
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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în zonele din Deltă, 
unde stuful a ajuns mai 
din timp la maturitate, 
recoltatul este în plină 
desfășurare. Pînă acum 
s-au strîns mai mult de 
20 000 tone de stuf. Co
lectivul coloanei a 9-a 
din cadrul întreprinderii 
stuficole Rusca și-a rea
lizat planul de producție 
pe luna octombrie cu 11 
zile mai devreme.

Aceste succese sînt 
rezultatul măsurilor lua-l

cinteia 
tineretului

Muncitor
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Se dezvoltă rețeaua

comercială
în comunele Aldești 

șî Moscu din raionul 
Bujorii și Umbrărești 
din raionul Tecuci s-au 
deschis magazine uni
versale. Din prima zi 
ele au pus la dispozi
ția cumpărătorilor măr
furi variate : textile,
încălțăminte. metalo- 
chimice, alimentare și 
de librărie. Pe lîngă 
magazinul din comuna

Moscu funcționează șî o 
unitate de alimentație 
publică. De la începu
tul anului, în satele re
giunii Galați au fost 
deschise 12 magazine 
universale și 

în prezent
construcție alte 16 ma
gazine de acest fel din 
care 8 vor fi date în 
folosință pînă la sfîrși- 
tul anului.

mixte, 
fiînt în

8NVĂTĂM

siderurgicilor 
din Călan

și Hunedoara
Colectivul uzrnei de sernicocs 

de la Călan a depășit de pe a- 
cum angajamentul anual de a 
da peste plan 5 000 tone de se- 
micocs. La obținerea acestui 
succes au contribuit buna apro
vizionare a uzinei de către mi
nerii Văii Jiului cu cantități 
sporite de cărbune cocsificabil 
de bună calitate și ridicarea 
continuă a productivității agre
gatelor.

In scopul creșterii indicilor 
de utilizare a bateriilor și ridi
cării calității producției, la uzi
na cocsochimică de Ia Combi
natul siderurgic 
s-au aplicat anul 
mult de 40 măsuri 
ganizatorice. S-a 
degrafitarea cu 
relor, s-a introdus la toate ba
teriile graficul ciclic de încăr
care și descărcare a șarjei etc.

Ca urmare a îmbunătățirilor 
aduse procesului de producție, 
luna aceasta colectivul uzinei a 
livrat furnaliștilor în medie 
zilnic cîte două vagoane de 
cocs peste prevederile planu
lui. Totodată s-a asigurat și o 
rezistență mecanică bună a 
cocsului ceea ce a permis să 
fie folosit cu rezultate bune la 
topirea fontei atît în furnalele 
mici cît îi în cele mari auto
matizate.

uite dealuri degra
date, pline de mă- 
răcinișuri, din raio
nul nostru și-au 
schimbat înfățișa
rea. Numai cu 
vreo doi ani în 
trecea pe șoseaua 

Băicoi și Bă- 
dreaptă întîl- 
nu prea plă- 
pomii orna-

(Agerpres)
•-----

FOLOSESC
METODE

AVANSATE
DE EXPLOATARE
Petroliștii din regiunea Argeș 

an extins metodele de recupe
rare secundară și de menținere a 
presiunii prin injecția de apă și 
gaze în zăcămintele vechi. Ei 
extrag acum, folosind aceste me
tode, aproape 67 la sută din pro
ducția totală de țiței. Prin apli
carea lor în unele zăcăminte, cum 
sînt cele de la Cobia și Slătioa- 
rele, indicele de recuperare a ți
țeiului din zăcămînt a crescut de 
la 20 la sută la 40 la sută.

O altă metodă folosită cu bune 
rezultate este perforarea coloa
nelor cu jet fuzibil și abraziv, 
care asigură o deschidere mai 
bună a straturilor petrolifere și 
o mai sigură protejare a coloa
nelor de exploatare.

Aplicarea acestora, cît și a al
tor metode, a dat posibilitate pe
troliștilor argeșeni să sporească 
productivitatea muncii în 9 luni 
din acest an cu 3,6 la sută și să 
realizeze economii suplimentare 
la prețul de cost de peste 
5 400 000 lei.

urmă cine 
națională, între 
neștl, pe partea 
nea o priveliște 
cută. Dincolo de 
mentali de pe marginea șoselei, 
pe o pantă lată cam de 60 de 
metri și lungă de aproape 10 
km se întindeau hățișuri de 
mărăcini și arbuști, rosături de 
ape și bolovani. Acum alta e 
înfățișarea locului. Aici 
trecut și în primăvara 
an, sute, mii de tineri 
tonul nostru au curățat 
ca în palmă și au plantat, si
metric, în terase „potcoavă”, 
mii de pomi fructiferi. I se 
spune acum acestei pante „Dea
lul vișinilor”. Dar nu numai aici 
au „răsărit” livezi tinere. La 
Comarnic și Cornu, la Brebu și 
Provița, în toate comunele ra
ionului nostru tinerii au plan
tat anul trecut peste 400 de 
hectare cu pomi fructiferi. Și 
nu numai atît. In multe locuri, 
tinerii s-au angajat să aibă în 
îngrijire livezile tinere pînă ce 
acestea intră pe rod. Bunăoară 
la Drăgăneasa, Comarnic, Șo- 
trile și în alte părți, astă iarnă, 
tinerii au avut o inițiativă bună, 
ei au „îmbrăcat” tulpinele po
milor din plantațiile noi cu hîr- 
tie groasă, paie și coceni. Ast
fel pomii au fost ocrotiți nu nu
mai împotriva rozătoarelor, ci 
și a gerurilor aspre și lungi.

Rezultă din aceste exemple 
că organizațiile de bază U.T.M. 
din satele raionului nostru au 
o experiență bună în această 
acțiune patriotică, specifică ti
neretului.

Analizînd posibilitățile reale 
și cunoscînd că în acest an tre
buie să se planteze în raionul 
nostru încă 300 de hectare cu 
pomi fructiferi, biroul comite
tului raional U.T.M. a ajuns la 
concluzia că prin munca patrio
tică a tinerilor se pot planta 
din această suprafață 165 de 
hectare. Am luat legătura cu

consiliul raional agricol. In 
strînsă colaborare cu specia
liștii de aici am întocmit un 
plan concret de acțiuni. In pri
măvară, atenția noastră a fost 
îndreptată spre mobilizarea unui 
număr cît mai mare de tineri 
la terminarea plantărilor pe 
panta degradată Bănești-Urleta- 
Băicoi. In zilele de duminică au 
ieșit aici la muncă și cite 500— 
600 de tineri. Au făcut treabă 
bună. Pe 45 de hectare plantate 
s-au „prins” toți pomii. Pentru 
toamna aceasta ne-au mai 
mas. deci, 120 de hectare.

parcursul anurui noi n-amparcursul anurui noi n-am ne
glijat această acțiune. Am cău
tat să facem cunoscută cît mai 
pe larg experiența bună a or
ganizațiilor U.T.M. fruntașe în 
această privință. De exemplu la 
organizarea ultimei „Zile a se
cretarului U.T.M. de la sate”, 
secretarii comitetelor comunale 
U.T.M. din Brebu, Provița și 
Comarnic au ținut scurte expu
neri. Prin ele a fost împărtă
șită experiența bună în mobili
zarea și organizarea muncii ti
nerilor la plantații. Tot atunci 
am invitat un specialist de la 
consiliul agricol raional care 
a vorbit despre măsurile pregă
titoare și tehnica plantării. La 
căminele culturale din Comar
nic, Filipești $e Pădure, Provița 
și din alte părți brigăzile ar
tistice de agitație au populari
zat fruntașii în această acțiune 
și în „jurnale vorbite” au ex-

pus ceea ce vor trebui să facă 
tinerii în această toamnă. La 
Provița, de pildă, sînt de plan
tat 20 de hectare, 
tul comunal U.T.M. 
plan de acțiune 
Prin rotație fiecare organizație 
de bază U.T.M. (în total pe co
mună sînt peste 700 de utemiști 
și tineri) va mobiliza tinerii la 
această acțiune timp de o săp- 
tămînă. In felul acesta munca 
va putea fi mai bine coordo
nată și vor putea fi asigurate 
uneltele necesare. Acțiunea a 
început. Acum tehnicianul Ion 
Bidiuță și brigadierul pomicol 
Ion Terecoasă, ajutați de 20 de 
tineri, au început pichetatul. In 
urma lor alți tineri, al căror nu
măr va crește de la o zi la alta, 
sapă gropile. La Bănești au în
ceput defrișările pe 5 hectare, 
iar la Provița, Bordenî și Mă- 
gureni se sapă gropile. Paralel 
cu aceste lucrări la Cornu, Ur- 
leta și în alte părți se comple
tează golurile unde puieții au 
degerat în timpul iernii trecute. 
La Consiliul raional agricol au 
sosit deja peste 33 000 de puieți 
de meri, vișini și cireși.

Pe plan raional munca va fi 
organizată astfel: fiecare mem
bru al comitetului raional va 
răspunde direct de cîte 2—3 
organizații de bază U.T.M. La 
începutul lunii noiembrie, adică 
în toiul acțiunii, vom organiza 
o săptămînă record. De pe a- 
cum în fiecare organizație de 
bază U.T.M. s-a format cîte un 
colectiv din 3—4 agitatori care 
vor ajuta la mobilizarea tineri
lor, împreună cu membrii bi
rourilor care răspund de munca 
patriotică. Se va acorda o 
mare atenție întrecerii organi
zate între sate și comune, care 
anul trecut a fost ciștigată de 
organizația de bază, U.T.M. dip 
Drăgăneasa. Pe parcurs, vom 
lua și alte măsuri menite să 
ducă la rezultate cît mai bune. 
Sîntem siguri că alte 300 de te
renuri neroditoare din raionul 
nostru vor deveni, din acest an, 
livezi roditoare.

ION BUCUR
prim secretar 

al Comitetului raional 
U.T.M. Cîmpina

După cum informează consi
liul agricol al regiunii Bacău, în 
raioanele Tg. Neamț și Piatra 
Neamț înBamînțarea culturilor de 
toamnă a fost terminată cu 7 și 
respectiv 12 zile mai devreme 
față de anul trecut. Insămînță- 
rile au fost încheiate și în 12 
unități aparținînd trustului re
gional Gostat. Ritmul însămînță- 
rilor de toamnă s-a intensificat 
în ultimele zile și în raioanele 
Buhuși și Roman, unde a fo*t  
însămînțată peste 90 la sută din 
suprafața planificată. Consiliile 
agricole raionale au luat măsuri 
ca o parte din mecanizatorii din 
S.M.T. și gospodării agricole de 
stat, care au terminat însămînță- 
rile să execute arături adînci de 
toamnă, iar un însemnat număr 
de tractoare să ajute gospodăriile 
colective la efectuarea însămînță- 
rilor. Totodată, colectiviștii 
întrajutorează la însămînțări 
losind propriile atelaje.

Unitățile agricole socialiste 
regiunea Bacău au prevăzut

ie
fo-

diu 
■i 

însămînțeze cu 5 000 hectare griu 
mai mult față de 
nului precedent.

realizările «-

(Agenpres)

(Agerpres)

IN SCOALĂ MOUĂ
Zilele trecute elevii 

școlii medii din ora
șul Segarcea s-au 
tat într-un local 
de școală Noua 
dire are 16 săli
clasă și este dotată cu 
laboratoare de chimie,

fizică, științe naturale 
și cu o bibliotecă. 
Toate acestea oferă 
elevilor școlii noastre 
cele mai bune condiții 
de studiu.

GH. GAVRILĂ
elev

Recoltatul stufului —
desfășurare

Cînd păienjenișul schelelor va fi demon
tat și mutat pentru o altă nouă construc
ție, de sub el va apare o clădire moder
nă, impunătoare. Fotografia noastră re
prezintă un aspect de pe șantierul de 
construcții nr. 3 din Șoseaua Giurgiului- 

București
Foto : O. PLECAN

te în vederea îndeplinirii 
sarcinilor sporite de pro
ducție din actuala cam
panie. Astfel, recoltatul 
a început cu aproape 
două luni mai devreme 
decît în anul trecut, iar 
unitățile stuficole au fost 
dotate cu noi mașini de 
recoltare, de balotat șt 
transportat. Totodată au 
fost organizate încă 10 
-.oloane mecanizate.

(Agerpres)

Succesul artei amatoare - 
confruntarea permanentă

cu publicul spectator

In condițiile efectuării însă- 
mînțărilor din această toam
nă, o lucrare deosebit de 
importantă și necesară este 
tăvălugitul terenului îndată 
după semănat. Este lucrarea 
pe care, așa după cum se 
vede și din fotografia noas
tră, o fac acum mecanizato
rii de Ia secția Bărbăteasca, 
G.A.S. Burtea, regiunea 

București
Foto : AGERPRES

rebuie să fi fost foarte tînăr 
atunci, cînd l-am cunoscut, 
la Somova, de vreme ce a- 
cum, după patru ani, întîl- 
nindu-l din nou — nu l-am 
mai recunoscut și mi s-a pă
rut a fi vreun elev prin cla- 
venit să-ți petreacă vacanța 
Avea o înfățișare luminoasă

sa a Xl-a, 
prin Deltă.
— un chip inteligent, de om studios, pu
țin palid, puțin obosit, dar liniștit, lumi
nat frumos dinlăuntru.

