestor cercuri. M-ar durea să pierd o posibilitate în 
plus de a avea contact cu matematica. Fiecare elev ar trebui să 
simtă, ca o necesitate organica, să facă mai mult decît ceea ce i 
se cere pentru o notă de 8, 9 sau chiar de 10.

An de an asistăm cu bucurie la desfășurarea olimpiadelor de 
matematică și fizică, cu etapele locale, regionale și pe țară și 
chiar pe plan internațional. Ne bucură participarea largă și 
totodată nivelul la care se prezintă elevii la acest concurs șco
lar. Este cel mai bun barometru al interesului elevilor pentru 
matematică. Olimpiadele răspund dorinței tineretului de a se în
trece în concursuri, de a-și pune la încercare agerimea minții. 
Și pentru a participa cu succes la aceste concursuri matematice, 
firește că trebuie să alegi drumul unei munci perseverente, să 
dedici o parte din timpul tău liber matematicii. Ne bucură, și 
nu numai pe noi matematicienii, interesul cu care elevii urmă
resc și participă la rezolvarea unor probleme din publicația lu
nară dedicată lor — Gazeta matematică și fizică — seria B. 
Acesta este un semn că tineretul, în număr din ce în ce mai 
mare, se îndreaptă cu dragoste spre studiul matematicii. Așa fi I 
trebuie. J

uoinfa, să-ți for-

Cum anume ? Ma-

CONDEIE ȘCOLARE
PARTIDULUI ÎNCEPU t

Te-am cunoscut
cu' ochii ferestre deschise spre oameni 
și fruntea înaltă ca un îndemn.

Mama îmi povestește, seara, tîrziu, 
Cum ■ învățat să citească,
Nu știu ce semne scrise cu trudă, adine, 
In pumnii ei mici...

re
îndrumați să discute 
și probleme 
munca de 
probleme 
literară, 
rienteze 
lor creație.

Preocupări 
sebite manifestă 
ganizația U.T.M. din 
școală și pentru reor
ganizarea activității 
artistice. Comitetele 
U.T.M. de ani au 
discutat cu elevii des
pre preocupările lor, 
despre formațiile ar
tistice la care doresc 
să se înscrie. Cit pri
vește aceste formații, 
unele și-au 
activitatea, 
corul școlii, 
nul acesta 
peste 100 <
a și organizat cîteva 
repetiții. Formațiile

agitație pe școală. A- 
jutați de tovarășii 
profesori de limba 
romînă, un colectiv 
de elevi din cercuri
le literare au și în
ceput să lucreze 
textul pentru 
gada artistică de 
tație a 
derea 
ce-1 va 
sfîrșitul

în curînd, vom în
cepe organizarea 
a altor activități 
care 
pus : 
cale, 
filme
nifestări sportive etc.

școlii, în 
programului 

prezenta la 
acestei luni.

ni le-am 
audiții muzi- 
vizionâri de 

în colectiv, ma-

i început 
Astfel, 

care a- 
numărâ 

de elevi,

RADTJ FLOREA 
secretar al comitetu
lui U.T.M. — de

Școala medie din 
Găeiti

Primul număr al gazetei di 
perete 1 Harnicul său colec
tiv este format din pionieri 
ai clasei a IV-a B de la

nr. 33 din Capitală.Școala
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Slmbăld 28 septembrie, seara, e- 
levll școlii noastre au participat 
la o inimoasă reuniune tovără
șeasca. Sarcina organizării ei i a 
revenit organizației U.T.M. din 
clasa a XI-a umanistică. Elevii a- 
cestei clase, ajutați de comitetul 
U.T.M. pe scoală, de tovarășii pro
fesori. ți de tovarășul diriginte ou 
stabilit cu aproape o săptămlnă 
Înainte programul reuniunii, in ce 
a constat acest program ? Bineîn
țeles că s-a început cu dansul. Prin
tre perechile dansatorilor erau pre
zent! și elevii școlii profesionale 
care fuseseră Invitați la reuniune. 
De altfel invitarea reciproci la 
reuniunile ce se organizează in 
ambele școli au devenit la noi o 
tradiție ; preocupările comune, pe
trecerea timpului liber împreună 
au dus la Închegarea unor frumoa
se rela/ii de prietenie. Printre invi
tați era și un grup de studenti la 
diferite facultă/i, absolvenți ai 
școlii noastre care au vorbit ele
vilor claselor a XI-a — viitorii 
studenti — despre examenele de 
admitere in facultate pe care le-au 
sus/inul recent, despre seriozitatea 
cu care trebuie să se pregătească 
1ncă de pe acum fiecare elev. A- 
ceastă convorbire dintre elevi șl 
studenfi a fost binevenită, deoare
ce organizația noastră U.T.M. des
fășoară încă din primele zile de
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învățătura începe 
din prima zi de școală

rima adunare ge
nerală a organiza
ției de bază U.T.M. 
a claselor a XI-a 
reale de la Școala 
medie „Gheorghe 
Șincai" din Capi

tală — ținută curînd după în
ceputul anului școlar — a avut 
la ordinea de zi o problemă 
deosebit de importantă pentru 
activitatea utemiștilor : „învă
țătura începe in prima zi de 
școală". Alegerea ordinei de zi, 
precum și desfășurarea adună
rii dovedesc maturitatea cu 
care membrii acestei organi
zații de bază U.T.M., aflați în 
ultimul an al școlii medii, pri
vesc principala lor îndatorire 
— învățătura.

Punctul de plecare în stabi
lirea ordinei de zi și în dez
bateri a fost, firește, situația 
școlară a fiecărui elev și a cla

selor în ansamblu la sfîrșitul 
anului trecut. Și a reieșit că 
— deși numeroși elevi au ab
solvit clasa a X-a cu rezultate 
bune și foarte bune la învăță
tură — situația în ansamblu 
nu poate fi mulțumitoare. Ast
fel din cele 4 clase cuprinse 
în această organizație de bază, 
într-una, a X-a B, media ge
nerală a clasei a fost peste 8, 
două clase — A și C — au avut 
media generală peste 7, iar 
fosta clasă a X-a D a obținut 
o medie generală sub 7. Ce 
trebuie făcut pentru a depăși 
acest nivel pentru a dezvolta și 
mai mult la elevi răspunderea 
față de învățătură, cum poate 
fi folosită fiecare zi a acestui 
an școlar pentru însușirea u- 
nui volum mai mare de cu
noștințe — iată cîteva din 
problemele pe care adunarea 
generală le-a dezbătut.

Atât referatul cît și unii din
tre vorbitori au socotit că 
principala cale pentru obține
rea unor rezultate mai bune la 
învățătură este creșterea răs
punderii personale a fiecărui 
elev pentru îndeplinirea obli
gațiilor «ale școlare. Pornind 
de la experiența anilor trecuți, 
utemiștii Liliana Enescu, Mir
cea Panait și alții au vorbit 
despre rolul pozitiv pe care 
l-au jucat în această direcție 
adunările generale în care s-au 
dezbătut problemele învățătu
rii. Și în anul acesta vor tre
bui organizate adunări în care 
să fie puse în dezbatere nu si
tuații statistice asupra notelor 
obținute, ci probleme ca „De 
ce învățăm", „Cum mă pregă
tesc pentru viață", „Ce tte- 
buie să studiem în afara ma
nualelor școlare", „Disciplina 
în școală și în afara ei", „Dis

ciplina în viață" etc. Alți vor
bitori au arătat că invitarea 
la asemenea adunări a unor 
profesori, părinți, ar avea un 
efect pozitiv în creșterea răs
punderii personale a elevilor 
față de muncă. Fiecare din a- 
ceste adunări trebuie neapă
rat urtnate de măsuri concrete, 
care 6ă se refere în ansamblu 
la colectivul unei clase, pre
cum și la fiecare elev în parte. 
De altfel, în legătură cu a- 
ceastă problemă Mihaela Zar- 
chievici propunea ca mem
brii birourilor, ai comitetului 
U.T.M., elevii fruntași la în
vățătură să discute mai mult 
cu cei care au fost corijenți 
anul trecut, cu cei care se 
complac în mediocritate, cu în- 
disciplinații. Aceștia trebuie 
să simtă că atenția colectivu
lui este îndreptată permanent 
asupra lor, că clasei nu-i poate

fi indiferent cum învață și 6e 
comportă un elev.

Din păcate, din adunare a 
reieșit că colectivele claselor 
nu reacționează totdeauna cu 
promptitudine față de lipsa 
de răspundere a unor elevi, 
față de abaterile altora, lăsînd 
ca acestea să se repete. Cazul 
petrecut în acest început de 
an școlar în clasa a XI-a C 
este grăitor. Elevul Francisc 
Predescu și-a permis să vină 
nepregătit în primele zile de 
școală. La istorie a fost chiar 
notat cu un 4.

In afară de cîțiva colegi 
care i-au atras atenția „priete
nește", clasa n-a luat nici o 
poziție. Rezultatul ? După cî
teva zile jumătate din numă
rul elevilor a primit califica
tivul 3 la limba engleză pen
tru că nu și-au pregătit tema. 
Nici de data aceasta colecti
vul clasei n-a luat poziție. Din 
păcate și adunarea generală a 
trecut ușor peste acest caz. In
diferența, lipsa de combativi
tate, colegialitatea prost înțe
leasă, nu sînt un climat favo
rabil dezvoltării simțului de 
răspundere. Faptul că această 
manifestare a avut loc într-o 
clasă în care nici In anul tre
cut nu s-au obținut rezultate 
satisfăcătoare la învățătură 
Impune biroului și comitetului

Ne-ai dat să sorbim din cupa mlinilor tale 
soare, atîta soare !
Să inspirăm din mireasma primilor ghiocei 
ai primăverii tale 
împrospătați de seva luminii.
Ne-ai dăruit 
cîntecele dragi copilăriei 
și ghirlanda viselor mari 
din grădina fermecată a sufletului tău. 
Ai sădit în grădina viselor noastre 
floarea purpurie a primelor împliniri, 
cintate de inima noastră, prin Inima ta. 
Iți dăruim 
floarea oandidă a inimilor noastre 
crescută din seva cuptoarelor Încinse, 
din cîntecele 
și bucuriile noastre 
de fieoare zi !

Memoria-mi va păstra aceste Imagini, 
Nepieritoare imagini.
Ale copilului rămas lingă porțile școlii, 

stingher,
In drumul cu frunzele toamnei 
Foșnind plingător...

Azi pășesc eu însumi pragul 
Palatului de sticlă și lumini 
Din visele mamei.

IOAN FILIPESCU 
elet? — Babadag

Iubirea ta, surîs de clopoțel
In versuri o aud cum ritmu-șl spune. 
Cuvîntul Mamă n-are seamă-n lume 
Și soarele e mic pe lingă el.

FLORICA MERUȚA
elevă

■
Arad

școală o intensă activitate pentru 
Îndrumarea viitorilor absolvenți 
spre facultățile care pregătesc ca
dre economiei noastre socialiste. 
Din programul reuniunii au făcut 
parte recitări, clntece, s-a organi
zat un concurs pentru desemnarea 
celui mai bun dansator.

Aceasta a fost cea dinții reuniu
ne din acest an. Ca și anul trecut, 
ele se vor organiza odată la două 
sâpiămîni. In prezent, brigăzile 
artistice de agitație înființate în 
fiecare clasă încă din anul trecut 
își pun la punct noul program ins
pirat din viața clasei respective. 
Așa dar, la viitoarele reuniuni con
cursul brigăzilor artistice de agita
ție va fi nelipsit.

In organizarea reuniunilor, comi
tetul U.T.M. din școala noastră a 
mai prevăzut să îmbogățească pro
gramul cu simpozioane literare, 
audiții muzicale concursuri gen 
„Drumeții veselia sau „Cine știe 
cîștigă**, Bineînțeles recenziile, re
citările, cîntecele 
din cele mai multe

vor II nelipsite 
programe.

AURELIA 
comitetului

ZIGMOND
secretar al

U.T.M. din Școala medie 
mixtă Simeria

organizației de bază U.T.M. 
intensificarea muncii politice 
în acest colectiv, adoptarea u- 
nor măsuri de natură să ducă 
la creșterea combativității și a 
răspunderii personale a ele
vilor.

Din adunare a reieșit că unii 
elevi, deși aflați în clasa a 
XI-a, nu știu cum să-și orga
nizeze timpul rezervat studiu
lui, nu-și respectă programul 
fixat, se mai ascund în spatele 
unor argumente ca „învăț la 
materiile care-mi plac mai 
mult". Atenția organizației de 
bază U.T.M. de an va trebui 
îndreptată și spre asemenea 
aspecte ale muncii de învăță
tură nu lipsite de importanță. 
Se pot organiza schimburi de 
experiență privind alcătuirea 
programelor zilnice de muncă, 
pe cLase, pe colective mai re- 
strînse de elevi, în cadrul u- 
nei rubrici permanente la ga
zeta de perete. Postul utemist 
de control poate contribui 
substanțial la antrenarea ele
vilor la învățătură prin orga
nizarea unor raiduri intere
sante, prin criticarea mani
festărilor de indisciplină, prin 
recomandări concrete adresate 
unor clase și chiar personal 
unor elevi.

Mai mulți vorbitori s-au re

I 
I
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ADRIANA BOGOESCU 
elevă — Tr. Severin

ROD BOGAT

Gigantice transatlantice, combinele 
Brăzdează in marea de aur 
Și sub talpa lor exuberante bucurii 
Alunecă mingiind lumina din boabele aurii.

Spicele împovărate, cu rodul bogat, 
Surîd în paletele înălțimilor. 
Dăruind omului bogăție și culoare 
Purtînd în ele și ceva din soare.

Darul celor
în primele zile ale noului an 

școlar, elevii școlii medii din 
Anina au avut o surpriză plă
cută. Au primit în dar de la 
elevii cursului seral o stație de 
radioficare. Stația a fost cons
truită de membrii cercului de 
fizică aplicată, organizat cu 
elevii cursului seral, sub con
ducerea tovarășului Ion Fiat, 
radioamator cunoscut în oraș.

Construcția stației a fost în
cepută de către Mircea Stoe- 
nescu, azi absolvent al școlii 
medii serale. La realizarea sta
ției au mai contribuit F. Bed- 
nasch, Vasile Crîngu astăzi

IIIHI imimi
ferit și la formele colective 
menite să contribuie la ridica
rea nivelului la învățătură. 
Cu ajutorul tovarășilor profe
sori în unele clase s-a trecut 
la organizarea recapitulării 
materiei pentru examenul de 
maturitate. Avînd asigurat 
sprijinul tovarășilor profesori, 
unele birouri U.T.M. au fixat 
materiile și elevii care vor 
veni la meditații, se organi
zează consultații la obiectele 
cerute la examenul de maturi
tate. Folosind experiența anu
lui trecut, sînt vizitați acasă 
elevii care absentează. In felul 
acesta cei care au lipsit mo
tivat sînt ajutați 6ă-și facă te
mele la zi, cu ceilalți se stă 
de vorbă, se apelează la spri
jinul părinților, pentru a pu
tea fi curmate absențele nemo
tivate.

Utemiștii din cele 4 clase a 
XI-a care formează organiza
ția de bază U.T.M. respectivă, 
sînt hotărîți să obțină în anul 
acesta rezultate superioare la 
învățătură, față de anul trecut. 
Seriozitatea cu care au discu
tat această problemă în prima 
lor adunare generală din acest 
an este un indiciu.

MARIETA VIDRAȘCU

EMIL BOANȚĂ 
elev — Drăgășani

de la seral
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J
absolvenți și elevul Franclsc 
Stezka din clasa a X-a a școlii 
medii serale. Instalația inte
rioară a fost executată cu con
cursul elevilor seraliști Almă- 
jan Străin și I. Suhoparek, 
precum și al elevilor Gheorghe 
Matei și Rădoi Dan din clasa 
a Xl-a a școlii medii.

Cu ocazia primei emisiuni, 
conducerea școlii a mulțumit 
în numele elevilor pentru a- 
cest frumos dar. Stația a în
ceput să transmită programe 
interesante din viața elevilor.

GH. CĂPITAN 
corespondent

Expetienlele din anul acesta 
la chimie se anunță a fi 
foarte interesante. De ace
ea, elevii sînt foarte atenti 
la explicațiile tovarășului 
profesor. In fotografie, un 
aspect din laboratorul de 
chimie al Scolii medii mixte 
Bolyai-Farcaș din Tg. Mureș.



IN INTÎMPINAREA
ZILEI PETROLISTULUI

Economii peste plan
CRAIOVA (de la corespondentul nostru).
Ca în fiecare an muncitorii, inginerii și 

tehnicienii din - regiunea Oltenia, întîm- 
pină Ziua petrolistului cu noi și importan
te succese în producție. Productivitatea 
muncii cresta față de plan pe opt luni 
cu 1,6 la sută, la prețul de cost valoarea eco
nomiilor suplimentare se apropie de 800 000 
lei. Noi sonde au fost date în producție înainte 
de termenul planificat, iar la alte 4 forajul 
a luat-o înaintea graficului de producție. Nu
mai în cel de al treilea trimestru al anului 
planul de foraj a fost depășit cu aproape 
3 000 metri. Obținerea acestor rezultate își are 
explicația în aplicarea pe scară largă a meto
delor moderne de foraj. Forajul cu turbina 
reprezenta la sfîrșitul lunii septembrie peste 
75 la sută din totalul metrilor forați. Prin fo
losirea cleștelui automat și a penelor automate 
la sonda 6. timpul pentru deșurubarea 
prăjinilor s-a redus la jumătate iar mun
ca sondorilor a fost mult ușurată. Mărind vi
teza de foraj prin introducerea turbinei după

prima coloană de ancoraj, diminuînd timpii 
neproductivi prin reparații de bună calitate, 
exploatînd cu grijă utilajele și evitînd ava
riile, brigăzile conduse de Victor Balica, Du
mitru Negrea, Daniel Culciu și Vasile Vlad, au 
obținut la sondele 50, 47, 234 și 31 importante 
economii peste plan. Mulți din componenții 
acestor brigăzi sînt tineri. Dumitru Surugiu* 
Nicolae Geangoș, Dumitru Mergea, Ion Mus- 
calu și alții sînt doar cîțiva numai dintre ti
nerii evidențiați în întrecerea socialistă.

De curînd a fost dată în exploatare prima 
sondă din Oltenia la care s-a aplicat forajul 
cu electroburul. Deși aplicată cu titlu experi
mental, această metodă modernă de foraj și-a 
dovedit pe deplin eficacitatea tehnică. Com
parativ cu cele mai bune sonde, forate cu tur
bina, viteza de înaintare la sonda forată cu 
electroburul e cu aproape 70 la sută mai 
mare. Pentru viitor se prevede extinderea 
acestei metode, iar pentru a spori și mai 
mult eficacitatea se preconizează ca forajul cu 
electroburul să înceapă chiar de la suprafață.

ONOAREA BRIGĂZII
îl rugăm pe brigadierul Dumitru Zdurlan 

de la sonda 51 Secu să ne vorbească despre 
brigada ve care o conduce.

— Vedeți, noi sîntem o brigadă care abia 
acum își rodează forțele — ne spune el. In 
brigadă sîntem arproape numai oameni tineri. 
Băieții sînt încă „boboci" în meserie. Pînă 
acum 2 ani mai lucrau încă în agricultură. 
Habar n-aveau ce-i aia turbină. Cînd sondele 
s-au întins pînă aproape de grădina casei lor 
i-a atras meseria. Este adevărat că la început 
a fost mult mai greu. Iepure Marcel și cu 
mine — noi am făcut școala la Ploiești — a 
trebuit să facem pe „profesorii". Tot ce am 
știut le-am împărtășit și lor.