11 întîlnisem la Somova, ca medic 
proaspăt ieșit din facultate — numai ce 
își luase în primire de cîteva luni, cir
cumscripția. Oamenii din sat începuseră 
să spună vorbe bune despre el, îl pre
țuiau : „E un doctor bun. E un băiat tî
năr dar foarte bun. Și liniștit și pri
ceput, vorbește delicat cu oamenii. Vine 
la bolnavi acasă de cite ori este nevoie
— și noaptea. Și-i vindecă pe bolnavi, e 
priceput. Avem un doctor bun..."

Ultimele cuvinte erau spuse cu mîn- 
drie. Țăranii se mîndresc totdeauna cînd 
în mijlocul lor vine un tînăr intelectual 
capabil și bun — și-ndată îl consideră 
ca pe copilul lor și se laudă cu el și îl 
înconjoară atenți și ocrotitori.

L-am vizitat pe tinărul doctor — Pan
ghea Puiu — la dispensarul lui, la So
mova. Era ocupat cu punerea la punct

a fișierului, cu întocmirea evidenței — 
își făcea, cum s-ar spune, inventarul 
populației din punctul lui de vedere, ca 
reprezentant al ocrotirii sănătății. Îmi 
spuneam că un medic bun asa și începe
— începea bine, era o muncă migăloasă 
care cerea răscolire multă în teren și se 
vedea din asta că avea intenția să se a- 
puce de o muncă sirguincioasă, să pună 
satul la punct in privința sănătății.

Avea, la început, atunci cîteva succese
— cîteva cazuri de bolnavi tratați și sal
vați de el. El suferea însă că era prea 
tînăr, avea înfățișarea aceea de băiat și 
din pricina asta se gîndea — i se părea —. 
că oamenii îl primesc cu oarecare în
doială. O tînără învățătoare, studentă la 
filologie, îi arăta o afecțiune deosebită, 
îl însoțea uneori, pe la bolnavi, prin sat 
și îl încuraja. Ea cunoștea mai bine sa
tul. El era delicat cu ea, așa cum era în 
general, și nici nu-i prilejuia iluzii, nici 
n-o jignea : îndruma spre prietenie afec
țiunea ei. Îmi plăcea și felul cum se 
purta cu fata. I se destăinuia, uneori, în 
clipele lui de îndoială : suferea că oame
nii îl socoteau prea tînăr și i se părea 
că nu prea aveau încredere în știința 
lui: unii dintre ei se duceau la policli
nicile de la Tulcea — orașul era aproape 
și ei se duceau acolo.

L-am lăsat la Somova, mulțumit că

era acolo un doctor bun și de nădejde 
— și am plecat mai departe. Cîfid m-am 
întors — doctorul Panghea Puiu nu mai 
era în Somova. „A plecat. A plecat" — 
îmi spuneau oamenii, și se vedea că le 
părea rău după el.

Mi se întîmplase de mai multe ori așa; 
cînd mă duceam încolo — găseam la So
mova un doctor proaspăt instalat; cînd 
mă întorceam — doctorul nu mai era. 
Mi-a părut și mie rău că plecase, dar nu 
m-am mirat prea mult. S-a dus și el la 
oraș — sînt mulți care caută orașul — 
mi-am spus. Era un medic bun, bine pre
gătit, bine apreciat; avea și o diplomă 
bună — așa că a putut cere să fie luat 
la oraș, ca să fie primit cu brațele 
deschise. Așa mi-am spus și n-an dat 
importanță.

Cînd am auzit însă, mai tirziu, că doc
torul Panghea nu se dusese la oraș, ci 
stăruise să se ducă în Deltă, la Chilia 
Veche, și i se aprobase să se ducă acolo 
la Chilia Veche, am devenit mai atent. 
Nu era, prin urmare, unul din acele ca
zuri banale de goană după oraș. Somova 
este o comună mare, situată pe o șosea 
națională, la numai 12 km de oraș — cu 
mijloace de transport (mașini, camioane) 
la orice oră. Chilia Veche se află aproape 
la capătul Deltei, spre mare, la o sută 
de kilometri de Tulcea, cu vaporul, pe

Pe plaiurile Moldovei și Su
cevei se desfășoară astăzi, ca 
și pretutindeni în țară, o vie 
activitate artistică de amatori, 
în raionul Gura Humorului ți
nerii 
muncă 
viața 
repetă 
căminelor noi programe 
tice.

...La clubul ,,Frasin" al mun
citorilor forestieri, 130 de co
riști repetau. Repertoriul coru
lui se îmbogățește acum cu patru 
noi cîntece. Avînd un reperto
riu bogat, corul, clasat pe locul 
I la faza regională, este solici
tat adesea la manifestările cul
tural-educative ce se desfășoa
ră în comunele raionului. Cu 
aceeași sîrguință se pregătesc 
și dansatorii, repetînd o nouă 
suită de jocuri locale.

...Următorul popas l-am fă
cut în comuna Valea Seacă. 
Aflasem de vestita formație de 
dansatori de aici, care în prima 
etapă a concursului a prezentat 
un dans inspirat din munca 
colectiviștilor și a muncitorilor 
forestieri. Nu atît numărul dan
satorilor (80) i-a impresionat 
pe spectatorii (din Suceava, 
Vatra Dornei, Ilișești și din ce
lelalte orașe și comune unde 
formația a prezentat spectaco
le) cît, 
cărilor, 
samblu. 
clasată 
la faza regională aceasta se da- 
torește și muncii, 
lui și pasiunii cu care instruc
torul ei, profesorul Petre Co- 
toc, secretar al 
U.T.M., a știut să-i 
pe tinerii din comună,

colectiviști, iruntași în 
și harnici participanți Ia 
culturală a satului lor, 
și prezintă pe scenele 

artis-

mai ales precizia miș- 
armonia întregului an- 
Și dacă formația a fost 
pe mult rîvnilul Ioc I,

entuziasma-

comitetului 
antreneze 

alături

Dunăre. M-am-
de ce a plecat omul acesta de la Somova 
și pentru ce s-a dus la Chilia 1

Am rămas cu această întrebare, fără 
răspuns, pînă în vara asta, cînd l-am re- 
întîlnit — 
mul lucru 
la el: de

Somova
Era, într^-adevăr, aproape 
oamenii erau buni și se putea lucra bine 
și la Somova. Insă el, doctorul, a vrut 
să facă medicină mai multă, să îngrijeas
că bolnavii, să răspundă el. Cazurile mai 
grele de la Somova plecau la spital, la 
Tulcea. Ori, el voia să aibă măcar ci- 
teva paturi, un mic staționar de care să 
răspundă el, să trateze și să vindece el 
oamenii — să se supună la greu, la în
cercare, la răspundere mai mare. Și apoi
— a vrut să meargă intr-un mediu mai 
greu, să dobîndească experiență. Auzise 
că la Chilia Veche — ca și în toată Delta
— sînt condiții și de lucru și de viață, 
mai deosebite, mai grele. Lui tocmai asta 
îi plăcu; îl atrase să meargă să lucreze 
în asemenea condiții — și ceru să fie tri
mis la Chilia Veche. Se căsători cu o 
asistentă socială, o tovarășă de muncă, 
și plecară împreună, să înfrunte necu
noscutul, să facă medicină, să se înhame 
la greu și să dobîndească experiență.

Se ocupă mai întîi de dispensar. Ceru 
concursul și sprijinul material al secției să
nătate — și secția îi acordă tot sprijinul. 
Repară clădirea dispensarului cu partici-

TRAIAN COȘOVEI

(Continuare în pag. a IV-a)

după patru ani și, firește, pri- 
pe care am vrut să-l aflu de 
ce s-a dus la Chilia Veche ? 
era bună — mi-a povestit.

de oraș : și

întrebat în mod firesc :

de vîrstnici și copii, la activi
tatea acestei formații nou crea
te. Acum, formația repetă un 
nou dans. Sala de repetiții a 
căminului cultural este împărți
tă săptămînal de coriști, mem
brii brigăzii artistice de agitație 
și ai formației de teatru.

...Creată în urmă cu cinci 
ani, brigada artistică a căminu
lui cultural din comuna Comă-

Pregătirea etapei a Il-a 
a celui de-al VII-lea

Concurs al iormațiilor 
artistice de amatori

în raionul Gura
Humorului

neștl, este bine cunoscută în 
raion. De la 1 decembrie 1962, 
data începerii celui de-al VII- 
lea concurs, ea a prezentat 30 
de spectacole cu 7 texte noi. 
Colectivul de creație care al
cătuiește programele brigăzii 
este format din directorul că
minului cultural, inginerul gos
podăriei colective, din secreta
rul comitetului comunal U.T.M., 
și învățători. Alcătuit astfel 
acest colectiv a asigurat ca în 
programele brigăzii să fie re
flectate cele mai importante

aspecte din munca șl viața co
lectiviștilor.

Un fapt îmbucurător este ace
la. că..în .ggle, jnutye comu
ne am întîlnit strădania pentru 
antrenarea unui număr cît mai 
mare de tineri 
tistică, pentru 
spectacole cu 
mai bogat, 
unor formații artistice în viața 
culturală a comunelor. In ace
lași timp însă am vizitat și une
le comune unde pregătirile nu 
se fac încă simțite, activitatea 
artistică desfășurîndu-se cu 
mari intermitențe. In comuna 
Berchisești, comună mare, cu 
sute de tineri, activitatea artis
tică este lăsată numai în seama 
cadrelor didactice. Intr-o „va
canță" nedorit de lungă au in
trat corul, echipa de dansuri și 
brigada artistică de agitație 
care, de 6 luni (imediat după 
faza intercomunală) s-au „auto
dizolvat" pur și simplu. Secre
tarul comitetului comunal 
U.T.M., tovarășul Ștefan Fănică, 
recunoaște cu „senină îngrijo
rare". „Da, într-adevăr, trebuie 
să facem ceva".

Dar cînd ? Se așteaptă din 
nou faza intercomunală ?

O înțelegere greșită a partE 
cipării la concurs se manifestă 
și în alte comune. La Măzănă-

în activitatea ar- 
reaiizarea unor 
un confinut cit 
permanentizarea

VIORICA GRIGORESCU
(Continuare în pag. a III-a)

TEL EGRA MĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
Tovarășului ȘTEFAN VOITEC 

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
Scumpi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 

din Germania, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Germane, precum și în numele 
întregii populații din Republica Democrată Germană și al nostru 
personal, vă mulțumim dv. și poporului romîn pentru felicită
rile cordiale trimise cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a 
creării Republicii Democrate Germane.

Sîntem convinși că legăturile prietenești de colaborare din
tre Republica Democrată Germană și Republica Populară Ro- 
mînă se vor întări și adînci continuu în interesul popoarelor 
noastre.

Vă dorim din toată inima dv. și tuturor oamenilor muncii 
din Republica Populară Romînă noi și mari sucoese în con
strucția socialismului și în lupta pentru menținerea și consoli
darea păcii.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
OTTO GROTEWOHL

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Prof. dr. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane 
Prof. dr. ERICH CORRENS 

Președintele Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei democrate



Pentru elevii clasei a Xl-a reală de la Școala medie nr. I din Timișoara orele de fizică sînt printre cele mai atrăgătoare. 
Mai ales cînd în laborator — sub îndrumarea profesorului — sint urmate de experiențe interesante.

■
 îmbată, biroul or

ganizației U.T.M. 
de an al claselor 
a Xl-a a discutat 
cu organizatorul 
de grupă al clasei 
a Xl-a B darea de 

seamă care a fost pregătită 
pentru apropiata adunare de a- 
legeri. Concluzia biroului a fost 
că această dare de seamă este 

bună, întrunește calitățile ce
rute pentru a fi prezentată in 
adunarea de alegeri. Am soli
citat organizatoarei de grupă, 
eleva Iancu Niculma, să ne 
relateze cum a pregătit-o și ce 
conține aceasta. Iată ce ne-a 
spus :

— Am pregătit și anul tre
cut darea de seamă pentru a- 
dunarea de alegeri a grupei 
U.T.M., și am tras atunci ur
mătoarea concluzie : o dare 
de seamă bună, cuprinzătoare, 
care să nu soape din vedere 
nici un aspect al activității 
utemiștilor nu poate fi reali
zată de un singur om — de 
organizatorul grupei. De aceea, 
anul acesta, în vederea pregă
tirii dării de seamă am alcătuit 
un colectiv din care fac parte 
alături de mine, elevii Maria 
Pană și N. Constantinescu — 
doi dintre cei mai activi ute- 
miști din grupa noastră. Am 
stat de vorbă si cu tovarășa 
dirigintă, oare ne-a dat sfa
turi prețioase privind aprecie
rile pe care le vom face mai 
ales în legătură cu felul în 
care și-au îndeplinit elevii prin
cipala lor îndatorire — învăță
tura. Am stabilit apoi prin, 
cipalele probleme care vor 
fi dezbătute în darea de sea
mă. Toate acestea le-am dis
cutat cu biroul U.T.M. pe an 
înainte de a porni la redacta
rea dării de seamă pentru a 
avea clarificate toate chestiu
nile pe oare aceasta le va cu
prinde. (Vreau să arăt că am 
inoeput pregătirea darii de 
seamă eu două șăptămînî îna
inte de data stabilită pentru 
ținerea adunării).

—- Și care sînt problemele 
pe care darea de seamă le va

PE URMELE
MATERIALELOR

PUBLICATE
ziarul nostru 

nr. 4413 din 25 iulie 
a.c. a fost publicat 
un material în care 
se vorbea despre 
activitățile cultural- 
distractive organiza
te de clubul Uzinei 
„Progresul" din Bră
ila, intitulat „Cauza 
principală : „amă
nuntele"... Articolul 
sublinia în mod cri
tic, și pe bună drep

Mai există încă... 
„amănunte"

tate, faptul că majo
ritatea activităților 
incluse în programul 
clubului erau nein
teresante, aride și 
mai ales organizate 
într-un cadru neco
respunzător. Se cri
tica, de asemenea, 
insuficientul ajutor 
dat de către organi
zația U.T.M. condu
cerii clubului, în 
special la stabilirea 
unor aefiuni care 
să contribuie la edu
carea estetică a tine
rilor.

Au trecut de a- 
tunci mai bine de 
două luni. Se poate 
spune că, în general, 
receptivitatea la su
gestiile date în ma
terialul amintit s-a 
făcut simțită. Acti
vitățile cuprinse în 
planurile de muncă 
ale clubului s-au îm
bunătățit și răspund 
în general celor mai 
diverse preocupări, 
legate de vîrsta ce
lor care vin la club. 
Cele aproape zece 
cercuri (coregrafie, 
acordeon și pian, 
artă plastică, teatru, 
cercul literar ele.) își 

desfășoară activita
tea după un pro
gram judicios întoc
mit.

Munca cu cartea 
cunoaște o bogată 
activitate, în special 
în rîndul tinerilor. 
Biblioteca, care cu
prinde peste 20 000 
de volume, pune la 
dispoziția prietenilor 
cărții cele mai noi 
volume beletristice,

tehnice și științifice. 
Bibliotecara Olga 
Dănăilă, recomandă 
tinerilor căr(ile pre
ferate, se deplasea
ză cu regularitate în 
uzină în mijlocul 
muncitorilor, culege 
părerile și sugestiile 
cititorilor în legătu
ră cu modul în care 
biblioteca poate des
fășura activități in
teresante cu cartea. 
„Ora culturală" de 
exemplu, ce se pre
zintă la stația de 
amplificare din uzi
nă, în fiecare joi, 
este ascultată cu in
teres de tineri.

Planul de activi
tăți cuprinde o lar
gă sferă de preocu
pări. Aproape în 
fiecare zi sint pre
văzute diferite alte 
acțiuni cultural-dis- 
traclive, ca, de pil
dă, spectacole ale 
formațiilor de ama
tori, conferințe, fil
me, seri distractive, 
seri de poezie ele.

Sint programate, 
de asemenea, întîl- 
niri între maiștrii și 
elevii anului 1 ai 
școlii profesionale, 
(cu tema „Ucenicii

pune în discuția adunării ge
nerale ?

— Darea de seamă anali
zează, în primul rînd, activi
tatea desfășurată de grupa 
U.T.M. pentru a dezvolta la 
elevi răspunderea față de în
vățătură, pasiunea pentru stu
diu, pentru a realiza ca în cla
sa noastră să predomine nu
mărul elevilor cu o pregătire 
bună și foarte bună, al elevilor 
disciplinați. Și, firesc, arătăm 
care au fost rezultatele acestei 
activități. Am relevat în pri
mul rînd rezultatele pozitive, 
nu pentru că am fi vrut să ne 

V

lăudăm, ci pentru că, prin a- 
ceasta ne-am propus să scoa
tem în evidență formele și 
metodele cele mai bune care 
au fost folosite și pe care noi 
dorim să le generalizăm, îm- 
bunătățindu-le, dezvoltîndu-le. 
Nu ne-am limitat să enume
răm rezultatele la învățătură, 
nume de elevi fruntași, ci, în 
primul rînd, am explicat cum 
au fosi posibile rezultatele 
bune obținute de elevi în pre
gătirea profesională. Să dau 
două exemple. In clasa noas- 
stră sint elevi care își cer foar
te puțin și se mulțumesc cu 
puțin; elevii cu pregătire me
diocră. Colectivul nu a accep
tat această atitudine.

Grupa a discutat despre răs
punderile elevului, cum își în
deplinesc unii dintre noi obli
gațiile școlare. Discuțiile se 
încheiau întotdeauna cu mă
suri concrete, și toți utemiștii 
erau antrenați in a urmări în
deplinirea lor.

Al doilea exemplu se referă 
la disciplină. în clasa noastră 
au existat în anul trecut unele 
manifestări de indisciplină. 
Bunăoară, Demetriade Magda, 
Radulescu Nicoleta și alți cî- 
țiva elevi obișnuiau să intre 
în clasă cu întîrziere, nu-și 
pregăteau în timpul pauzei 
cărțile și caietele pentru oră, 

in trecut și azi") 
sau conferințe pe te
me de producție (de 
pildă, conferința in
ginerului șef C. Bo
ris, organizată pen
tru tinerii ingineri, 
„Rolul inginerilor în 
popularizarea și in
troducerea tehnicii 
noi"). De obicei du
pă conferințe se pre
zintă programe sus
ținute de brigăzile 
artistice din diferite 
secții ale uzinei.

Dar, uneori, se în- 
tîmplă ca acțiuni in
teresante înscrise în 
plan să nu aibă loc. 
De ce ? La aceeași 
oră, în aceeași zi, 
de exemplu, sint pla
nificate manifestări 
paralele. Unele or
ganizate de comite
tul U.T.M., altele de 
comitetul sindicatu
lui. Cauza acestor 
neconcordanțe o af
lăm în slaba colabo
rare dintre factorii 
Chemați să răspundă 
de organizarea vieții 
culturale din uzină. 
Așa cum sublinia și 
articolul amintit, nu 
este suficient ca co
laborarea să se o- 
prească la alcătuirea 
programelor. Aceas
tă colaborare tre
buie să se înfăptu
iască zi de zi în rea
lizarea acțiunilor în
scrise în frumoasele 
programe tipărite 
ale clubului.

Deci, mai există 
încă în activitatea 
clubului Uzinei „Pro- 
gresul“-Brăila unele 
„amănunte" de orga
nizare și colaborare 
de care va trebui să 
se țină seama.

T. OANCEA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului' 
pentru regiunea 

Galați 

astfel că la fiecare lecție tova
rășii profesori pierdeau minute 
prețioase cu restabilirea disci
plinei. Grupa U.T.M. nu a ră
mas indiferentă. La o adunare 
generală deschisă, la care am 
invitat și pe tovarășii profe
sori, am discutat despre ce în
seamnă 5 sau 10 minute pier
dute dintr-o oră de clasă. Și 
astfel s-a născut inițiativa cla
sei noastre „Să folosim la ma
ximum fiecare oră de curs”, 
inițiativă care a fost popu
larizată în școală. Ca urmare, 
disciplina în clasa noastră s-a 
îmbunătățit.

Convorbire cu ion<.u Noculina, organizatoarea 
grupei U. T. M. din clasa a Xi-a B a Școlii 

medii nr. 37 din Bucurețti

Toate aceste lucruri sînt ară
tate în darea de seamă, astfel 
că utemiștii. în cuvintul lor, 
își voi’ putea spune părerea 
dacă s-a procedat în modul cel 
mai corespunzător și cum pu
tem îmbunătăți experiența de 
pînă acum. în acest fel, anali
zăm și alte rezultate pozitive 
obținute de grupa U.T.M. din 
clasa noastră.

în darea de seamă pe lingă 
prezentarea rezultatelor bune, 
a experienței dobîndite. o aten
ție deosebită este acordată a- 
nalizei neajunsurilor existente 
și cauzelor care le-au determi
nat, pentru a stabili măsurile 
ce trebuie luate ca în acest 
an școlar activitatea utemiști
lor, a tuturor elav-i-ior dm ci»-

................r.

Pe cala de scos vase a Șantierului naval din Giurgiu se fac ultimele pregătiri înainte de 
începerea lucrului la bordajul unui Șlep

Foto : AGERPRES

Invitație la concertul Filarmonicii
Reîntoarsă în Capitală după 

cel de-al doilea mare turneu în
treprins anul acesta în vechi cen
tre muzicale europene, Filarmo
nica „redeschide"’ sâmbătă seara 
și duminică dimineața stagiunea, 
programîud săptămâna aceasta un 
interesant concert care cuprinde 
alături de Rapsodia lui Marțian 
Negrea și Simfonia 5-a de Ceai
kovski (interpretata sub conduce
rea dirijorului Mircea Baaarab îu 
recentul turneu în Anglia și Bel
gia) și, o nouă lucrare intrata în 
repertoriul violonistului Ion Voi- 
cu — Concertul pentru vioară și 
orchestră de Brelboveu.

Prezentând viitorul concert al 
Filarmonicii, am vrea să ne oprim 
de astădată asupra simfoniei lui 
Ceaikovski — indiscutabil una 
dintre cele mai reprezentative o- 
pere din istoria muzicii ruse.

Scrisă „pe nerăsuflate” în de
cursul a numai două luni ale a- 
nulni 1888, executată în luna 
noiembrie a aceluiași an 1» Pe~ 
tersburg într-un concert condus 
de autor, Simfonia V-a ocupă un 
loc deosebit în ampla creație 
ceaikovskiană, prin profunzimea 
ideilor ce o străbat, prin bogăția 
temelor, prin claritatea formei, 
prin desăvârșita măiestrie cu care 
au fost elaborate fiecare dintre 
paginile ei.

Foto : O. PLECAN

să, să se îmbunătățească sub
stanțial.

Noi apreciem în darea de 
seamă că grupa U.T.M. nu a 
făcut totul pentru ca toți ele
vii clasei să învețe cu seriozi
tate, să dovedească o atitudine 
disciplinată, o comportare 
demnă de un elev. Bunăoară, 
în clasa noastră sînt elevi cu 
multe note de 5 și 6, elevi care 
au promovat anul școlar după 
oorijențele din toamnă. în 
darea de seamă se arată 
că .acești elevi nu dove
desc seriozitate m studiu, nu-și 
organizează bine timpul de in

vățătură, se complac, în mod 
inadmisibil, într-o situație de 
mediocritate. Nu ocolim însă 
nici vina pe care o poartă gru
pa U.T.M. pentru această si
tuație. în loc ca utemiștii să 
se preocupe în primul rînd 
să-i determine pe colegii lor 
cu o situație nesatisfăcătoare 
la învățătură, să fie foarte exi- 
genți cu ei, au recurs la calea 
cea mai simplă: întrajutorarea. 
S-au format grupe de învăță
tură cu elevii fruntași la învă
țătură și cu elevi care obți
neau note slabe. Elevii cu o 
pregătire nesatisfăcătoare au 
lasat toată munca pe seama 
grupei de învățătură în cadrul 
căreia ei nu aveau altceva de 
făcut decît să asculte explica
țiile elevilor buni. Situația lor

Iată acum cîteva din „ideile” 
lucrării :

Din prima măsură a simfoniei 
—, construită din clasicile patru 
părți — clarinetul intonează o 

In program i • MARȚIAN NEGREA — Rapsodia
• BEETHOVEN — Concertul pentru vioară
• CEAIKOVSKI — Simfonia 5-a

temă răspicată, pătrunzătoare 
care va răzbate ca un fir roșu 
întreaga lucrare.

Curînd, într-un tempo animat, 
clarinetul și fagotul aduc o 
altă temă cu rezonanțe poetice, 
notată de altfel într-un caiet de 
însemnări a1! compozitorului prin 
următoarele cuvinte — „îndoieli, 
tânguiri, mustrări”.

Sonorități puternice cuprind 
întreaga masă sonoră.

Mai târziu, într-o mișcare mai 
domoală, viorile aduc în acom
paniamentul celorlalte instru
mente o nouă temă contrastantă 
față de cele precedente, plină de 
seninătate, străbătută de o bine
făcătoare căldură.

Dar tumultul reîncepe. Compo
zitorul face loc acum așa-numi- 
tei „dezvoltări” a materialului

ia învățătură nu s-a îmbunătă
țit prea mult. în schimb, ele
vii buni, obligați să devină 
„profesori”, au pierdut o parte 
prețioasă din timpul necesar 
pentru propria lor pregătire.

Sau, un alt exemplu :
Grupa U.T.M. nu s-a preocu

pat să afle ce fac elevii in 
afara școlii, cum se comportă 
ei. pentru a-i putea ajuta pe 
acei cu o atitudine necorespun
zătoare să se îndrepte. Acest 
lucru este arătat în darea de 
seamă pentru ca utemiștii să-și 
spună părerea asupra compor
tării colegilor lor după orele

de clasă, să ia atitudine împo
triva acelora care se abat de 
la regulile școlare, și, totodată, 
să propună ce trebuie să facă 
grupa U.T.M. pentru a dezvol
ta la toți elevii o conduită fru
moasă, demnă.

De altfel, la baza propune
rilor pe care adunarea de 
alegeri le așteaptă de la ute- 
miști va sta acea parte a dării 
de seamă — cea mai dezvol
tată — care va arăta foarte 
concret ce trebuie făcut pentru 
ca întreaga activitate a grupei 
să se îmbunătățească. Iată cî- 
teva din propunerile cuprinse 
în darea de seamă.