— Să nu uiți — intervine in discuție tână
rul Constantin Păiuș — să vorbești și de 
onoarea brigăzii noastre.

Dumitru Zdurlan ride și apoi explică.
— Pînă la începutul lunii trecute am lucrat 

la sonda 12. Am organizat bine munca, n-am 
avut nici o oră neproductivă. Turbina a săpat 
tot timpul. Am depășit cu 18 la sută viteza

de foraj stabilită. Sonda a fost gata mai de
vreme cu 10 zile. In luna aceea am câștigat 
steagul de brigadă evidențiată în întrecerea 
socialistă. Nu știu ce mi-a venit atunci și 
le-am spus : Băieți, steagul reprezintă onoarea 
brigăzii noastre și avem datoria să-l păstrăm 
cu cinste.

— La sonda asta cum merge ?
— Ei, acu e-acu! Brigada are de trecut un 

mare examen. Sonda aceasta este o sondă di
rijată. Trebuie săpată în așa fel îneît în fi
nal gaura să aibă o deviație nici mai mică 
nici mai mare de 12 grade. Săparea unor 
sonde dirijate este o adevărată artă în mese
ria noastră. Pînă acum am ajuns la adînci- 
mea de 1 000 metri și „cădem" exact pe calcu
lele din diagramă. Toți oamenii, și Ilie Pietroi, 
și Vasile Bărăgan, și Ilie Matei se străduiesc 
să trecem cu bine acest examen. Este de fapt 
și angajamentul nostru luat în cinstea Zilei 
petrolistului: „Să forăm în bune condiții 
tehnico-geologice sonda 51".

C. PRIES CU

Fortuna Geleen (Olanda): 5-0

polonez 
campio- 

european 
de bas-

Selecționata olimpica a R. P. Romîne

O iază de la meciul dintre Selecționata olimpică de totbal a R. P. Romîne și Fortuna Ge
leen (Olanda) disputat la Ploiești.

Sosirea in Capitală a delegației

Marii Adunări Naționale

a R. P. Romine care a vizitat

R. P. Polonă
Miercuri la amiază s-a îna

poiat în Capitală, venind de la 
Varșovia, delegația Marii Adu
nări Naționale a R- P. Romîne 
condusă de tovarășul Anton 
Moisescu, vicepreședinte al 
Mari! Adunări Naționale, care 
la invitația Seimului R. P. Po
lone a făcut o vizită în Polo
nia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afaceri-

lor externe, de deputați, de 
funcționari superiori ai Marii 
Adunări Naționale și Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Romînă șl 
membri ai ambasadei.

(Ager preș)

de
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documentare 
științifică

Vară și fum — cinemascop 
— Patria (bd. Magheru 12—14); 
Voi fi mamă: Republica 
(bd. Magheru 2), Capitol (bd. 
6 Martie 16)., Excelsior (bd. 
1 Mai 322). Ultima șansă: Car- 
pați (bd. Magheru 29), Festival 
(bd. 6 Martie 14), Feroviar (Ca
lea Griviței 80), Modern (piața 
G. Coșbuc nr. 1). Codin: Bucu
rești (bd. 6 Martie 6)., Grivița 
(Calea Griviței — lîngă Podul 
Basarab). Melodia (șos. Ștefan 
cel Mare, colț cu str. Li-, 
zeanu). Babette pleacă la 
război — cinemascop : Tinere
tului (Calea Victoriei 48),. Bu- 
cegi (bd. 1 Mai 57), Miorița 
(Calea Moșilor 127), Moartea în 
insula de zahăr — cinemascop: 
Victoria (bd. 6 Martie 7). Lupii 
la stlni: Central (bd. 6 Martie

viței 137), Arta (Calea Călărași 
153). Tu ești minunată: Bu- 
zești (str. Buzești 9—11). Ma
rele drum: Crîngași (șos. Crîn- 
gași 42), Ferentari (Calea Fe
rentari 86). Doi din alte lumi: 
Unirea (bd. 1 Mal 143). Cain al 
XVIII-lea: Flacăra (Calea Du- 
dești 22), Aurora (bd. Dimitrov 
118). Tutunul: Vitan (Calea 
Dudești 97). Dintele de aur : 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
CJel mai mare spectacol: Popu
lar (str.
statuile 
Moșilor 
Cosmos 
Povestea unei veri: Viitorul (str 
M. Eminescu 127). Ultimul tren 
din Gun Hill: Volga (șos. Ilie 
Pintilie 61), Floreasca (str. I. S. 
Bach 2), Pacea (bd. Libertății 
70—72). Icarie X. B. 1, — cine
mascop: Libertății (str. 11 Iu
nie 75). Misterele Parisu
lui — cinemascop: Pro
gresul (șos. Giurgiului 3), Clu
bul cavalerilor — cinemascop: 
Drumul Serii (str. Drumul Se
rii 30). Veniți mîlne: Cotroceni 
(șos. Cotroceni 9).

Mătăsari 31). Numai 
tac: Moșilor (Călea 
221). O zi de toamnă: 
(bd. 30 Decembrie 89).

2) Balada steagului roșu: Lu
mina (bd. 6 Martie 12) Luna de 
miere fără bărbat: Union (str. 
13 Decembrie 5—7), Colentina 
(șos. Colentina 84). Program 
special pentru copii — dimi
neața la cinematograful Doina 
(str. Doamnei 9). între două iu
biri — după amiază la cine
matograful Doina (str. Doam
nei 9). Festival Chaplin — 
In lumea temperaturilor înal
te: Timpuri Noi (bd. 6 Martie 
18). E permis să calci pe iarbă: 
Giulești (șos.
înfrățirea Intre popoare (bd. 
Bucureștii-Noi). Tomis (Calea 
Văcărești 21), Lira (Calea 13 
Septembrie 196). Moby Dick: 
Cultural (piața Ilie Pintilie 2). 
Escondida:

TELEVIZIUNE

Giulești 56),

Dacia (Calea Gri-

Joi 3 octombrie
19.00 Jurnalul televiziunii. 

19.10 Pentru copii : Jurnalul 
de bord al echipajului Val- 
Vîrtei în primejdie. 19,40 Ca
litatea produselor, obiectiv 
principal. O vizită cu carul de 
reportaj la Fabrica „Adesgo". 
20.00 Arta mexicană precolum- 
biană. 20,20 Sănătate schimbă
toare — film de desen animat. 
20.35 Transmisiune din Stu
dioul de concerte al Radiodi
fuziunii: Simfonia a IX-a în 
re minor de Ludwig van Be
ethoven. In încheiere: buletin 
de știri, și buletin meteoro
logic.

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru).

In cadrul Bibliotecii centrale 
regionale Dobrogeq, s-a creat 
o secție de documentare știin
țifică, Înzestrată, pentru în
ceput, cu un fond de 5 000 vo
lume și 200 titluri de publicații 
periodice. Noua secție pune la 
dispoziție cadrelor didactice, 
specialiștilor și studenților con- 
stănțeni lucrări din cele mal 
variate domenii: literatură, 
artă, știință. în prezent, se ame
najează o sală de lectură cu 
50 de locuri și se completează 
fondul de cărți cu încă 10 000 
volume noi.

de toamnă „Cupa! 
Prieteniei". ■

La această corn- ■ 
petiție vor participai 
și 4 sportivi romî-® 
ni: Șerban Ciochi-| 
nă (triplu salt), Va-I 
leriu Jurcă (400 m" 
garduri), Ana Să-H 
lăgean (greutate) și| 
Viorica Viscopolea-" 
nu (lungime). ■

La 8 octombrie," 
la Belgrad se va» 
desfășura meciul I
internațional del 
fotbal dintre repre-» 
zentativele Iugo-Î 
slaviei și R.P. Un-I 
gare. în echipa iu-» 
goslavă va reintra! 
Sekularaț. La a-l 
cest joc va asista și 
Stanley Rous, pre-j 
ședințele Federa-“ 
ției internaționalei 
de fotbal.

(Agerpres)
■■■■ ■■»■ • •

Jucat cu e-mîne a
chipa R.F. Germa
ne, pe 
vins-o 
puncte 
Rinder
odorescu — Kulke
1— 0). Celelalte me
ciuri s-au termi
nat cu următoarele 
rezultate :
S. U. A. i,u—u,u , 
Iugoslavia - Belgia
2— 0; R.D. ~ 
nă-R. P.
2—0; U.R.S.S.-Sco- 
ția 1—0 (1); R. P. 
Bulgaria - Monaco 
0,5—0,5 (1); R. P. 
Ungară-R. P. Po
lonă 0—0 (2).

Vineri începe în 
orașul 
Wroclaw 
natul 
masculin 
chet la care parti
cipă 16 echipe re
prezentative. Echi
pele au fost repar
tizate în două serii 
după cum urmea
ză : Seria I: Iugo
slavia, R. P. Bulga
ria, R. P. Ungară, 
Belgia, Italia, Iz- 
rael, Olanda, Tur
cia ; Seria a Il-a t 
U.R.S.S., R. P. Po
lonă, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Ger
mană, R. P. 
mînă, 
Franța,

care a în- 
cu 1,5—0,5 

(Nicolau- 
remiză, Te-

Olanda-
1,5—0,5 ;

Germa- 
Mongolă

La Brașov;
cu capul în plasă mingea pasată 
de Constantin. După trei minute. 
Dridea marchează al doilea gol 
tot printr-o lovitură cu capul, de 
la aproximativ 10 metri. Servit 
foarte bine de Constantin ți Pîr- 
călab. Dridea va mai înscrie încă 
trei goluri în min. 27, 55 și 90.

Vineri, la București, echipa 
Fortuna Geleen va juca în noc
turnă cu Progresul.