Sîntem în clasa a Xl-a, în 
fața examenului de maturitate 
și a alegerii profesiunii. Este 
un an greu, care cere eforturi 
deosebite. Avem convingerea 
că numai acei elevi vor absolvi 
cu bine acest an școlar care 
vor depune eforturi deosebite 
la învățătură. Pentru a-i ajuta 
pe elevi să înțeleagă acest lu-

tematic, în care sînt amplificate, 
îmbrăcate în cele mai diverse 
înveștinîntări temele auzite, după 
care „repriza” readuce prima 
parte, mișcarea încheindu-se în 

ecourile tot mai îndepărtate ale 
temei introductive.

Partea a dona reprezintă „in
contestabil” cum se exprima A. 
Alșvang — cunoscut comentator 
al operei compozitorului — 
„muzica cea mai pătrunzătoare, 
mai larg dezvoltată și mai lumi
noasă în genul acesta din moște
nirea instrumentală a lui Ceai
kovski”.

După cîteva acorduri intonate 
de instrumentele de coarde cor
nul cu glasul său nostalgic, into
nează un fermecător motiv căruia 
îi răspunde oboiul cu o melodie 
senină „ca o rază de lumină ’ 
după înseși spusele compozitoru
lui.

Dar amenințătoarea temă e- 
nunțată în deschiderea simfoniei 
intervine fără milă.

Seara prietenilor cărții
Zilele trecute, ele

vii școlii medii din 
Sinaia au participai 
la un concurs pe te
ma: „Eroii operei lui 
Carajțiale”. Concn- 
renții, elevi în clasa 
a X-a B, au răspuns 
foarte frumos la toa
te întrebările, dove
dind o bună cunoaș

tere a operei mare
lui nostru scriitor.

Elevii Vîlcea Cris
tina, Brînzi Ioana, 
Dobrescu Vasilica fi 
Macovci Ion, datorită 
răspunsurilor ample, 
documentate pe rare 
le-au dat, și-au cîști" 
gat aprecierea unani
ma a spectatorilor.

UN NUME NOU LA PANOUL
EVIDENTIATILOR

Strungarii de la atelierul me
canic al Schelei Gura Ocnilei 
— 36 la număr — execută în 
serie diferite piese pentru IAPS 
Cîmpina. Antrenați în între
cerea socialistă ei înregistrea
ză succese mereu mai însem
nate Lucrînd la confecționarea 
tensoanelor. Pantea Aurel, Do- 
hotaru Gheorghe și Petre C. 
Ion au reușit să depășească pla
nul stabilit de secție, struniind 
și filetînd în 8 ore, primul 25 
de bucăți, iar al doilea 30 
de bucăți, față de 15 cit preve
de planul.

Utemistul Petre C. Ion lu

■ Numai în primăvară a iost 
g plantată aici o suprafață de 
' peste 40 de hectare. Pomii
■ din plantațiile mai vechi 

au dat o recoltă bogată 
în fructe. In fotografie : as-

merelor
Foto : AGERPRES ZI

Cursuri de perfecționare 
în „cromatografie aplicatâ"

După concurs a ur
mat o frumoasă reu
niune tovărășească, 
dedicată „prietenilor 
cărții” din școala 
noastră.

GH. HÎRTOPANU 
elev

crează la aceeași mașină cu 
strungarii Pantea Aurel și Do- 
hotaru Gheorghe, Săptămîna 
trecută el a lucrat în schimbul 
de noapte. Folosind din plin 
timpul de lucru, organizîndu și 
Pine locul de muncă, el a dobo- 
rît recordul obținut de unii din
tre strungarii cu experiență în 
muncă, strunjind și filetînd, în 
numai 7 ore, 38 de tensoane.

Astfel, pe panoul evidențiati- 
lor în întrecerea socialistă din 
secție, a apărut scris, cu litere 
mari, și numele utemistului Pe
tre C. Ion.

AUREL BRIȘCAȘ 
strungar

AU DEPĂȘIT
Colectivul de mun

citori al Preparatiei 
cărbunelui din Petri- 
la. de la începutul 
anului și pînă în 
prezent a depășit 
planul la cărbuni 
spălați cu 35 664 de 
tone, la brichete cu 
8 365 de tone, iar e- 
conomiile realizate

peste plan, la pre
țul de cost, se ridi
că la peste 1 260 000 
lei.

Pentru obținerea 
acestor succese, o 
contribuție impor
tantă și-au adus-o 
schimburile condu
se de maiștrii Onea 
Aurel, Maior Iosif,

Concurs „Cine știe cîștigă"
Cu cîteva zile în urmă, Ia 

secția mașini electrice a Uzinei 
constructoare de mașini din 
Reșița, a avut loc un concurs 
„Cine știe, ciștigă" pe tema 
„Să cunoaștem obiectivele in
dustriale de pe cuprinsul pa
triei noastre, construite în anii 
puterii populare".

Concursul s-a bucurat <'• 

- *

a arătat printre altele, că di
versele metode ale cromatogra- 
fiei s-au dovedit a fi deosebit 
de utile, atît în cercetări cit și 
în analiza compușilor biochi
mici : aminoacizi, hidrați de 
carbon, analize de medicamen
te, analize toxicologice etc.

Prelegerile cursului la care 
iau parte 50 de cursanți — me
dici de laborator, farmaciști și 
chimiști vor avea Ioc săptămî- 
nal și vor fi exemplificate cu 
demonstrații și lucrări practice.

(Agerpres)

talgiile, afirznînd cu forță bucu
ria vieții.

„Amenințătoarea” temă din 
introducere răsună acum trium
fător, majestuos înălțată de forța 
dansurilor populare („Am foet 
grav rănit de două ori și uneori 
mi-e așa de greu din pricina du
rerilor care mă chinuiesc mereu, 
că mă cuprinde cum se spune o 
sfârșeală. în asemenea clipe, do
resc nespus de mult să ascult 
sfîrșitul simfoniei a cincea a lui 
Ceaikovski, în care afirmă atot
puternic bucuria și fericirea vie- 
ții- — iată scrisoarea unuia din
tre luptătorii din anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei 
Sovietice, redată de criticul B. 
Iaruslovski ce vădește puternicul 
ecou al mesajului acestei simfo
nii în care compozitorul cîntă 
dragostea de viață, forța oame
nilor).

în sfârșit, o mică indicație bi
bliografică : în Editura Muzicală 
au apărut în ultimii ani tradu
cerea a două ample monografii 
ale lui A. Alșvang — închinate 
lui Beethoven și Ceaikovski — în 
care cititorii pot găsi capitole 
speciale dedicate lucrărilor ce le 
vor auzi în concertul acestei săp- 
tămîni.

IOSIF SAVA

FIER VECHE-» 

OJELĂRIILOR
Tinerii din Valea Jiului par

ticipând la acțiunea de colecta
re a metalelor vechi, au pre
dat la I.C.M de la începutul 
anului și pînă acum, cantitatea 
de 2468 tone de metale vechi. 
Cantitățile cele mai mari au 
fost colectate de către tinerii 
de la URUM Petroșeni, Prepara- 
ția cărbunelui-Lupeni, mina 
Vulcan, mina Aninoasa și de 
către elevii de la Școala de 8 
ani nr. 5 din Petroșeni.

Tinerii de la mina Aninoasa, 
de exemplu, numai în luna sep
tembrie, au trimis oțelăriiloi 
peste 30 de tone de cablu de 
oțel care nu mai putea fi folo
sit. Pentru colectarea acestuia 
a fost organizată o acțiune la 
care au participat tinerii Gheor
ghe Hoțea, Tiberiu Nagy, Ionel 
Făgăraș, Ioan Tat, Gavrilă 
Curta, Gheorghe Ciocoi și mulți 
alții.

Tinerii de Ia această mină, 
de la începutul anului și pînă 
acum-, au predat ICM-ului peste 
270 de tone de fier vechi.

ION CHIRAȘ 
tipograf

PLANUL
Schuster Gavril, pre
cum și brigăzile con
duse de Rad Gheor
ghe, Plete Ioan, Lo
rentz Heinrich și 
alții.

BĂDUȚĂ 
CONSTANTIN

preparator 

succes, atrăgînd pe scenă 
un mare număr de tineri 
participanți. Cîștigători au fost 
tinerii Cervenka Ion, Stoiano- 
vici Constantin și Mihălțan Gh. 
care, pentru răspunsurile bune 
pe care le-au dat au fost pre- 
miați cu cărți.

P. DUMITRU
lăcătuș

Emisiune 
săptămînală 

pentru tineret
Din inițiativa comitetului 

U.T.M. de la Exploatarea Mi
nieră Aninoasa, cu sprijinul 
comitetului de partid, în pro
gramul stației de radioficare 
din Aninoasa a fost inclusă de 
curînd „Emisiunea săptămînală 
pentru tineret".

In fiecare joi seara, tinerii aș
teaptă cu mult interes această 
nouă emisiune dedicată lor, în 
eare sînt prezentate diferite 
materiale cu caracter educativ 
și aspecte privind activitatea 
lor la locul de muncă. In ulti* * 
ma emisiune, de pildă, au fost 
citite materiale privind relații" 
le dintre tinerii căsătoriți, prie*  
tenie, dragoste etc.

cru, se propune organizarea 
unei adunări generale deschise 
la care să fie invitați tovarăși 
profesori, părinți, și în care să 
se discute despre sarcinile care 
ne revin în ultimul an de școa
lă; pentru a-i ajuta Pe elevi 
să-și aleagă profesiunea și să 
se pregătească pentru aceasta, 
se propune ca, cerînd sprijinul 
tovarășei diriginte, să se or
ganizeze întîlniri cu muncitori, 
specialiști din diverse ramuri, 
vizite la întreprinderi, cu tema 
„Ce profesiune să-mi aleg”; 
pentru a-i ajuta pe elevii care 
au o situație slabă la învăță
tură, se propune ea în prima 
săptămână după adunarea de 
alegeri să se discute ou ei cum 
trebuie să învețe, să fie ajutați 
să-și organizeze timpul de stu
diu; se propune, de asemenea, 
ca cei mai buni utemiști să 
stea de vorbă cu elevii cu o 
slaba pregătire, să-i viziteze 
acasă, să se consulte cu părin
ții și să afle care sînt preocu
pările lor in afara șoolii, iar 
constatările să fie discutate în
tr-o adunare generală deschi
să; se .propune ca încă în luna 
noiembrie, să discutam în clasă 
cum să ne alcătuim planurile 
pentru recapitularea materiei, 
iar din două în două săptă
mâni să ne întîlnim cu tova
rășa dirigintă și să analizăm 
eum ne îndeplinim aceste pla
nuri.

Sînt convinsă că darea de 
seamă a grupei U.T.M. din cla
sa noastră va constitui o bază 
temeinică de discuții, iar adu
narea de alegeri va marca 
o nouă etapă în ridica
rea calității activității noastre.

LUCREȚIA LUSTIG 
NICOLAE ARSENIE
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| Pe dealurile din împreju- ț, 
?, rimi, gospodăria agricolă de jj 
' stat Reghin din regiunea '
* Mureș Autonomă Maghiară, 
i a extins an de an livezile.
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In ciclul de cursuri de tehni
că nouă organizat de Uniunea 
societăților de științe medicale 
din R. P. Romînă, miercuri di
mineață s-a deschis în Capitală, 
cursul de perfecționare în spe
cialitatea „cromatografie apli
cată”.

In lecția de deschidere, prof. 
Grigore Popa, președintele Co
misiei de cromatografie din ca
drul USSM a prezentat istoricul 
dezvoltării metodelor cromato- 
grafice și importanța lor pentru 
medicină și biologie. Vorbitorul

Furtuna sonoră iscată nu reu
șește însă să alunge definitiv 
poetica meditație de la începutul 
acestei părți, viorile readucînd 
curînd melodia cornului și a 

oboiului. Spre sfârșitul mișcării, 
motivul primei părți revine însă, 
destrăinînd țesătura sonoră.

Partea a treia este un grațios 
și îmbietor vals, în care vezi par
că perechi de dansatori înlăuțu- 
indu-și pașii. în ansamblul lucră
rii valsul prilejuiește un moment 
de destindere, creând un luminos 
contrast față de mișcările celor
lalte părți. Dar în vârtejul pași
lor dansului, amenințătoarea temă 
își face apariția, pătrunde în fi
ravul desen muzical, îl vlăguiește, 
îi ia toată forța și bucuria.

Ultima parte a simfoniei arc 
un caracter profund contrastant 
față dc restul mișcărilor. înfocate 
dansuri populare rusești — atît 
de dragi lui Ceaikovski — aduse 
în paginile finalului șterg nos

C. ION
corespondent voluntar

Joi, 31 octombrie
apare

„LUMEA4"
săptămânal editat 

de Uniunea Ziariștilor 
din R.P.R.

Din rubricile permanente 
ale revistei :

• Reportaj pe glob, Anche
ta noastră. >

• Lumea în șapte zile, 
Puncte de vedere.

• Foileton, Memorii, Docu
mente, Evocări.

• Fișier internațional, Lu
mea în cărți și reviste.

• Lumea așa cum e... în ca
ricatură.

36 pagini ilustrate — 2 lei
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La startul insigne: de Elevi din anul 111 al Grupului școlar 23 August din Capi-

Dan Dețliu

polispor tiv.
tală în timpul trecerii normei de 100 m plat.