(Agerpres)

Miercuri la Ploiești, în fața a 
15 000 de spectatori, selecționata 
olimpică de fotbal a R.P. Romîne 
a susținut un meci de verificare 
în compania echipei Fortuna Ge
leen, din prima ligă a campiona
tului Olandei. Întîlnirea s-a ter- 

| minat cu scorul de 5—0 (3—0) 
în favoarea echipei noastre care 
a prestat un bun joc de ansam- 

|blu, a combinat frumos în atac, a 
tras mult și eficace la poartă. în 
postul de centru atacant a dat 
satisfacție jucătorul ploieștean"’ 
Mircea Dridea, autorul a patru j 
goluri. A jucat foarte bine, Con
stantin, inspirat coordonator al 
liniei de atac. Apărarea solicitată 
mai mult în repriza secundă a 
jucat sobru și a respins prompt 
contraatacurile oaspeților.

Scorul a fost deschis în minu-g 
tul 5 de Țîrcovnicu care a reluatp

Ro- 
Finlanda, 

Spania.

în cel de-al 9-lea 
tur al campionatu
lui mondial femi
nin de șah, repre
zentativa R.P. Ro-

Sîmbătă șl dumi
nică va avea loc în 
orașul Italian Slena 
cea
ție a tradiționalu
lui

de-a 4-a edl-

concurs atletic

>>

Expoziția 
Mostre pentru 
anul viitor“

Foto: AGERPRES

Maistrul Ștefan Verba de la 
secția conductori emailați a 
Fabricii de cabluri și mate
riale electroizolante din Ca
pitală, controlînd grosimea 
peliculei de email a conduc

torilor.

1
1

l
Eroii nu mor pentru ei

CUrmare din pag- I)

cu 
un 
de 

din

intenționa să muncească, suind 
treptele calificării. In după a- 
miaza aceea de duminică 
nori negri, apăsători, cînd 
telefon a vestit incendiul 
la depctzitul Sanepid-ului
localitate, cererea de intrare în 
rîndurile candidaților de partid 
a locotenentului Martac se a- 
fla numai de cîteva ore în po
sesia secretarului organizației 
de bază.

Voi, cel patruzeci și trei de 
viitori oameni, să nu uitați 
vreodată frumusețea planuri
lor de viitor ale celor doi. Le 
gîndiseră îndelung. Le rotun
jeau în suflet, le puneau să 
sclipească în lumina soarelui și 
!n bătaia lunii. Se bucurau de 
lesnicioasa lor înfăptuire, se 
simțeau în stare să le dea via
ță, știau că vor primi sprijin 
din toate părțile. Cu aceste a- 
tît de simple, dar neprețuite 
comori tăinuite în ei, au urcat, 
fără secundă de întîrziere, în 
mașinile unității — și au plecat 
să-și facă datoria. In mai puțin 
de patru minute se aflau față 
In față cu primejdia.

Va trece multă vreme și voi, 
cet patruzeci și trei, nu veți 
mai cunoaște amănuntele. Fo
cul, izbucnit de pe urma unei 
neglijențe de neiertat, cuprin
sese magazia în care erau de
pozitate numeroase materiale 
ușor imflamabile. Exploziile bu
toaielor cu detexan și nitroxan 
degajau o căldură insuportabi-

lă. Vîntul puternic, vîntul 
dinaintea furtunii, bătînd ne
statornic, făcea vîrtejurl. Lua 
flacăra Pe aripi și o ducea. In 
stingă, aproape, era un bloc 
nou. Peste drum — Casa copi
lului. Gardul acesteia începu 
să fumege. Un stîlp de susți
nere a firelor electrice, la vreo 
opt metri de incendiu, se 
prinse și el. Comandantul 
chemat scurt :

— Locotenent Martac.
— Ordonați.
— Asigură evacuarea copii

lor. Sînt patruzeci și trei.
— Am înțeles.
Pe cîți dintre voi v-a dus la 

adăpost însuși locotenentul? Nu 
veți știi niciodată. Cu fața în
cinsă, caporalul Ivașcu ridica 
bariera apei sub presiune în ca
lea urgiei. Incendiul era încol
țit de nouă asemenea jeturi. 
Ploaia torențială, zid vertical de 
ape, întețea bătălia dintre ele
mente. Fumul creștea, înnecă- 
cios,

...Ultimul copil fusese pus In 
afara primejdiei. Cîțiva ostași 
erau scoși din luptă cu arsuri 
Ia mîini. Locotenentul Martac 
l-a zărit, de departe, pe Ivaș* 
cu : continua să mînuiască țea
va, dar mîinile, se cunoștea, fu
seseră linse de pară. A vrut 
să-i ordone retragerea. N-a mai 
avut cînd. Topite, firele de 
înaltă tensiune dintre doi stîlpi 
s-au rupt. Capetele firelor au 
căzut peste ei amîndoi. Haine
le ude au amplificat șocul e- 
lectrocutării. Doi dintre cei care

Pregătiri pentru campania de împăduriri
Silvicultorii din re

giunea Argeș împădu
resc In această toam
nă Încă 708 hectare. 
Plantările se fac nu
mai pe terenurile ocu
pate cu păduri degra
date. Silvicultorii au

Identificat întreaga 
suprafață, au pregătit 
uneltele necesare ai 
au asigurat peste 4. 
milioane de puieți de 
diferite specii printre 
care plop, pin, salclm 
etc. Pe aproape jumă-

IA SEDIIIL VIEJII CWJURALE A SAIlllil
esfășurarea acti
vității culturale la 
sate în aceste zile 
de toamnă cuprin
de. firesc, și o in
tensă pregătire a 
căminului cultural

pentru iarnă In Ciorani. co
mună mare din raionul Mizil, 
la obișnuitele hore de dumi
nică. directoarea căminului, 
tovarășa Zamfira Frangulea, 
împreună cu secretarul comi
tetului U.T.M., Gheorghe lan- 
cu, au discutat cu tinerii des
pre o seamă de acțiuni care-i 
așteaptă de aici încolo la că
min. Acest fel de mobilizare, 
care permite și atragerea în 
formațiile artistice ale cămi
nului a celor mai talentați 
dansatori, recitatori, soliști, se 
împletește cu o susținută acti
vitate metodică, de inițiere 
competentă a tinerilor în spe
cificul pregătirii și desfășură
rii diverselor manifestări cul
tural-educative. cum ar fi se
rile tematice, zilele închinate 
fruntașilor în producție, jurna
lele vorbite, sărbătoarea recol
tei ș.a.

Scopul acestei munci efec
tuate ne mai multe planuri ? 
In nrimul rînd. ne spune to
varășa Frangulea, sporirea nu
mărului organizatorilor și ani
matorilor manifestărilor cultu. 
ral-artistice. lucru esențial în 
perioada actuală pentru efi
cienta educativă a activității 
căminului. In acest fel se caută

a se înlătura principala defi
cientă care s-a făcut simțită 
în activitatea de anul trecut 
și chiar, în unele perioade din 
anul acesta, pînă acum. In a- 
celași scop. într-o adunare a 
organizației de partid s-au dis
cutat si metodele de atragere 
la o activitate susținută, ca 
organizatori si animatori, a 
majorității tinerilor din co
mună. Acolo pe bună dreptate 
a fost criticat comitetul U.T.M. 
care avusese o slabă preocu
pare în această privință. Iată 
soluția la care s-a ajuns : fie
care secretar din organizațiile 
U.T.M. pe brigăzi va discuta, 
în pauze, pe cîmp. la sectorul 
zootehnic, la grădină, cu tine
rii, le va arăta ce acțiuni a- 
nume se pregătesc pen tiu ei 
la cămin, si în același timp, 
bazîndu-se pe cunoașterea fie
căruia îi va îndruma spre for
mațiile artistice ale căminului. 
In vederea aceluiași scop, 
membrii mai vechi ai forma
țiilor artistice desfășoară o 
acțiune de atragere, alături de 
ei. a tinerilor.

Specificul activității cultu
rale în satul colectivizat, cu- 
prinzînd îmbinarea mai multor 
elemente în aceeași manife
stare. face ca un număr de ti
neri să activeze în același timp 
în mai multe formații : și la 
cor și la brigadă, și la dansuri 
etc Totodată, este și firesc ca 
un bun corist, de exemplu, să 
fie si solist al formației de

muzică populară a căminului 
(constituită din soliști la vioa
ră. acordeon, chitară, țambal 
etc). Dar conducerea căminu- 
lui, ajutată de organizația 
U.T.M.. s-a orientat cu justețe 
asupra necesității ca forțele 
artistice ale satului să cuprin
dă nu doar un număr de ti
neri. aceiași, care trec de la 
repetiția unei formații la spec
tacolul alteia. Să luăm de 
exemplu formația de dansuri. 
Cîți tineri joacă la horă? Sute! 
Totuși anul trecut pe scena 
căminului doar 6 perechi au 
prezentat o suită de dansuri 
prahovene. Tinere ca Necula 
Constanta sau Cristea Maria 
sînt în echipa de dansuri dar 
și la brigadă și la cor. Foarte 
bine, dar ce le împiedică să a- 
ducă alături de ele, în fiecare 
dintre aceste formații, și pe 
alții ? Pusă în acest fel, pro
blema împrospătării echipelor 
artistice nu exclude nicidecum 
ci oferă posibilitatea unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
tineri să desfășoare o bogată 
activitate la căminul cultural.

Rezultatele acestei activități 
au permis deja inițierea unei 
noi formații, specifică tradiției 
populare: grupul folcloric. 
Descoperirea și atragerea unor 
noi soliști a dus, deocamdată, 
la constituirea unui asemenea 
grup, compus din 8 fete. Tot
odată, se va forma și un altul, 
alcătuit însă din băieți.