„Europenele" la volei

s□
PE SCURT
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Un succes remarcabil
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eri, în cel mai im
portant meci al se
riei bucureștene, 
echipa țării noas
tre a realizat o 
performanță de 
valoare, intrecînd

fără drept de apel redutabila 
garnitură a R. P. Polone : 
3—0 (15—9, 15—9, 15—11)
scor care, îndeobște, face inu
tilă insistența comentariului. 
Avînd însă în vedere că ne a- 
flărn la începutul disputei pen
tru titlul de campioană a con
tinentului, ar fi cred potrivit 
să subliniem anumite aspecte 
din jocul formației gazdă.

Incontestabil, partida s-a 
desfășurat sub semnul superio
rității nete a sextetului Niko
lau, Drăgan, Grigorovici, Plo
con, Fieraru, Derzei, — cărora 
li s-a adăugat doar 
teva momente 
Despre primul set, 
spune că n-a avut 
vingătorii conducînd de la un 
cap la altul. In setul doi, în
registrăm primele scăderi, la 
scorul de 7—3, cînd două gre
șeli ale lui Derzei și încă vreo 
cîteva „rateuri" în defensivă 
permit adversarilor — foarte 
dirzi, de altminteri — să ega
leze. De la 7—7, echipa noastră 
se detașează și cîștigă cu au
toritate, la aceeași diferență ca 
în setul precedent. Ultimul act 
al întîlnirii a fost și cel mai 
interesant prin evoluția punc
tajului : sîntem conduși cu 
2—0 și 3—1, egalăm la 3, con
ducem cu 6—3 și, într-un finiș 
irezistibil, ajungem la 12—4. 
Schimbul din care s-a realizat 
al 12-lea punct a ridicat sala 
în picioare ’

E

pentru cl- 
Schreiber. 
se poate 

istoric, în-

limpede că victoria

Fotbal

nu ne

mai poate scăpa — o victorie 
mai categorică decit ne aștep
tam... Băieții insă, ca de obicei, 
se relaxează prematur; polo
nezii fac trei puncte, facem și 
noi două, și iată-ne, in fine, 
la 14—7. Aici, cind nimeni nu 
mai întrevedea vreo schimba
re, ne-a fost dat să „pătimim" 
pentru întreaga seară 1 Ah, a- 
cel punct „pe i", care s-a în
căpățînat să întirzie aproape 
șapte minute — cam tot atît 
cit ne-a trebuit, cu o zi înain
te, pentru a ciștiga un set în
treg in fața FinlandeiI O nouă 
serie de erori elementare (in
tervenții ratate, ezitări la fi
leu etc.) și tabela electrică 
arată 14—11 — ceea ce, la 
drept vorbind, începe să devi
nă prea puțin amuzant... In 
fine, Derzei găsește o breșă în 
linia a doua adversă și încheie 
ostilitățile printr-o „bombă" 
neiertătoare! O dată cu aceasta, 
echipa noastră cucerește pri
ma victorie în turneul final, 
știut fiind că rezultatele me
ciurilor din serii între echipe
le calificate, contează și în 
lupta pentru locurile 1—8.

Un sincer „bravo1" celor 
șase din formația de bază — 
dar mai ales lui Horațiu Ni- 
colau, excepțional în atac ca și 
în apărare, lui Drăgan, același 
constructor fin și neobosit, lui 
Grigorovici, în nota bune-

lor comportări de pini a- 
cum. In rest, dacă lui Derzei 
i se pot reproșa două, trei mo
mente de neatenție, de la Plo
con așteptam mult mai mult ; 
îndeosebi scăderile din final, 
pe care le-am amintit, i 
toresc în mare parte.

Nici vorbă, nimeni 
pretenția ca o echipă, 
cit de puternică, să evolueze 
fără greș, chiar atunci clnd 
„miza" întîlnirii este mai pu
țin importantă decit în cazul 
de față. Dacă insist asupra slă
biciunilor manifestate ieri, pe 
alocuri, de reprezentanții 
noștri, o fac cu gindul la dru
mul lung și anevoios care ne 
așteaptă: cele șase meciuri 
din turneul final. Cred că în 
niciunul dintre ele n-ar trebui 
să se mai ivească asemenea 
goluri în spatele blocului, ase
menea pripeli la mingi sim
ple, din care s-au ratat puncte 
prețioase, ca acelea pe care 
le-am putut vedea în după- 
amiaza precedentă — ce-i 
drept, numai în cîteva mo
mente izolate — în jocul for
mației noastre.

Referitor la adversarii de 
ieri, vom spune că i-am admi
rat în special pentru o defen
sivă de granit și pentru tena
citatea cu care au luptat pe 
parcursul întregii partide. A- 
meliorîndu-și precizia în atac, 
pot face „viață grea" multor 
parteneri de valoare, în con
fruntarea decisivă, care începe 
sîmbătă.

□
Cu prilejul Zilei 

Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, clubul 
Steaua organizează 
sîmbătă 26 octom
brie pe stadionul Re
publicii din Capitală 
o serie de manifestări 
sportive. începînd de 
la orele 16,45 amato
rii de sport vor ur
mări demonstrații de 
călărie, ciclism și un 
joc de fotbal între 
foștii jucători ai e- 
chipelor Steaua 
(C.C.A.) și Dinamo.

La sfîrșitul progra
mului spectatorii vor 
asista în nocturnă Ia 
meciul amical de fot
bal dintre echipele 
Steaua și Rapid Bucu
rești.

Baia Mare, Torpedo — 
Brașov, Avîntul — 
Frasin regiunea Su
ceava, Drum Nou — 
G.A.C. Radu Negru, 
regiunea București, și 
Dinamo Ploiești.

Turneul final 
Campionatului 
biican, care se află la 
a XlI-a ediție, se des
fășoară în zilele de vi
neri 25, sîmbătă 26 și 
duminică 27 octom
brie. în program 
sînt prevăzute 28 de 
jocuri.

al 
repu-

se da-

n-arc 
fie eaR

★
La Chișinău a avut 

loc tradiționala întîl- 
nire prietenească din
tre sportivii din R.S.S. 
Moldovenească și re
giunea Iași. S-au dis
putat întreceri de bas
chet, fotbal și șah. La 
fotbal, echipa C.F.R. 
Pașcani a făcut meci 
egal (2—2) cu echipa 
de tineret a clubului 
Moldova Chișinău. în- 
tîlnirea de baschet 
Chișinău — Iași a re
venit gazdelor cu 55—- 
26 puncte. La șah au 
cîștigat de asemenea, 
sportivii din Chișinău.

★
La sfîrșitul acestei 

săptămîni, stadionul 
„23 August" din Baia 
Mare va găzdui tur
neul final al campio
natului republican de 
oină, ediția 1963. La 
întrecerile pentru de
semnarea echipei cam
pioane pe acest an 
participă 8 echipe : 
Combinatul poligrafic 
București ; A. S. Bega
— Timișoara, Biruința
— Gherăiești, raionul 
Roman,, Minerul —

★ ★

Cea 
ediție 
com

de a XVII-a| 
a tradiționalei t 
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Constituirea Comitetului Organizatoric 
al Veteranilor din Războiul Antifascist

Miercuri a avut loc în Capi
tală o adunare în vederea con
stituirii Comitetului Național 
al Veteranilor din Războiul 
Antifascist. în sala de marmu
ră a Casei Centrale a Armatei 
se aflau veterani din întreaga 
țară — generali și ofițeri su
periori, activi și în rezervă — 
care au comandat mari unități 
pe frontul antihitlerist — ofi
țeri, subofițeri, gradați și sol
dați care au participat la acest 
război, luptători din formațiu
nile de luptă patriotică din au
gust 1944, foști partizani și alți 
cetățeni care au luat parte la 
luptă cu arma în mînă împo
triva fascismului. Au fost de 
față reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești și alți invitați.

minietruiui 
deschis a-

Ion Dincă,

Generalul-locotenent Ion Io- 
niță, adjunct al 
foițelor armate, a 
dunarea.

General ul-maior
șeful Direcției Superioare Po
litice a Armatei, a dat citire 
Hotăririi Consiliului de Mi
niștri cu privire la constitui
rea Comitetului Național al 
Veteranilor din Războiul An
tifascist, Prin aceeași hotărîre 
s-a instituit insigna de „Vete
ran din războiul antifascist" 
care va fi conferită tuturor ce
lor care au luat parte Ia răz
boiul împotriva fascismului.

Apoi a luat cuvînlul genera
lul de armată Iacob Teclu, șe
ful Academiei Militare Gene-

rale, care a făcut a expunere 
despre participarea Romîniei 
la războiul împotriva fascis
mului.

Au mai luat cuvîntul și alți 
participant! la adunare.

După aceea s-a constituit 
Comitetul organizatoric care, 
pînă la alegerea Comitetului 
Național al Veteranilor din 
Războiul Antifascist, va înde
plini atribuțiile acestuia și va 
pregăti conferința pe țară.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la a- 
dunare au adresat o telegramă 
C.C. al 
Gheorghe

P.M.R., tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)
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excursieIn

(Agerpres)

echipă 
alcătu- 
austra- 
și ma-

„Cursa Păcii 
desfășura între 9—24 
mai 1964, pe ruta Var
șovia—Berlin—Praga. 

Traseul cursei va mă
sura 2 197 km și va fi 
parcurs în 14 etape. 
Organizatorii întrece
rii au anunțat că la 
viitoarea ediție a 
„Cursei Păcii" vor fi 
invitate 18 echipe. 
Pentru prima oară va 
concura și o 
internațională 
ită din cicliști 
lieni, elvețieni 
rocani. Celelalte țări 
invitate sînt următoa
rele : Austria, Anglia, 
Belgia, R.P. Bulgaria, 
Danemarca, Finlanda, 
Franța, R.F. Germană, 
Iugoslavia, Italia, 
Olanda, R.P. Romînă, 
R.P. Ungară, U.R.S.S., 
R.P. Polonă, R.S. Ceho
slovacă și R.D. Ger
mană.

Agenția O.N.T. „Carpați" din 
orașul Bacău a organizat în tr
ees t an 
traseele 
maia, 
Oltului, 
participat 
muncitori, colectiviști, 
cieni, ingineri, elevi și func
ționari.

In stațiunile de odihnă și 
tratament, prin O.N.T. „Car
pați" și-au petrecut concediul 
mai mult de 6 600 de oameni ai 
muncii iar peste 500 au făcut 
excursii in Uniunea Sovietică, 
Ungaria, Bulgaria etc.

In programul acestei agen
ții sînt prevăzute, de aseme
nea, numeroase excursii în lu
nile noiembrie șt decembrie.

ION ARHIRK 
electrician

numeroase excursii pe 
Bacău-București-Ma- 

Bacău-București-Valea 
La aceste excursii au 

peste 63 000 de 
tehni-

Pe fluier și vioară": un 
moment din nenumăratele 
programe artistice cu care 
grupul folcloric al Casei ra
ionale de cultură din Ca
racal se prezintă, in turnee, 

prin satele raionului

I romînesc unor întregi genera
ții de petroliști.

Iată-l:

DECLARAȚIE

Meciurile disputate In provincie 
s-au încheia*  cu următoarele re
zultate : MASCULIN : Tg. Mureș : 
R. P, Bulgaria-Turcia 3—0 ; R. F. 
Germană-Danemarca 3—0 ; Cluj : 
R. D. Germană-Austria 3—0 i 
U.R.S.S.-Iugoslavia 3—2. Brașov : 
Italia-Belgia 3—1 ; R, P. Ungară-

R. 5. Cehoslovacă 3—2; FEMININ; 
Craiova : Oîanda-Danemarca 3—( 
R. S.
3—1 ; Constanța : 
goslavia 3—0 ; R.
Germană 3—1.

■0 ; 
Cehoslovacă-R. P. Ungară 

R, P. Polonă-Iu- 
P. Romină-R. D.

(Agerpres)

ntoreîndu-mă din 
călătoria prin îm
părăția aurului ne
gru știu că ar tre
bui să vorbesc mai 
întîi despre cele 
văzute și revăzute,

dar un fapt plin de tristețe, 
din care amărăciunea se re
varsă peste decenii, devenind 
o simbolică pagină de istorie, 
plină de forțe evocatoare a ți
nui trecut crîncen, mi s-a îm- 
plintat în memorie și nu-mi dă 
pace. Iată de ce nu pot să nu-l 
transcriu. Căci, de fapt, nu e 
vorba decit de o simplă tran
scriere a unui petec de hirtie, 
dintr-un vraf de hirtii asemă
nătoare, dar care cuprinde în 
el nu numai destinul unui tî- 
năr petrolist din schela Cîm- 
pinei, ci soarta hărăzită de 
foștii patroni ai aurului negru

Subsemnatul Mihalache J. A- 
vram de fel din comuna Juvățel, 
județul Mehedinți, actualmente 
domiciliat în Cîmpina, deși mi
nor însă cîștigîndu-mi singur 
existența prin munca mea și deci 
avînd capacitate egală de a con
tracta în privința angajamente-

Cele de mai sus sînt bătute 
la mașină pe o coală de hirtie 
cu antetul „Stelei Române" 
S.A.R. pe acțiuni, capital 
250 000 000 lei. Vraful de de
clarații similare, cu patru sute 
de betegeli trupești, l-am des
coperit în arhivele „contencio
sului" fostei societăți stăpîne 
cindva pe sute și sute de sonde 
din bazinul Văii Prahovei sau 
din Moineștii Moldovei.

Ciți ani o fi avut Mihalache 
J. Avram „de fel din Juvățel,

mate, era ceva de nerealizat 
din ciștigul amărît primit în 
schimbul muncii, și atunci ea 
devenea pentru cel bolnav un 
stigmat fatal.

Vă imaginați ci „S.A.R. Ca
pital social 250 000 000 lei“ îl 
poftea pe tinărul muncitor bol
nav la un consult medical, că-i 
acorda un concediu de boală, 
că îl interna intr-un spital 
unde cel suferind era vindecat 
și că. pentru convalescență îl 
trimitea ne contul ei undeva

O simplă declarație

Milne,

Foto : N. STELORIAN
I

Centenarul Federației engleze 
de fotbal a fost sărbătorit ieri 
la Londra prin disputarea mult 
așteptatului meci dintre repre
zentativa Angliei și selecțio
nata lumii. Peste 100 000 de 
spectatori prezenți în tribunele 
Stadionului Wembley au asistat 
la un reușit spectacol fotbali
stic, la o partidă dîrz disputată 
Pe alocuri, în care echipa en
gleză, mai incisivă în atacuri și 
cum e și firesc mai omogenă, a 
repurtat victoria cu scorul de 
2—1 (0—0). Poate și prea multe 
schimbări operate în repriza 
secundă au contribuit la înfrîn- 
gerea selecționatei, dar oricum 
echipa Angliei nu a cîștigat 
fără merit.

Arbitrul Bobby Davidsson 
(Scoția) a condus următoarele 
formații: Anglia : Banks, Arm
field, Norman, Wilson, 
Moore, Paine, Greaves, Smith, 
Eastham, Charlton.

Selecționata mondială : Iașin 
(Soskici), D. Santos (Eyzaguire), 
Popluhar, Schnellinger, Pluskal, 
Masopoust, (Baxter), Kopa (Se- 
eler). Law, Di Stefano, Eusebio 
(Pușkaș), Gento.

(Agerpres)

lor mele, fiind predispus a su
feri de hernie dreapta și avînd 
a mă angaja ca lucrător sondor 
la Societatea „Ștegua Romînă” 
din Cîmpina, d»ciar și afirm că 
în caz de agravarea boalei de 
care sufăr, sau în caz de sucom
bare din cauza acestei boale, tiu 
ani și nici nu voi avea nici o 
pretențiune de nici o natură con
tra Societății „Steaua Romînă” 
nici contra prepușilor sau îippu- 
terniciților săi, întrucît predispo
ziția mea Ia această boală o am 
mai dinainte de a fi intrat în 
serviciul Societății „Steaua Ro
mînă”.

Făcută la Cîmpina în dublu 
exemplar, astăzi 11 aprilie...

județul Mehedinți" cînd s-a 
angajat — constrins mai întîi 
să semneze o atît de rușinoasă 
declarație — la multimilionara 
societate „Steaua Ramiaă" ? 
Paisprezece ?... Șaisprezece ?...' 
Șaptesprezece ?... Era un mi
nor „însă ciștiglndu-și singur 
existența prin munca lui" și 
făcuse o hernie banală — oare 
cînd, și în ce trudă grea o fă
cuse, căci doar e știut că boa
la aceasta nu vine decit din
tr-un supraefort și o mare slă
bire a organismului! O banală 
hernie care trebuia să-l ducă 
la mormânt, căci operația chi
rurgicală, mai simplă ca ex
tragerea unei apendicite infla-

în vreo stațiune de odihnă ? 
Că îi prescria regim supraali- 
mentar la cantina schelei, că 
îl culca pe pat primenit proas
păt, că îl întreba dacă nu vrea 
să urmeze școli, să facă liceul 
seral, să se înscrie la faculta
te și să obțină anual concedii 
de studii 2 Unde ești Mihala
che J. Avram 
muna Juvățel, 
dinți", să ne 
toate acestea ?

Da, se făcea — după cum a- 
testă vraful de declarații — un 
consult medical la angajare 
spre a se descoperi beteșugul 
fizic al muncitorului și a i se

„de fel din co- 
județul Mehe- 
răspunzi tu la

smulge o declarație prin care 
„S.A.R, 250 000 000“ era absol
vită de orice răspundere. Și 
dacă omul era teafăr, sănătos 
tun, doctorul societății tot tre
buia să-i găsească vreo boală, 
căci în schelă, la procedeele și 
la ritmul de jaf al exploatării 
petrolului, mal se produceau 
explozii și erupții, mai ardeau 
sonde și se prăbușeau schele și 
atunci de ce să moară oame
nii accidentați în timpul mun
cii, clnd puteau muri de hernie 
sau de reumatism, de ficat sau 
de gîlci consemnați în decla
rația „fără pretențiuni de nici 
o natură"...

Iată de ce, străbătind din 
nou meleagurile mele petro
liere, bucurindu-mă de bucu
ria alor mei, prietenii dintot- 
deauna de prin schelele praho
vene, îmi bateau sub timple 
cuvintele sub care semnase cu 
mînă tremurătoare, „deși mi- 
nor", muncitorul sondor Miha
lache J. Avram. Am cunoscut 
bucuria și împlinirile acestor 
zile ale stăpînilor de azi ai au
rului negru, dar n-am putut, 
credeți-mă, n-am putut să nu 
transcriu această simplă decla
rație.

Pentru a o pune la începutul 
oricărei bucurii și a ne bucura, 
apoi, din plin.

IOAN GRIGORESCU

'W ¥
*

C I NEMATOGRA F E

Noul bloc al Oficiului PTTR 
din orașul Onești domină 
prin suplețea și frumusețea 

sa arhitecturală

Electra: Patria (bd. Magheru 
12—-14). La vîrsta dragostei: 
Republica (bd. Magheru 2). Fes
tival (bd. 6 Martie 14). Aurora 
(str. 11 iunie 75). Cosmos (bd. 
30 Decembrie 89). Trei plus 
două — cinemascop: Carpați 
(bd. Magheru 29), Excelsior 
(bd. 1 Mai 322). Feroviar (cal. 
Griviței 80). Flamura (șos. 
Giurgiului 155). București (bd. 
6 Martie 6). Taxiul morții: Ca
pitol (bd. 6 Martie 16). înfră
țirea între popoare (bd. Bucu- 
reștii-Noi). Tomis (cal. Văcă
rești 21), Grlvița (calea Grivi- 
ței — podul Basarab). Melodia 
(șos. Ștefan cel Mare — colț cu 
str. Lizeanu), Modern (piața G. 
Coșbuc 1), Vară și fum — ci
nemascop: Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), Gflulești (calea Giulești 
56), Miorița (calea Moșilor 127). 
Cain al XVIII-lea: Central (bd. 
6 Martie 2). Cucerirea Everes- 
tului: Lumina (bd. 6 Martie 12), 
Bucegi (bd. 1 Mai 57). Cel mai

mare spectacol: Union (str. 13 
Decembrie 5— 7). Program spe
cial pentru copii — dimineața 
la cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9). Ultimul tren din 
Gun Hill: Doina — după-a-

miu A Gtr, Doamnei 9). Pro
gram de filme documentare la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Gangsteri și 
filantropi: Cultural (piața I. 
Pintilie 2). Codin: Dacia (caL 
Griviței 137), Pacea (bd. Liber
tății 70—72). Strict secret — 
cinemascop Buzești (str. Bu- 
zești 9—11), Floreasca (str. 
I. S. Each 2). Dintele de aur :

(str.Crîngași 
Cartouche
Unirea (bd. 
tăreața pe 
Dudești 22). 
„Linei de aur": Vitan (cal. Du
dești 97), Pe Donul liniștit — 
seria II; Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Oameni de afaceri: 
Popular (str. Matăsari 31). Ipo- 
criții: Arta (cal. Călărași 153). 
Povestea pantofiorului de aur: 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Voi 
fi mamă: Viitorul (str. M. Emi- 
nescu 127). Babette pleacă la 
război—cinemascop; Colentina

Crîngași 42). 
cinemascop : 

1 Mai 143). For- 
Rin; Flacăra (cal. 
Tintin și misterul

(șos. Colentina 84). Drumul Se
rii (str. Drumul Serii 30). Val
sul nemuritor — cinemascop: 
” ’ ' "• “....... 61).

cine- 
(cal.

Volga (șos. Uie Pintilie 
Vaporul lui Emil — 
mascop: Tineretului

Victoriei 48). Luceafărul (cal. 
Rahovei 118). Revista de la 
miezul nopții — cinemascop: 
Progresul (șos. Giurgiului 3). 
Fecioara: Lira (cal. 13 Septem
brie 196). Raidul vărgat: Fe
rentari (cal. Ferentari 86). Fan
tomele din Spessart: Cotrocenl 
(șos. Cotroceni 9).

(Urmare din pag. I)

iești activitatea nu corespunde 
posibilităților și dorințelor pe 
care le au tinerii din sat. Pre- 
gătindu-se înainte cu cîteva 
săptămîni pentru faza interco- 
munală formațiile au încetat 
treptat orice activitate. De ani 
de zile coriștii din comunele 
Humoreni, Capu Cimpului, Mî- 
năstirea Humorului și Capu Co
drului cîntă și pregătesc în aju
nul concursurilor aceleași cin- 
tece. De luni de zile sînt ne
schimbate textele brigăzilor ar
tistice de agitație din comunele 
Poiana Micului, Botoșana, Mî- 
năstirea Humorului. De cele 
mai multe ori aceste formații 
apar pe scenele căminelor cul
turale doar cu prilejul unor săr
bători festive sau la fazele de 
concurs. Programarea lor atît 
de rară duce de cele mai mul
te ori la slăbirea activității for
mațiilor, la demobilizarea artiș
tilor amatori. Doar printr-o 
muncă permanentă de zi cu zi 
sporește măiestria artistică a 
amatorilor, prin susținerea pe
riodică, cel puțin odată pe 
lună, a unui spectacol. Din pă
cate prea multe formații din 
raion se află încă în faza repe
tițiilor, deși participarea lor la 
prima etapă le-a prilejuit con-

Succesul artei amatoare — confruntarea
permanentă cu publicul spectator

truntarea cu spectatorii, iar îm
bogățirea repertoriilor pentru 
cea de-a doua etapă s-ar putea 
realiza concomitent cu prezen
tarea programelor deja pregă
tite.

De altfel aceasta este și me
nirea concursului, de a stimula 
arta amatoare, prilejuind un 
bogat schimb de experiență, 
avînd valoarea unui stimulent. 
Un rol important în îndeplini
rea acestor deziderate ale artei 
amatoare revine Casei raionale 
de cultură, comitetului raional 
de cultură și artă, care au da
toria de a îndruma metodic, 
permanent activitatea formații
lor artistice.

O discuție cu tovarășii Emil 
Simion, Iosif Sahlean și Gheor
ghe Vîrgolici, membri ai juriu
lui celui de al VlI-lea concurs 
a evidențiat unele lacune care 
s-au manifestat în activitatea 
artistică din raion în prima 
etapă a concursului și de care

va trebui să se țină seama în 
etapa actuală. Fără îndoială că 
observațiile, concluziile mem
brilor juriului sînt valoroase 
pentru îndrumarea vieții artis
tice din comune. Dar mai tre
buie spus încă ceva : întrucît 
chiar interlocutorii noștri au 
răspuns direct de activitatea 
artistică se cuvine ca observa
țiile lor, concluziile plenarei 
comitetului raional de artă și 
cultură care a dezbătut de cu- 
rînd pregătirea etapei a doua a 
concursului, să lie însoțite de 
măsuri concrete, eficace care 
să ducă la ridicarea întregii 
munci artistice. Multe din cele 
31 de brigăzi artistice din ra
ion prezente pe scenele con
cursului au întrunit calități ar
tistice, avînd programe strîns 
legate de viața și de preocupă
rile oamenilor. Amintim forma
țiile Ilișești, Casvana, Drăgo- 
ești. In general însă alcătuirea 
textelor continuă să fit încă

deficitară. Copiate uneori me
canic din culegerile editate, 
cele mai multe texte abundă 
de generalități. Ni s-a părut 
bine venită propunerea ca 
membrii cercului literar care-și 
duce activitatea pe lingă casa 
raională de cultură să-și aducă 
contribuția la alcătuirea unor 
texte în care să fie reflectate 
cele mai actuale aspecte din 
viața satelor.

Prezența celor 200 de forma
ții artistice din raion, pe sce
nele căminelor culturale, pe es
tradele amenajate în aer liber, 
la duminicile cultural-sportive 
s-a bucurat de aplauzele a pes
te 103 000 de spectatori (ceea 
ce revine cam 3—4 spectacole 
pentru fiecare cetățean al ra
ionului). Lucrurile trebuie pri
vite prin prisma exigențelor 
sporite ale satului colectivizat, 
exigențe manifestate atît de ar
tiștii amatori cît și de marea

masă a colectiviștilor, tineri și 
vîrstnici. Preocuparea pentru 
calitatea spectacolelor care cu
nosc o atît de largă circulație 
trebuie să fie în permanență în 
atenția organizatorilor, a fiecă
rei formații artistice. In aceas
tă lumină pentru o mai bună 
îndrumare a dirijorilor forma
țiilor muzicale, a instructorilor 
și a conducătorilor de cămine 
culturale, este necesară activi
zarea celor 8 centre metodice 
ale activității artistice din ra
ion, pentru a nu rărnîne, ca anul 
trecut, doar pe hirtie. La aceste 
centre vor trebui organizate 
expuneri, seminarii, spectacole 
model, urmate de discuții, care 
— fără îndoială — vor con
tribui la creșterea calificării 
instructorilor amatori.