Ajunși aici, cîteva cuvinte

despre repertoriul formațiilor 
artistice din Ciorani. Anul tre
cut. corul a cuprins în reper
toriu melodii populare tradi
ționale („Pus-a nopții piedică”) 
și cîntece noi despre gospodă
ria agricolă colectivă. Mai pu
ține au fost cîntecele de masă 
ale compozitorilor noștri. Dar, 
Pe lîngă sporirea numărului a- 
cestora prevăzută pentru peri
oada de iarnă, s-a impus ne
cesitatea adaptării unor cîn
tece din partea locului la rea
litățile specifice comunei, la 
lucrurile deosebite din munca 
colectiviștilor, lucruri care de 
pe acum intră într-o nouă tra
diție. Astfel, pe lîngă un cîntec 
intitulat „La Ciorani în colec
tivă”. — o echipă de textieri 
— condusă de directoarea că
minului — a reușit să transpu
nă în vers elemente specifice 
muncii colectiviștilor din Cio
rani, legate de valoroasa ex
periență a oamenilor de aici în 
cultivarea orezului pe cele 237 
de hectare irigate cu apă din 
Prahova. Așa s-a născut un 
nou cîntec intitulat ..Prahovă, 
tu. 
un 
care 
pentru

ană lină”. Este numai 
exemplu al felului în 

Dreocuparea serioasă 
o activitate cultu- 

ral-artistică adecvată duce 
la crearea efectivă a unor for
me noi. interesante, capabile 
să solicite cît mai mulți tineri. 

Tot sub aspectul repertoriu
lui, al Înnoirii lui, să vedem 
cum stau celelalte formații.

Dacă echipa de dansuri în pe
rioada aceasta cunoaște o spo
rire a numărului de dansatori 
Si dacă ea beneficiază de o in
structoare foarte pricepută, a- 
tunci ceea ce și-a propus con
ducerea căminului este încă 
puțin. Suita de dansuri bănă
țene nu epuizează, numeric, 
forța acestui colectiv artistic 
de amatori în continuă creș
tere.

O chestiune de repertoriu, 
dar nu numai atît, se referă la 
brigada artistică de agitație 
care în acest an n-a activat, 
deși avusese o frumoasă acti
vitate mai înainte. Aici, reper, 
toriul este efectiv și o problemă 
de creație. Există forte sufi
ciente pentru reactivizarea ei.

Pregătirile care au loc în a- 
ceastă perioadă la Ciorani, și 
nu numai aici, dovedesc în ge
neral o bună orientare spre 
desfășurarea unei vaste activi
tăți cultural-educative cu toți 
tinerii din sat. Cei care nu sînt 
cuprinși în formațiile arătate, 
vor face parte din colectivul 
de organizatori ai acțiunilor cu 
cartea, ai serilor literare, ai 
întîlnirilor cu eroii romanelor 
și povestirilor. Recitatorii au 
aici un rol deosebit de însem
nat. In bună măsură ei sînt 
aceia care transmit efectiv 
Gustul pentru lectură ascultă
torilor invitîndu-i, prin pro
priul lor exemplu, să parcurgă 
volumele de proză sau de poe
zie. De aceea, atenția pe care

a- 
a

tale din suprafața ce 
urmează să fie împă
durită în actuala cam
panie se vor planta 
specii de mare valoaTe 
economică.

(Agerpres)

biblioteca 
să o dea 
turi artistice, sub forma spec
tacolelor (montaje, seri lite
rare) sau pur și simplu a lec
turilor în grup trebuie sporită. 
La căminul cultural din Cio
rani vor avea loc. de asemenea, 
numeroase manifestări legate 
direct de producție, de pregă
tirea „profesională” a colecti
viștilor. Participarea numeroa
să de care s-a bucurat, de 
pildă, discuția colectivă pe 
tema „Recoltă îngrijită — pro
ducție sporită” — încheiată cu 
un program artistic — este o 
dovadă convingătoare. Pe a- 
semenea teme, evident, se pot 
organiza concursuri, întîlniri 
cu fruntașii recoltelor bogate, 
schimburi de experiență etc.

Ce este cu deosebire valoros 
în activitatea multilaterală pe 
care căminul cultural din Cio
rani o desfășoară, în colabo
rare cu comitetul U. T. M„ 
pregătind-o totodată și ne cea 
din iarnă ? Tocmai această 
concentrare a atenției asupra 
pregătirii tuturor condițiilor 
pentru desfășurarea la cămin 
în timpul iernii a unor bogate 
și variate activități cultural- 
educative. In acest fel căminul 
cultural intră în iarnă ca se
diu al celor mai Interesante 
preocupări ale colectiviștilor 
din Ciorani.

de la cămin trebuie 
unor asemenea lec-

8. CONSTANTIN

salvat viata și-au pier- 
De a lor.

v-au 
dut-o

Numele locotenentului ma
jor Ion Martac și al sergentu
lui major Victor Ivașcu, deco
rați și avansați post-mortem, se 
află acum printre acelea ale e- 
roilor trupelor M.A.I. Mulți ti
neri ostași le vor cunoaște, și 
poate că vor fi locuri ce vor vi
bra amintindu-Ie tuturor. Dar 
voi, cei patruzeci și trei, voi 
cărora vă adresez această scri
soare pretimpurie, să nu uitați 
niciodată : cea mai înaltă justi
ficare a jertfei lor, suprema lor 
răsplată, voi veți trebui să fiți. 
Voi, adică faptele voastre, nea
părat cinstite, visurile voastre, 
neapărat Înaripate, cunoștința 
voastră, neapărat înaintată, ds 
oameni adevărați, gata de lup
tă pentru o cauză mare.

Așa v-au menit — nu ursi
toarele din poveste — ci doi 
militari tineri. Inimoși, minu
nați. Purtați datoria recunoș
tinței.

In cursul acestei săptămîni 
publicul brașovean va putea 
să-și spună încă de pe acum 
cuvîntul în ceea ce privește 
articolele de textile și încălță
minte, faianță și sticlă, 
cum 
mice 
zine
1964.
acest sens de secția comercială 
a Sfatului popular regional în 
colaborare cu Ministerul Co
merțului Interior cuprinde ar
ticolele ce vor fi contractate 
în semestrul I al anului viitor. 
Brașovenii au admirat fru- 
moașele covoare produse de U- 
zinele textile Cisnădie, stofele 
realizate în numeroase de
sene si culori la întreprin
derile Partizanul roșu-Bra- 
șov șl 
soara.
cotaje pentru femei și bărbați 
precum șl un variat sortiment 
de modele nod de încălțăminte. 
Atenția vizitatorilor este atra-1 
să și de produsele Combinatu
lui de sticlă și faianță din Si
ghișoara.

pre- 
și produsele metalo-chi- 
ce se vor găsi în maga- 
în semestrul I al anului 
Expoziția organizată in

Industria lînii Timi- 
nol modele de tri-

M. SUDITU

Cluj, str. 30 Decembrie 21 telefon 23—44 
Muzeul este deschis pentru vizitatori în fiecare zl 

(afară de luni) între orele 10—14 șl 16—19. 
Asigurarea documentării pentru cercetători știin
țifici, artiști creatori șl studențl — în fiecare zl 

între orele 8—14

ANUNȚ
ȘCOALA TEHNICA HIDROTEHNICA 

ȘI METEOROLOGIE

Arad, str. 6 Martie nr. 20, 
telefon 16—45, 

mai fine un examen de admitere în ziua de 4 oc
tombrie 1963 la sediul școlii pentru specialitățile :

— Hidrotehnică agricolă
— Hidrotehnică
— Meteorologie
— Hidrologie, protecția calității apelor 

Se primesc absolvenți ai școlilor medii cu sau 
fără examen de maturitate.

Școala are internat și cantină.
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I M FOWMATII
Ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Indiei în 
R. P. Romînă, K. R. F. Khil- 
nani, care și-a prezentat recent 
scrisorile de acreditare în țara 
noastră, a depus miercuri la 
amiază o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Forțelor Armate șl 
ai Sfatului Popular al Capita
lei.

Mr'
Miercuri seara a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului 
Socialist din Japonia, alcătuită 
din specialiști în agricultură, 
în frunte cu Soji Okada, depu
tat în Camera Consilerilor din 
Dieta japoneză. Oaspeții ne vor 
vizita țara pentru a studia din 
experiența acumulată în do
meniul dezvoltării agricul
turii.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Eugen Alexe, depu
tat în Marea Adunare Națio
nală, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
Stanciu Stoian, deputat în Ma
rea Adunare Națională, secre
tarul general al Ligii de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa, de funcționari supe
riori ai Marii Adunări Națio
nale, Ministerului Afacerilor 
Externe și Consiliului Superior 
al Agriculturii.

Mr
Cu prilejul celei de a 14-a 

aniversări a proclamării R.P. 
Chineze, miercuri seara Insti
tutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, a 
oferit un cocteil la care au 
luat parte membri ai Ambasa
dei R.P. Chineze, în frunte cu 
ambasadorul Siu Gien-guo, 
studenți și aspiranți chinezi, 
aflați la studii în țara noastră.

Au fost (prezenți Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale cu caracter cultural.

Miercuri la amiază a avut 
loc la Athenee Palace, o întâl
nire a reprezentanților trupei 
engleze „London’s Festival 
Ballet" cu ziariști din Capitală. 
Cu acest prilej, John Gilpin, 
director artistic și prim-bale- 
rin al ansamblului, Benn Toff, 
administrator, și Peter Brown
lee. director de producție, au 
vorbit despre activitatea an
samblului.

Mr
Miercuri au părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Viena, 
membrii delegației Asociației 
industriilor chimice japoneze 
care ne-au vizitat țara.

In timpul șederii în țara 
noastră, specialiștii japonezi 
au vizitat uzinele construc
toare de utilaje petrolifere 
„1 Mai” Ploiești, complexul 
petrochimic de la Onești și li
toralul. In timpul vizitelor, ei 
au purtat discuții cu specia
liștii romîni din industria chi
mică. Oaspeții au fost primiți 
de Mihail Florescu. ministrul 
industriei petrolului și chimiei.

Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
a primit miercuri pe reprezen
tanții Ansamblului central de 
cîntece și dansuri populare al 
R. P. Chineze, în frunte cu 
U Făng, conducătorul ansam
blului.

La întîlnire a fost de față 
Vane Tung, consilier al Am
basadei R. P. Chineze în R. P. 
Romînă.