Continuă să rămînă un obiec
tiv important al organizațiilor 
UT.M. antrenarea unui număr 
mare de tineri in activitatea ar

tistică. Trebuie combătută ten
dința ce se manifestă la unele 
cămine culturale de a folosi 
aceiași tineri în toate formații
le. La Stupilcani tinerii Nico- 
lae Rotaru și Vasile Tătaru 
după ce cîntă la cor, trec repe
de la brigadă ca apoi să se 
avînte împreună cu dansatorii 
în Iureșul unul dans și, în sfîr- 
șit, să dea viață eroilor piesei 
de teatru cu toate că sînt aici 
zeci de tineri. In alte comune, 
Ia Costina șl Pîrhăuți, de exem
plu, s-a găsit o metodă mai 
„ingenioasă" care să ascundă 
comoditatea organizatorilor 
vieții culturale : se „împrumu
tă" — clnd are loc vreun spec
tacol — din alte comune soliști 
vocali și instrumentiști. In cen
trul raionului, la Gura Humoru
lui, activează corul casei de 
cultură dar pe tinerii care fac 
parte din această formație li 
poți număra pe degete... Pen
tru cuprinderea unui număr 
mai mare de tineri în formații
le artistice și la spectacolele 
acestora, comitetul raional 
U.T.M. va trebui să găsească 
și să folosească cele mai bune 
metode de muncă, să popu
larizeze experiența bună do- 
bîndită de unele cornițele co
munale U.T.M.

La una din sondele brigăzii a Vll-a extracție de la schela 
Moinești s-a ivit un accident tehnic. Brigada de intervenție a 
lui Constantin .Vieru a și sosit la fața locului și s-a apucat de 
lucru. In asemenea situații sfatul competent al inginerului 

Marin Gheorghe (dreapta) are o mare însemnătate.

Foto: N. STELORIAN



Sosirea în Capitală a ministrului i 
forțelor armate ale R. P. Romîne j
Miercuri seara a sosit în Ca

pitală de Ia Djakarta, genera’ 
Iul de armată Leontin Sălăjain, 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Populare Romîne, 
împreună cu soția, însoțit de 
generali și ofițeri superiori ai 
forțelor armate ale R. P. Ro
mîne, care, la invitația gene- 
ralului-maior Ahmad Jani, mi
nistru, comandant suprem al 
trupelor de uscat ale Republi
cii Indonezia, a făcut o vizită 
în Republioa Indonezia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovară

INFORMAȚII
Miercuri dimineață au în

ceput în sala mică a Palatului 
R, P. Romîne lucrările primului 
Congres național de igienă și 
protecția muncii, organizat de 
Uniunea Societăților de științe 
medicale din R. P. Romînă.

La lucrările congresului iau 
parte peste 500 de delegați din 
întreaga țară •— cercetători 
științifici, cadre didactice uni
versitare, medici, ingineri, bio
logi, chimiști și alți specialiști 
din inspecțiile de stat pentru 
igiena și protecția muncii, re
prezentanți ai unor ministere, 
departamente și sfaturi popu
lare. ai sindicatelor, conducă
tori de instituții și întreprin
deri.

Participă, de asemenea, invi
tați din R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Italia, 
R.S.F. Iugoslavia, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară și U.R.S.S,

La deschidere a fost de față 
prof. dr. Voinea Marinescu, mi
nistrul sănătății și prevederilor 
sociale.

★
Miercuri după-amiază au
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parea satului și autorităților 
locale, obținu de la secție mo
bilier nou, corespunzător și or
ganiză un staționar îngrijit; 
înzestră dispensarul cu instru
mentarul necesar, cu medica
mente ; obținu paturi pentru 
bolnavi, lenjerie. Insuflă dra
goste de muncă, inițiativă și 
hărnicie, corectitudine micului 
personal sanitar al circum
scripției și introduse un spirit 
sănătos de colaborare. Acolo, 
în Chilia Veche, era așa : a- 
proape jumătate din femeile 
gravide erau depistate de că
tre organele sanitare abia cind 
gravidele ajungeau in a noua 
lună. Panghea, intensifică mun
ca în teren, soția lui se dovedi 
un ajutor prețios, și reușiră 
după un timp, să depisteze 
gravidele în primele luni și să 
le dea asistența necesară. Pan
ghea își îndreptă atenția asu
pra acestei probleme, cu toate 
forțele dispensarului — și in
tensifică munca în teren, mun
ca profilatică și de educare a 
mamelor.

Veniră lunile de toamnă, cu 
ploi nesfirșite. cu întuneric 
adine, cu noroaie adinei; ve
niră lunile de iarnă — și cu 
ele, acea izolare despre care 
auzise, și acel specific — a- 
cea „atmosferă de deltă" care 
îl atrăsese să-și verifice și pre
gătirea profesională și puterea 
morală. Odată cu ivirea ghețu
rilor pe fluviu, vapoarele nu 
se mai arătară; delta rămînea 
ea singură, pregătită, aprovi
zionată pentru iarnă. Era con
știent că de el depindea în 
bună măsură sănătatea și viața 
oamenilor — el era în sat doc
torul, el era spitalul, el avea 
toată răspunderea. Asta și cău
tase, și așteptase cu tulburare 
această perioadă de încercare.

Incălță cizme de cauciuc 
pină la brîu, la fel cu pescarii, 
învăță să calce glodul adine, 
desfundat de ploi; învăță să 
călărească pe cal, pentru că nu 
se putea merge pe uliți nici 
cu căruțe, nici pe jos — iar 
el trebuia si umble mult pe 
drumurile lungi ale acestui 
sat mare, răspîndit pe grinduri 
și dincolo, în celălalt sat, la 
Pardina. Și trebui să umble 
mult ziua și, uneori, în puterea 
nopții, prin întunericul uriaș, 
înotînd cu calul printr-un ade
vărat infern de vreme, ca să 
ducă într-o casă și in alta 
buna nădejde, ajutorul și ocro
tirea științei.

Venise acea perioadă grea 
care îl atrăsese din auzite — 
cind Delta rămînea închisă 
citeva luni, învăluită în singu
rătate, în viscole și ghețuri, cu 
oamenii ei, cu cintecele ei, cu 
bucuriile, cu copiii și cu sufe
rințele ei neprevăzute, cu viața 
ei — iar el trebuia să fie omul 
in stare să se descurce, să-i a- 
jute pe oameni, să-i îngrijeas
că, să-i vindece cu mîinile și cu 
priceperea lui — să răspundă 
de viața și de sănătatea lor, să 
facă medicină. Avea dispensa
rul bine pus la punct, bine în
zestrat și micul personal la 
datorie. Și lucră toată toamna 
și iarna aceea, iar teama care 
îl luase la început — îl părăsi 
odată cu primele succese. Și 
urmară ceilalți ani.

Simți din plin acea atmo
sferă de Deltă care îi zdrunci
nase pe alții; îl încercară și pe 
el — și uritul, și pustietatea, și 
tot acel specific aspru al în
tinderilor de stuf. Se luă cu 
munca, îi căută pe oameni, se 
ocupă atent de viața lor, des
coperi mereu probleme. Cer
cetă de aproape viața și o con
fruntă cu studiile lui; aprofun
da medicina din studii și volu
me, aplicînd-o și confruntând-o 
cu viața. Îngrămădi în el ex

șii Petre Borilă, Grigcre Gea- ■ 
mănu, secretarul Consiliului I 
de Stat, Bujor Almășan, loan ■ 
Constant Manoliu, Voinea Ma- ■ 
rinescu, miniștri, Gheorghe I 
Pele, adjunct al ministrului ’ 
afacerilor externe, adjuncți ai | 
ministrului forțelor armate, I 
generali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți Suknisno, I 
ambasadorul Republicii Indo- I 
nezia în R. P. Romînă, membri " 
ai ambasadei, atașați militari I 
de pe lingă misiunile diploma- I 
tioe acreditate în R. P. Ro- " 
mină. 8
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I
din Capitală, lucrările plenarei 
Uniunii Arhitecților din R. P. 
Romînă.

Au luat cuvîntul pe margi
nea raportului prezentat de 
prof. Horia Maiou, arhitectul 
șef al Capitalei, prof. arh. As- 
canio Damian, rectorul Institu
tului de Arhitectură ,,Ion Min- 
cu", prof. ing. Em. Blitz, arh. 
Tiberiu Niga, arh. Const. Ena- 
che, dr. Cantemir Angelescu, 
arh. Al. Budișteanu. arh. G. 
Petrașcu, arh. H. Delavrancea 
și alți arhitecți, ingineri cons
tructori și specialiști, care au 
analizat pe larg propunerile 
făcute în schița generală a pla
nului de sistematizare a ora
șului București.

In cuvîntul de închidere a 
lucrărilor plenarei, Pompi'liu 
Macovei, vicepreședinte al U- 
niunii Arhitecților din R. P. 
Romînă, a relevat importanța 
dezbaterii schiței generale a 
planului de sistematizare a 
Capitalei de către specialiștii 
participant, competența și uti
litatea soluțiilor tehnice pro
puse de aceștia în vederea îm
bunătățirii schiței prezentate.

periența. Atmosfera de Deltă 
nu avu ce să-i facă — se simți 
în ea, ca în elementul lui.

Era un cercetător, un om de 
știință — trebuia să înfrunte 
mediul, să învingă, asta era cu
prins în misiunea lui de medic 
și de om de știință.

Astfel trecea pe al cincilea 
an, de cind făcea medicină la 
Chilia Veche. In tot acest timp 
nu i se întâmplase să fie 
chemat la un bolnav acasă și 
să nu se fi dus; nu i se întim- 
plase să uite să treacă singur 
la un bolnav să vadă cum se 
simte, cum să-l ajute. în agen
da realizărilor sale medicul a 
consemnat eu legitimă min- 
drie: in 19S3 mortalitatea in
fantilă a coborît la 2 la sută.

In acest mediu aspru al Del
tei, in condiții de izolare, — 
descoperi doctorul Panghea 
puterea cuvîntului bun. Ve

neau uneori la dispensar oa
meni care sufereau mai mult 
nervos, sau sufletește — nu 
erau bolnavi grav, nu aveau 
nevoie de injecții, de medica
mente. Ei simțeau doar că în 
organismul lor se întîmpla 
ceva, fără să știe ce anume și 
veneau să ceară ajutorul. Pan
ghea îi asculta atent, cu înțele
gere, se interesa mult și cu 
răbdare de viața lor. își dădea 
seama că oamenii aceștia 
aveau nevoie să fii atent cu ei, 
să te porți delicat cu ei, să le 
explici cu răbdare și să le spui 
un cuvînt bun.

Panghea le explica, îi ajuta 
să înțeleagă singuri suferința 
lor și, înțelegînd-o, să fie mai 
puternici decit ea, să o vindece 
cu răbdare. „Mulțumim de cu- 
vintul frumos" — îi spuneau 
oamenii, mai liniștiți, mai ușu
rați. „Mulțumim de cuvîntul 
bun". Încet, cu răbdare, sub 
supravegherea atentă a tână
rului doctor, ei se însănă
toșeau, își recăpătau puterile 
și încrederea în ei. Astfel, tâ
nărul doctor descoperi că poate 
să-i ajute pe oameni, poate ali
na suferința lor și prin cuvîn
tul bun, apropiat și întăritor — 
nu numai cu pilule și injecții. 
Descoperi, alături de puterea 
medicamentelor, puterea cu
vîntului bun.

Astăzi dispensarul de la Chi
lia Veche este unul dintre cele
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mai curate și mai frumoase 
dispensare, bine înzestrat și 
organizat la nivelul circum
scripțiilor model. Ultimele pro
moții de medici repartizați în 
raionul Tulcea — înainte de 
a-și lua posturile în primire — 
au fost îndrumați să facă vizite 
de documentare în circum
scripția doctorului Panghea, să 
vadă cum lucrează el.

Toți oamenii din sat îl iu
besc și îl prețuiesc; s-a îm
prietenit cu pescarii, care il sa
lută de departe — „doctorul 
nostru!" — și îl poftesc la cior
ba de pește. „Doctorul nostru" 
— acesta este primul titlu de 
noblețe obținut în munca lui. 
tn semn de atașament și ma
turizare printre acești oameni 
și-a cerut intrarea în rîndurile 
candidaților de partid. Și-a dat 
examenul de secundariat. A 
dobîndit o experiență plină de 
bărbăție, a dobîndit maturi
tate; a căpătat încredere în el 
însuși, vocația lui nobilă a tre
cut un frumos și greu examen.
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Are să plece de la Chilia Ve
che?... Are să-i pară rău, are 
să-i fie dor. Lasă ceva frumos 
în urmă — iar înainte — i se 
deschide un cîmp mare de ac
țiune. Un cîmp mare de acți
une se deschide în fața tutu
ror; în acest cîmp nemărginit 
oamenii își aleg și își croiesc 
singuri drumul — și pe măsura 
sufletului lor.