Mr
Opera de stat din Iași a pro

gramat o „săptămînă Verdi” 
cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui 
compozitor italian.
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Primul spectacol, cu opera I 
„Trubadurul”, a avut loc i 
miercuri seara, sub conduce- * 
rea muzicală a lui Radu Botez ■ 
și în regia lui George Zaha- y 
rescu. >

In zilele următoare vor fi I 
prezentate „Rigoletto”, „Aida” ■ 
și „Traviata”. ■

(Agerpres) |

Cimp larg de lucru |
pentru tractoare!

(Urmare din z>ag. I) 
paralel cu recoltatul s-a putut 
lucra intens și la pregătirea te
renului pentru însămînțarea 
culturilor de toamnă. Cele 12 
tractoare ară zilnic peste 30 de 
hectare. Pină acum au fost 
pregătite mai bine de 500 de 
hectare pentru însămînțări. 
Dacă la aceasta mai adăugăm 
și faptul că celelalte pregătiri 
pentru semănatul griului sînt 
terminate, rezultă că aici, ca 
și în alte G.A.C. există toate 
condițiile pentru respectarea 
epocii optime la însămînțare.

Recoltatul este bine organi
zat și în alte gospodării agri
cole colective din raion. Tot
odată în aceste unități agricole 
pregătirea terenului pentru în- 
sămințări se află intr-un sta
diu avansat. La Horvat din 30'5 
hectare au fost recoltate pînă 
acum cîteva zile mai bine de 
200, iar la Hereclean s-a recol
tat porumbul de pe aproape 40 
la sută din suprafața cultiva
tă. în același ritm se lucrează 
și în gospodăriile colective din 
Crasna, Romînaș și altele. Pe 
ansamblul raionului se mani
festă însă o serioasă rămâneri 
în urmă la această lucrare. 
Din întreaga suprafață de 
peste 12 000 de hectare pină la 
sfirșitul săptămânii trecute se 
strînsese recolta de pe numai 
2 000 de hectare. Cauzele a- 
cestei situații constau în mo
dul de organizare a culesului 
în ansamblu al culturilor de 
toamnă și a transporturilor. în 
unele gospodării colective s-a 
început cu întîrziere recoltatul 
cartofilor, al florii-soarelui, 
fapt pentru care lucrările s-au 
aglomerat. Firesc era, în ace
ste condiții, ca brațele de mun
că să fie repartizate propor
țional pentru toate culturile și 
recoltatul să se desfășoare si
multan. Proporția n-a fost însă 
judicios stabilită, din care cau
ză ritmul recoltării porumbu
lui este mult prea lent. Pentru

același motiv, mari suprafețe 
sînt neeliberate de coceni, ceea 
ce a făcut ca din cele 298 de 
tractoare care puteau fi repar
tizate la pregătirea terenului 
pentru însămînțări să nu fie 
repartizate la această lucrare 
(care impune urgență) de- 
cît 176.

în gospodăria colectivă din 
Someș-Guruslău, de pildă, re
coltatul porumbului a început 
joia trecută. în două zile (joi 
și vineri) s-a strîns recolta de 
pe 20 de hectare (abia 8 la sută 
din întreaga suprafață). Pe 
urmă, culesul porumbului s-a 
întrerupt complet, trecindu-se 
la recoltatul sfeclei și al car
tofilor, ca să reînceapă abia 
peste două zile. Gospodăria 
dispune de 75 de atelaje. în 
fiecare zi la muncă pot fi mo
bilizați peste 500 de colecti
viști. Se poate realiza o viteză 
zilnică la recoltat de 30—40 
de hectare (cules, tăiat coceni, 
transport). Pentru aceasta 
însă este necesar, ca acum ma
joritatea brațelor de muncă și 
a atelajelor să fie repartizate 
la recoltatul porumbului și eli
berarea terenului de coceni.

O situație asemănătoare am 
întîlnit și în gospodăriiile din 
comunele Năpradea, Mirșid, 
Coșeiu, unde recoltatul se află 
doar la început. în fiecare din 
aceste gospodării colective 
există posibilități asemănătoa
re cu cele din Someș-Gurus
lău, prin folosirea cărora 
timpul de lucru rezervat cule
sului și eliberării terenului 
poate fi mult scurtat.

însămînțările culturilor de 
toamnă au început. Ele trebuie 
să se desfășoare acum cu toată 
intensitatea. Dar încadrarea 
lor în epoca optimă (condiție 
de bază pentru asigurarea u- 
nor recolte sporite în anul 
viitor) depinde în mare măsu
ră și de recoltatul porumbului, 
plantă premergătoare griului 
pe mari suprafețe.
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Tinerilor de pe șantiere

o temeinică pregătire profesională
I 
I

(Urmare din pag. ii
tînăru-referatului i-a fost dată 

lui inginer Ion Ciucuriță.
Metodele pe care organizații

le U.T.M. de pe acest șantier le 
folosesc în munca de ridicare a 
calificării tinerilor însă nu se 
rezumă numai la cursuri și con
sfătuiri. Un alt mijloc important 
care se bucură de aprecierea ti
neretului este organizarea con
cursurilor pe meserii „Cine știe 
meserie, răspunde". Un grup de 
ingineri pregătește 50 — 60 de 
întrebări care apoi sînt multi
plicate și difuzate în organiza
țiile de bază U.T.M. Acestea le 
repartizează tinerilor dornici să 
participe la concurs. Timp de o 
lună, aceștia studiază materia
lul de specialitate. In această 
perioadă, mai mulți ingineri și 
maiștri dau consultații tinerilor 
care se pregătesc. Un astfel de 
concurs a fost organizat de că
tre comitetul U.T.M. de la gru
pul I.M.B. cu sudorii, la care au 
participat și sudorii de la șan
tierele „Acid azotic", „Amoniac" 
și „Gazometrie". După ce mate
rialul a fost studiat în amănun
țime, fiecare organizație își tri
mite delegații aleși din rîndul 
celor mai pregătiți tineri.

Sesiunea Adunării Generale

a OM
Adunarea Generală a hotărît In unanimitate înscrierea pe ordinea de 

zi a propunerii R.P. Romîne „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătăți
rii relațiilor de bună vecinătate dintre state europene aparținînd unor sis

teme social politice diierite".

NEW YORK 2. — Trimisul 
special al Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : în cadrul 
ședinței Comitetului General 
din după-amiaza zilei de 1 oc
tombrie s-a luat în discuție 
problema recomandării către 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
propunerii R. P. Romîne cu 
privire la „acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătăți
rii relațiilor de bună vecină
tate dintre state europene, a- 
parținînd unor sisteme social- 
politice diferite".

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul permanent al R. P. Romîne 
la O.N.U., Mihail Hașeganu, a 
arătat că delegația romînă a 
propus reânscrierea pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale a propunerii 
sale, care mai fusese înscrisă 
prin hotărîrea unanimă a A- 
dunării Generale, la cererea 
R. P. Romîne, pe ordinea de zi 
a sesiunii a 15-a în 1960. După 
cum a subliniat vorbitorul, în 
cei trei ani care au trecut de 
atunci, ideea înțelegerilor re
gionale sub diferite aspecte a 
căpătat un tot mai larg spri
jin, găsindu-și expresia, prin
tre altele, în numeroase pro
puneri de creare de zone de- 
nuclearizate în diferite părți 
ale lumii. Există, de asemenea, 
numeroase alte inițiative pri
vind măsuri de natură să ducă 
la îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale, întărirea securi
tății, eliminarea surselor re
gionale de conflict, reglemen
tarea prin tratative a proble
melor încă nerezolvate, pre
cum și la promovarea coope
rării multilaterale între state

Mr
NEW YORK 2 (Agenpres). — 

în cursul dezbaterilor din 
după-amiaza zilei de 2 octom
brie Adunarea Generală 
O.N.U. a aprobat în unanimi
tate recomandarea Comitetu
lui general al Adunării Gene
rale de a se înscrie pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni propu
nerea R.P. Romîne intitulată

Astfel de concursuri au fost 
organizate în ultima vreme și 
cu instalatorii, zidarii, lăcătușii 
și dulgherii. Ele se bucură de I 
aprecierea tuturor tinerilor pen- S 
tru că îi ajută să-și perfecțione
ze continuu cunoștințele în me
seria pe care au îmbrățișat-o.

în colaborare cu comitetul 
sindicatului și cu ajutorul unui 
grup de ingineri și tehnicieni, 
comitetul U.T.M. pe complex a 
alcătuit un plan tematic de con
ferințe tehnice. Planul cuprinde 
conferințe cu caracter diferen
țiat, pe meserii. O mare parte 
din acest plan a și fost dusă la 
îndeplinire. Printre temele ex
puse pînă în prezent în fața ti
nerilor constructori se numără: 
„Prepararea, turnarea și vibra
rea betoanelor", „Executarea 
lucrărilor de construcții după 
metoda în lanț", „Executarea 
rețelelor de apă din betoane 
premo" etc.De fiecare dată a- 
ceste conferințe sînt urmărite 
cu interes de sute de construc
tori.

Acestea sînt numai cîteva din 
metodele folosite pe șantierul 
Combinatului chimic Craiova
pentru ridicarea continuă a ni- | 
velului de cunoștințe profesio- | 
nale ale tinerilor constructori..

8

europene cu sisteme social- 
politice diferite.

„Dezbaterile generale ale 
actualei sesiuni — a spus re
prezentantul român — relevă 
în continuare creșterea inte
resului general față de iniție
rea unor asemenea măsuri 
care să înlesnească realizarea 
dezarmării generale și totale 
și crearea unui climat de des
tindere".

Delegația romînă, a spus în 
continuare M. Hașeganu, este 
convinsă că examinarea a- 
cestel probleme va contribui 
la stabilirea cadrului de elabo
rare a unor înțelegeri regio
nale cît mai cuprinzătoare. De 
aceea, ea a cerut reînscrierea 
pe ordinea de zi a acestui 
punct și propune ca el să fie 
repartizat Comitetului nr. 1 al 
Adunării Generale, care se o- 
cupă de problemele politice și 
de securitate.

în cadrul ședinței Comite
tului general, a luat cuvîntul 
reprezentantul U.R.S.S., N. Fe
dorenko, care a subliniat că 
delegația sovietică sprijină pe 
deplin inițiativa guvernului 
Republicii Populare Romîne 
cu privire la reînscrierea a- 
cestui punct pe ordinea de zi 
a sesiunii. Reprezentantul so
vietic a arătat că propunerea 
romînă prezintă importanță 
pentru consolidarea păcii și g 
crearea unui climat favorabil I 
asigurării păcii nu numai în 
Europa, ci și în întreaga lume.

A vorbit, de asemenea, re
prezentantul R. P. Bulgaria, 
M. Tarabanov, care a spus 
printre altele : „Considerăm că 
această propunere se inspiră 
din ideea de bază a Cartei

„Acțiuni pe plan regional pen
tru îmbunătățirea relațiilor de 
bună vecinătate dintre statele 
europene aparținînd unor sis
teme social politice diferite”.

Totodată Adunarea Generală 
a hotărît ca această problemă 
să fie discutată în Comitetul 
nr. 1 al Adunării Generale.

O.N.U. și că discutarea ei va 
stimula statele europene să 
îmbunătățească relațiile între 
ele, ceea ce va duce la îmbu
nătățirea situației internațio
nale în general".

Comitetul general al Adună
rii Generale a hotărît să reco
mande în unanimitate Adună
rii Generale înscrierea pe or
dinea de zi a actualei sesiuni 
a propunerii delegației ro
mîne, intitulată : „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună ve
cinătate dintre state europene, 
aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite". Comite
tul general a hotărît, totodată, 
să recomande ca acest punct 
să fie discutat în Comitetul 
politic (Comitetul numărul 1).

Ședința Agenției 
internaționale 

pentru 
energia atomică

VIENA. — La 2 octombrie a 
avut Ioc la Viena o ședință a 
Consiliului guvernatorilor al 
Agenției internaționale pentru 
energia atomică (AIEA) în 
cursul căreia, prof. Carlo Sal- 
vetti (Italia), a fost ales, prin 
vot secret, președinte al Con
siliului. Ca vicepreședinți ai 
Consiliului guvernatorilor au 
fost aleși reprezentantul R. P. 
Romîne, acad. prof. Horia Hu
lubei, și reprezentantul Japo
niei, F. Uchida.

In ultima ședință a conferin
ței generale a AIEA a fost a- 
doptată o rezoluție, prezentată 
în comun de delegațiile Uniu
nii Sovietice, Marii Britanii și 
Statelor Unite, în care se expri
mă profunda satisfacție a dele
gaților față de recenta încheie
re a Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmos
feră. în spațiul cosmic și sub 
apă, precum și pentru faptul că 
acest tratat a fost semnat de 
un mare număr de țări.

Turneul Teatrului de Comedie
din București 

în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

La 2 octombrie Teatrul de Co
medie din București și-a înce
put turneul în Uniunea Sovie* 
tică prezentînd în fața specta
torilor din Moscova piesa 
„Prietena mea Pix” de V. Em. 
Galan. La spectacol, care a avut 
loc în Teatrul din Kremlin au 
asistat Alexandr Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului cul
turii al U.R.S.S., Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne, nu
meroși reprezentanți de seamă 
ai culturii din capitala sovie
tică.

Adresîndu-se colegilor săi ro
mîni, Mihail Țarev, artist al 
poporului al U.R.S.S., directorul 
Teatrului Mic Academic de Stat 
din Moscova, a spus că consi" 
deră venirea lor la Moscova 
drept o „mare sărbătoare pen
tru toți amatorii de teatru”.

Răspunzînd cuvintelor de sa

lut, Radu Beligan a spus: „Deși 
teatrul nostru este încă foarte 
tînăr. avem o tradiție bogată 
a comediei realiste, care înce
pe de la Caragiale. Considerăm 
drept o sarcină importantă să 
continuăm aceste tradiții minu
nate”.

Relatînd despre spectacol, co- 
respondentul agenției TASS 
transmite : „Spectacolul pre
zentat la 2 octombrie a demon
strat că Teatrul de Comedie din 
București este într-adevăr un 
continuator destoinic al acestor 
tradiții. Regizorul Radu Penciu- 
lescu a montat spectacolul !n- 
tr-un stil elegant, viu. Specta
torii au remarcat dialogurile 
sclipitoare, precizarea psiho
logică a caracterelor eroilor și 
a relațiilor dintre ei".

După lovitura de stat 
din Republica Dominicană

Postul de radio Londra 
despre succesul 

Filarmonicii de stat
„George Enescu"

în Comitetul Politic 
Special al O.N.U.
Cuvîntul reprezentantului

R. P. Romîne
NEW YORK 2 — Trimisul 

special al Agerpres, C. Aie- 
xandroaie, transmite: La 1 oc
tombrie și-a început lucrările 
Comitetul Politic Special al 
Organizației Națiunilor Unite, 
sub președinția lui Mihail Ha
șeganu, reprezentantul perma
nent al R. P- Romîne la O.N.U.

Deschizînd ședința Comitetu
lui Politic Special, Mihail Ha
șeganu a mulțumit delegaților 
pentru alegerea sa în unanimi
tate ca președinte al Comite
tului. „Totodată, a spus vorbi
torul, permiteți-mj să consider 
votul dv. ca o cinste îăculă ță
rii mele și guvernului meu, ca-

Situația din Algeria
Declarația lui Ben Bella

ALGER 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Algeriei, Ben Bella, 
a anunțat la 1 octombrie, în 
cadrul unui miting la care au 
participat aproape 100 000 de

re depune eforturi neobosite 
pentru traducerea în viață a 
principiilor și țelurilor Națiuni
lor Unite, pentru realizarea u- 
nor relații de înțelegere și coo- 
peraiț internațională cu toate 
țările iubitoare de pace".

Amintind auspiciile favora
bile sub care au început lucră
rile actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Mihail Ha
șeganu a arătat că ele consti
tuie o premiză pentru exami
narea constructivă și soluțio
narea corespunzătoare a pro
blemelor înscrise pe ordinea de 
zi a Comitetului, care au o im
portanță deosebită pentru men
ținerea păcii și securității inter
naționale.

In continuarea lucrărilor sa
le, Comitetul Politic Special a 
ales ca vicepreședinte pe Jose 
Ingles (Filipine), iar ca rapor
tor pe Huguette Achard (Da
homey).
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persoane, naționalizarea tutu
ror pămînturilor care au apar
ținut marilor latifundiari fran
cezi. „Incepînd din acest mo
ment. a declarat Ben Bella, în 
discursul rostit la. mitingul 
care a avut loc la 1 octombrie 
la Alger, tot pămîntul aparține 
felahilor. Nici un singur hec
tar nu mai aparține coloniș
tilor străini”.

Această hotărîre se referă la 
o suprafață de circa un milion 
de hectare, plantată în cea mai 
mare parte cu viță de vie. 
După naționalizarea din pri
măvara trecută a majorității 
proprietăților mari, această su
prafață rămăsese în exploata
rea a circa 5—6 000 de proprie
tari funciari francezi.

Intr-o declarație radiodifu
zată, președintele Algeriei s-a 
referit la măsurile luate pen
tru combaterea acțiunii sece
sioniste a comandantului ce
lei de-a 7-a regiuni militare 
din zona Kabiliei. Totodată, el 
a anunțat că, în deplin acord 
cu Biroul Politic al Frontului 
de Eliberare Națională, l-a nu
mit pe Tahar Sbiri în funcția 
de șef al statului major gene
ral al armatei populare națio
nale algeriene. El a anunțat, de 
asemenea, că ulterior îi va de
semna și pe ceilalți membri ai 
statului major general.

SAN JUAN. — După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
fostul președinte' al Republicii 
Dominicane, Juan Bosch, răstur
nat de la putere săptămînă tre
cută în urma loviturii militare 
de stat, a sosit la 1 octombrie 
la Sau Juan, venind din insula 
Guadelupa.

Juan Bosch a declarat că con
ducătorii militari, care au pus 
la cale lovitura de stat din Re
publica Dominicană, „urmăresa 
interese personale în dauna po
porului dominican”.

El a subliniat că aceste per
soane, sub pretextul anticomu
nismului, „reprimă drepturile 
democratice din țară”.

După cum menționează agen
ția citată, Munoz Marin, guver
natorul insulei Porto Rico, pri
mind la aeroport pe Juan Bosch, 
a declarat că „dacă țările din 
America nu vor adopta o atitu
dine fermă față de situația din 
Republica Dominicană, aceasta 
va deschide larg porțile unor noi 
lovituri militare de acest gen”.

După cum anunță agenția 
France Presse, în după-amiaza 
zilei de 3 octombrie Consiliul 
Organizației Statelor Americano 
(O.S.A.) se va reuni într-o io-

siune extraordinară pentru a lua 
cunoștință de cererea prezentată 
de Venezuela și Costa Rica în le
gătură cu discutarea situației din 
Reuublica Dominicană. Cele două 
țări solicită convocarea unei con
ferințe a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale 
O.S.A. în vederea determinării 
atitudinii pe care trebuie s-o a- 
dopte guvernele acestor țări față 
de regimul din Republica Domi
nicană.

Pe de altă parte, W. Morse, 
președintele subcomisiei senato
riale pentru problemele Americii 
Latine, a declarat la 1 octom
brie în Senatul S.U.A. că „unele 
cercuri de afaceri influente din 
S.U.A. au contribuit la organiza
rea loviturii de stat și la desti
tuirea Iui Bosch”. El a arătat că 
dispune de unele date ce dove
desc că „regimul președintelui 
BoBch nu corespundea „interese
lor unei anumite părți ale bu- 
siness-ului particular” din S.U.A.

Ca urmare a cererii senatoru
lui Morse, senatorul W. Ful
bright, președintele Comisiei se
natoriale pentru problemele ex
terne, a hotărît să se întreprindă 
o anchetă în această problemă.

LONDRA 2 (Agerpres). — în 
legătură cu primul concert al 
orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat „George 
Enescu", la Royal Festival 
Hali, postul de radio Londra 
relatează între altele : „Cină 
George Georgescu s-a urcat la 
pupitru, el a fost viu ovațio
nat. Auditoriul aștepta nerăb
dător un eveniment nou : in
terpretarea Rapsodiei I-a a lui 
Enescu de orchestra care-i 
poartă numele. După cum ne 
așteptam, coardele au fost ex
celente și publicul și-a arătat 
plăcerea în mod neîndoielnic. 
A urmat Concertul pentru 
pian în la minor de Schumann 
în care Valentin Gheorghiu 
și-a dovedit măiestria, iar 
după pauză am ascultat Sim

fonia a IV-a a lui Berlioz, 
care a încîntat publicul. La 
sfirșitul concertului, maestrul 
George Georgescu a fost che
mat de nenumărate ori la 
rampă de un ropot nesfîrșit de 
aplauze. Chiar după un scurt 
„bis" pe care orchestra a tre
buit să-l cînte, maestrul Geor
gescu a fost din nou rechemat 
și publicul nu-l mai lăsa să 
plece. Așadar, nu încape nici 
o îndoială în privința reacției 
publicului.

Oricine a fost de față a pu
tut să simtă căldura și sim
patia arătate dirijorului și or
chestrei, precum și aprecierea 
sinceră dovedită prin nenumă
ratele aplauze. Pentru audito
riu, concertul a fost un mare 
succes".

U.R.S.S. La ' Universitatea 
Prietenia dintre Popoare 
„Patrice Lumumba" a înce
put noul an școlar. Anul a- 
cesta Ia Universitate s-au 
înscris 600 studenți din A- 
sia, Africa, America Latină 

și 100 studenți sovietici.
In fotografie : . Elen Bonkur 
(Haiti) studentă în anul I la 
iacultatea de medicină, la 

ora de biologie.
Foto TASS — Moscova

Ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R.

pentru construcția 
de mașini

PRAGA. — Intre 24 șl 30 
septembrie a avut loc la Praga 
ședința Comisiei permanente 
pentru construcția de mașini a 
C.A.E.R. La ședință au luat 
parte delegațiile Bulgariei, Ce
hoslovaciei. R. D. Germane, 
Poloniei. Romîniei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice.

La ședințele comisiei au a- 
sistat. în calitate de observa
tori. reprezentanți ai R. D. 
Vietnam si ai Republicii Cuba.

Comisia a examinat și a- 
probat o serie de măsuri ur
mărind îndeplinirea hotărîri- 
lor celei de-a 18-a sesiuni a 
C.A.E.R. si ale Comitetului E- 
xecutiv al C.A.E.R.

Comisia a aprobat, printre 
altele, recomandările în dome
niul specializării producției și 
al livrărilor reciproce de linii 
tehnologice complete, de agre
gate si de utilaj special pen
tru industria chimică, precum 
și recomandările cu privire la 
producția de rulmenți.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere deplină.
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NEW YORK — In seara zi

lei de 1 octombrie, A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a oferit un 
dineu în cinstea lordului Home 
ministrul afacerilor externe al 
Angliei. In timpul dineului a 
continuat schimbul de păreri 
cu privire la următoarele mă
suri posibile, în vederea de
stinderii încordării internațio
nale.

GENEVA. — La lucrările 
Conferinței tehnice a Organi
zației Internaționale a Muncii 
(OIM) în problemele utilizării 
forței de muncă pe marginea 
raportului prezentat de Biroul 
OIM a luat cuvîntul Nicolae 
Ecobescu, reprezentant perma
nent ad-interim al R. P. Romî
ne la Geneva.

Referindu-se Ia problemele 
prezentate în raport, în legă
tură cu șomajul și folosirea in
suficientă a forței de muncă, 
delegatul romîn a subliniat că 
experiența țării noastre arată 
că numai transformările radica
le în relațiile de producție, dez. 
voltarea cu precădere a indus
triei grele, planificarea econo
miei naționale și alte măsuri, 
duc la lichidarea șomajului și 
folosirea completă a forței de 
muncă.

MOSCOVA. — Cineaștii sovie
tici creează o serie de filme do
cumentare despre Lenin.

Primul dintre acestea este fil-
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mul „Vladimir Ilici Lenin”, al 
cărui scenariu aparține cunoscu
tului regizor de filme iovietio 
Leonid Kristi.

Din aceeași serie face parte și 
documentarul „Din februarie 
pînă în octombrie”, în care va 
fi reflectată sub toate aspectele 
activitatea multilaterală a lui 
V. I. Lenin în perioada pregă
tirii marii revoluții. Un alt film 
•— „Conducătorul Revoluției din 
Octombrie” îl arată pe Lenin în 
primii ani după instaurarea pu
terii sovietice.

HAVANA. — La Havana con
tinuă lucrările celui de-al 7-lea 
Congres internațional al arhitec- 
ților. în cadrul primei ședințe de 
lucru asupra problemelor tehnicii 
construcțiilor a luat cuvîntul ar
hitectul Octav Doicescu, membru 
al delegației R.P. Romîne, care 
s-a ocupat de noua concepție a- 
supra arhitecturii „în prezent, a 
spus el, creșterea populației în 
lume implică o nouă viziune asu
pra nevoilor în domeniul con
strucțiilor ale omului din socie
tatea modernă”.

VIENA 2. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite: 
Cu prilejul prezenței în Austria 
a acad. Tudor Arghezi, ministrul 
R. P. Romîne la Viena, ing. 
Mircea Ocheană, a oferit în seara 
zilei de 1 octombrie un cocteil 
în saloanele legației.

La întîlnirea care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială
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au participat numeroase perso
nalități ale vieții culturale din 
Austria, printre care : dr.
Friedrich Meznik, șef de secție 
în Cancelaria federală, prof. F. 
Csokar, președintele Penclubului, 
dr. Benesch, secretar al Asocia
ției pentru literatură din Austria, 
prof. K. T. Gossen, decanul Insti
tutului de limbi romanice al Uni
versității din Viena, directori de 
edituri, precum și numeroși 
scriitori.

NEW YORK, — La baza de 
aviație Vandenberg din California 
a fost lansat un satelit artificial 
al Pămîntului cu o sursă de ener
gie nucleară la bord.

Ministerul de Război și Comisia 
pentru energia atomică a S.U.A. 
au refuzat să comunice tipul sate
litului și data precisă a lansării.

SOFIA. — La 1 octombrie s-a 
deschis la Sofia cel de-al cinci
lea Simpozion internațional al 
histologilor. La lucrările simpo
zionului, care va discuta proble
me ale liistochimiei și citochi- 
miei lipidelor, participă aproxi
mativ 180 de oameni de știință 
din 15 țări. Din R. P. Romînă 
participă o delegație condusă de 
acad. Vasile Mîrza.

MADRID. Agenția France Pre
sse anunță că 102 profesori 
universitari și oameni de cultură 
și artă din Spania au adresat o 
scrisoare Ministerului spaniol al 
informațiilor pentru a atrage a- 
tenția autorităților asupra repre- 
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■lunilor declanșate împotriva mi
nerilor greviști și familiilor lor 
din provincia Asturia. Scrisoarea 
cuprinde enumerarea unei lungi 
liste cuprinzînd represiunile 
„unele dintre ele deosebit de sîn- 
geroase” cărora le-au căzut vic
time minerii sau soțiile lor pre
cum și data cînd s-a produs fie
care caz, identitatea victimelor 
și a polițiștilor în cauză.

NEW YORK. — In seara zilei 
da 1 octombrie la New York a 
avut loc o întîlnire între miniștrii 
afacerilor externe ai Suediei, Nor
vegiei și Danemarcii în urma că
reia un purtător de cuvînt a de
clarat că cei trei miniștri de ex
terne au discutat probleme impor
tante care stau în fata Organiza
ției Națiunilor Unite. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că una din 
probleme este și cea a stabilirii 
unei poziții comune față de R.S.A.

PARIS. — în ultimele două 
zile, scrie ziarul ,,L’ Humanite” 
în Franța au avut loc mari de
monstrații, mitinguri și greve în 
numeroase orașe.

La 1 octombrie, peste 5 000 de 
salariați de la spitalele din Paris 
au participat la o demonstrație 
organizată în sprijinul revendică
rilor cu privire la majorarea sa
lariilor, îmbunătățirea condi
țiilor dc muncă și reducerea săp- 
tămînii de lucru.

NEW YORK. — în cadrul unui 
articol apărut în revista americană 
„Atlantic Monthly”, liderul labu

rist britanic Harold Wilson, a de
clarat că partidul său va lua noi 
inițiative pe tărîm internațional în 
cazul unei victorii în viitoarele 
alegeri.

Aceste Inițiative, spune Wilson, 
se referă în special la intensifica
rea contactelor comerciale dintre 
est și vest.

Wilson a repetat opoziția sa față 
de înarmarea atomică a R. F. Ger
mane, subliniind că livrarea de 
arme atomice Bundeswehrului ar 
lichida speranțele într-o destindere 
reală a încordării dintre est și 
vest.

ELISABETHVILLE. — Agen
țiile de presă semnalează noi 
tulburări în Katanga. în locali
tatea Dilolo, situată la frontiera 
cu Angola, la 500 mile vest de 
Elisabetbville, au avut loc cioc
niri între membri ai triburilor 
Tshokwe și Lunda. (Conducătorii 
tribului Lunda au legături cu 
Chombe). Potrivit relatărilor a- 
genției Associated Press, în 
cursul ciocnirilor au fost ucise 
mai multe persoane. Începînd 
din seara zilei de 30 septembrie, 
legăturile telefonice și telegra
fice cu localitatea Dilolo an fost 
întrerupte.

WASHINGTON. — După o 
dezbatere care a durat cîteva 
zile, Camera reprezentanților a 
Congresului S.U.A. a aprobat cu 
271 voturi contra 155 legea cu 
privire la reducerea impozitului 
asupra veniturilor.
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