Sesiunea Adunării Generale a 0. N. U.
Intervenția reprezentantului

R. P. Romîne in Comitetul Nr. 6
NEW YORK 23 — De la tri

misul special al Agerpres, C. 
Alexandroaie. In comitetul nr. 
6 al Adunării Generale a 
O.N.U.. care se ocupă cu pro
bleme juridice, continuă dezba
terile pe marginea punctului 
privind o participare mai largă 
a statelor la tratatele multilate
rale generale încheiate sub aus
piciile Ligii Națiunilor. Aceas
tă problemă interesează în mod 
deosebit statele recent elibera
te de sub colonialism care do
resc să participe la o serie de 
tratate internaționale încheia
te înainte de a-și fi dobîndit 
independența. Această proble
mă prezintă importanță, întru- 
cît rezolvarea ei pozitivă ar a- 
trage după sine lărgirea colabo-

*

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat, 
în ședința din 22 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cuvîntul președintele 
R. S. F. Iugoslavia, I. B. Ti to. 
Subliniind că actuala sesiune 
se desfășoară într-o atmosferă 
internațională mult îmbunătă
țită, ca urmare a eforturilor for
țelor iubitoare de pace, I. B. 
Tito a arătat că aceasta cre- 
ecză noi posibilități Organiza
ției Națiunilor Unite în efortu
rile ei pentru promovarea spi
ritului de înțelegere și colabo
rare internațională. I. B. Tito a 
declarat că întreaga evoluție 
postbelică, și mai ales perioa
da războiului rece, au arătat că 
în relațiile internaționale, forța, 
amenințarea cu războiul și 
chiar dezlănțuirea lui, nu au 
putut rezolva nici una din pro
blemele internaționale, ci dim
potrivă au creat probleme noi 
și mai grele. Pronunțîndu-se în 
legătură cu aceasta pentru li
chidarea războiului rece și 
cursei înarmărilor, președintele 
R, S. F. Iugoslavia a declarat

A

MALAYA : in asemenea cocioabe trăiesc pescarii malayczl

foto: TASS Morcova

Din îndepărtata Columbia...

■ e Ia mii de kilo
metri distanță, pe 
drumuri întorto- 
chiale ne-a parve
nit o publicație- 
Patru pagini de 
mărimea unor foi

de caiet școlar. Literă mică, 
abia descifrabilă, care reclamă 
folosirea lupei. Fotografii cam 
șterse, puțin neclare. Publicația 
aceasta n-are nimic din strălu
cirea unui ziar de mare tiraj. 
Simți că cele patru pagini, mai 
reduse decît o batistă, sînt năs
cute din sărăcie, că oameni să
raci rup de la gura lor o fărî- 
mă de pline pentru a conferi 

7X00 Estudîantes dania Batalla 
enOposicion al Regimen

adevărului forța cuvîntului ti
părit.

„DE Piti LA JUVENTUD 
Titlul are rezonanță de mani
fest : „Fii gata, tineret!' Lingă 
titlu o inscripție : organ al ti
neretului comunist din Colum
bia.

Textele sînt laconice. Fraze 
scurte, cu o evidentă economie 
de cuvinte. Dar articolele aces
tea, așternute pe hîrtie de oa
meni care nu sint profesioniști 
ai scrisului, au o deosebită ex
presivitate. Ele vorbesc despre 
suferințele și luptele unui popor 
îndepărtat. (Să deschidem o 
paranteză : Situația din Colum
bia o zugrăvesc zguduitoare 
mărturii. „Condițiile grele sani
tare și de locuit, mizeria, șoma
jul și analfabetismul ating în 
Columbia proporții gigantice” 

rării între state în domeniile la 
care se referă tratatele multila
terale.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul R. P. Romîne 
Gheorghe Jucu a arătat că par
ticiparea noilor state la trata
tele multilaterale ar contribui la 
atingerea scopurilor urmărite 
de O.N.U. Subliniind că sarcina 
O.N.U. este de a dezvolta co
laborarea internațională și a în
curaja dezvoltarea progresivă a 
dreptului internațional, vorbito
rul a declarat că practic este 
imposibil ca O.N.U, să ceară 
unui stat respectarea unui prin
cipiu de drept internațional din- 
tr-un tratat multilateral general 
la care nu i se acordă posibili
tatea de a participa.

*

că singura soluție este de a În
țelege și a recunoaște realita
tea timpului nostru — existen
ța sistemelor sociale diferite și 
necesitatea de a se stabili re
lații între țări cu sisteme so
ciale diferite pe principiile co
existenței pașnice. Vorbitorul 
a arătat că îmbunătățirea situa
ției internaționale și rezolvarea 
celor mai mari probleme inter
naționale ar crea condițiile pen
tru rezolvarea pașnică și a altor 
probleme mai mici sau mal 
mari.

Președintele R. S. F. Iugosla
via, a subliniat importanța res
pectării principiului neameste
cului în aiacerile interne ale 
altor țări. El a declarat că 
O.N.U. ar trebui să fie iniția- 
toarea unei înțelegeri între 
toate statele asupra neameste
cului și neintervenției. De ase
menea, a adăugat el, este ne
cesar să căutăm cu curaj noi 
căi pentru dezvoltarea relații
lor economice internaționale, 
înfăptuirea egalității economice 
și asigurarea unui progres pen
tru toate țările și popoarele, a

— scria ziarul mexican „SIEM- 
PRE“. Chiar ziarul conservator 
columbian „EL SIGLO" afirma 
că în decursul multor decenii 
Columbia nu a cunoscut o si
tuație economică atât de difici
lă ca în prezent. In plus, citeva 
cifre concludente: 0,9 la sută 
din proprietarii de pămînt — 
mari latifundiari — dețin 40 la 
sută din terenurile agricole. 
Țăranii săraci (61 la sută din 
proprietarii de pămînt) posedă... 
3 la sută din suprafețele agri
cole. 300 000 de peoni n-au nici 
măcar un petec de pămînt).

Veștile pe care ni le aduce 
publicația „DE PIE LA JUVEN-

TUD 1“ reflectă prezența tinere
tului în marile acțiuni .populare 
de masă. O știre inserată chiar 
pe prima pagină relatează des
pre creșterea combativității 
mișcării studențești. '„Marea 
criză economică prin care trepe 
țara și care afectează în mod 
serios majoritatea studențimii 
este una din cauzele acestui 
proces pozitiv" — arată publi
cația. In revendicările studenți
lor figurează la loc de frunte 
aceea ca amfiteatrele universi 
tare să fie accesibile tuturor ce
lor ce doresc să învețe. La ac
țiunile de protest împotriva po
liticii autorităților au luat parte 
7 000 de studenți. Este intere
sant că atunci cind 14 000 de 
muncitori petroliști au intrat în 
grevă (grevă declarată „ilegală" 
de către forurile oficiale), stu
denții au declarat o grevă de 

spus I. B. Tito, constituie baza 
materială a coexistenței, și con
ținutul ei social-economic ne
cesar. Sperăm, a spus el, că 
proiectata conferință mondială 
pentru comerț și dezvoltare va 
avea o mare însemnătate pen
tru rezolvarea acestor pro
bleme.

In cuvîntarea sa, președintele 
Tito a salutat încheierea Trata
tului de Ia Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii, arătând că 
acest acord reprezintă o dovadă 
a faptului că personalități cu 
cea mai mare răspundere ale 
puterilor nucleare acceptă tot 
mai mult principiul coexistenței 
pașnice, indiferent de deosebi
rile sistemelor sociale. Vor
bitorul a chemat Națiunile 
Unite să acționeze într-o mă
sură tot mai mare în direcția 
apropierii între popoare, să fie 
instrumentul colaborării și efor
turilor lor pentru întărirea pă
cii în lume. In legătură cu a- 
ceasta, el a declarat că ar fi 
deosebit de important dacă Na
țiunile Unite ar dezvolta mai 
departe și ar codifica princi
piile coexistenței pașnice.

★

NEW YORK. — In Comitetul 
Politic Special al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au continuat 
discuțiile în legătură cu rapor
tul Comitetului specia! privind 
politica de apartheid din Re
publica Sud-Africană. Repre
zentantul Nigeriei, N. I. Ilinva, 
s-a referit în primul rînd la mă
surile întreprinse de guvernul 
nigerian împotriva Republicii 
Sud-Africane, arătând, printre 
altele, că țara sa a rupt relații
le comerciale cu R.S.A. încă 
din 1961. N. I. Ilinva a caracte
rizat pregătirile militare ale 
guvernului R.S.A. ca fiind e- 
xagerate chiar pentru timp de 
război. Ei a cerut sprijinirea 
tuturor măsurilor luate de 
O.N.U. Împotriva partizanilor 
apartheidului.

solidaritate. Faptul are o semni
ficație profundă.

O altă informație : cinci tineri 
au căzut victimă represiunilor. 
Ei au fost uciși cu cruzime. 
Lunga listă a celor ce și-au jert
fit viața în luptă cuprinde acum 
încă cinci nume. Cinci băieți 
aflați la vîrsta cind tinerețea 
înflorește...

In luptă se dezvoltă unitatea 
tineretului. Un moment impor
tant l-a reprezentat prima adu
nare națională pentru drepturi
le tineretului. La aceasta au luat 
parte 300 delegați reprezentând 
toate universitățile din (ară, un 
mare număr de colegii, organi

zații sindicale și țărănești etc. 
La adunare, au luat parte dele
gați ai Tineretului Comunist, 
Tineretului Mișcării Revoluțio
nare Liberale, Tineretului So- 
cial-Creștin etc. De aseme
nea au participat și alte impor
tante grupări de tineret printre 
care s-au aflat și Tineretul Li
beral și Tineretul Conservator, 
adică tineretul partidelor care 
își împart guvernarea. Adu
narea a elaborat o platlor- 
mă comună de acțiune. Prin
tre revendicările exprimate : 
reforma agrară, democratiza
rea culturii, o politică externă 
independentă, comerț cu toate 
țările.

Drumul luptei este presărat 
cu multe obstacole- Publicația 
Columbians respiră însă opti
mism, încredere în forțele po
porului.

■ i O. R.

Vizita delegației 
parlamentare romine 

în Belgia
BRUXELLES 23. — Trimisul 

special Agerpres, Mircea Ionescu, 
transmite : In continuarea călăto
riei prin Belgia, delegația grupu
lui parlamentar romîn pentru re
lații de prietenie Romînia-Belgia 
a vizitat în cursul zilei de 
miercuri orașul Anvers, unul din-, 
tre cele mai mari porturi din 
lume. în drum spre acest oraș, 
delegația romînă s-a oprit în lo
calitatea Brendonk și a vizitat 
muzeul cu același nume, organi
zat pe locul fostului lagăr de 
concentrare nazist din timpul ce
lui de-al doilea război mondial. 
Deputății au depus o jerbă de 
flori in memoria victimelor fas
cismului.

La Anvers, deputății rornini 
s-au îmbarcat pe nava belgiană 
„Flandra”, cu care au făcut o 
plimbare pe principalele canale 
ale portului, unde erau ancorate 
fi cargourile romînești „Craiova”, 
și „Suceava". Primarul adjunct al 
orașului, W. Vrintz, a oferit pe 
bordul navei o masă în cinstea 
delegației romine. în toasturile 
rostite s-a subliniat posibilitatea 
intensificării schimburilor comer
ciale între cele două țări.

La Anvers parlamentarii ro- 
mîni au vizitat uzinele „Beltele- 
fon” care produc echipament 
pentru telecomunicații și telefo
nie, precum fi diferite muzee ale 
orașului.

In călătoria prin Belgia, dele
gația grupului parlamentar romîn 
este însoțită de Edmond Mach- 
tens, președintele grupului parla
mentar belgiano-romîn, de depu- 
tați și senatori, precum și de re
prezentanți ai Legației R. P. Ro
mîne în Belgia.

Situația conflictului 

de frontieră 

algero-marocan

ALGER. — Eforturile diplo
matice pentru reglementarea 
pașnică a conflictului algero- 
marocan continuă cu intensita
te. fără însă să se fi înregistrat 
pînă în prezent un progres re
marcabil în găsirea unei soluții. 
Deși atît partea algeriană, cît 
și cea marocană sînt de acord 
asupra necesității inițierii unor 
convorbiri serioase pentru gă
sirea unei soluții pașnice con
flictului dintre ele, continuă să 
se manifeste divergențe asupra 
modalităților concrete ale re
luării dialogului.

Definind poziția guvernului 
său față de diversele formule 
propuse de mai multe țări a- 
fricane care și-au asumat rolul 
de mediator în conflictul al- 
gero-marocan, ministrul de ex
terne al Algeriei, Bouteflika, a 
declarat că guvernul algerian 
„nu închide nici o ușă". El a 
anunțat că în cursul convorbi
rilor care au avut Ioc între pre
ședintele Ben Bella și împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie, aces
ta din urmă a sugerat convo
carea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel cu participarea șe
filor de state ai Algeriei, Ma
rocului și Etiopiei. Bouteflika a 
declarat că guvernul algerian a 
acceptat această propunere cu 
condiția ca conferința să aibă 
loc într-o capitală africană sau 
într-o tară neutră.

In privința propunerii preșe
dintelui Tunisiei, Burghiba, ca 
o asemenea conferință să aibă 
loc în cadrul Magrebului, se 
manifestă neînțelegeri în pri
vința datei la care ar urma ea 
să fie convocată.

„Guvernul algerian, a decla
rat Bouteflika, adresează un 
nou apel secretarului general al 
Organizației Unității Africane, 
cerîndu-i să convoace o sesiu
ne extraordinară a miniștrilor 
afacerilor externe’’. El a afir
mat că Organizația Unității A- 
fricane rămîne cadrul cel mai 
nimerit pentru reglementarea 
conflictului algero-marocan.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CHICAGO. — La 22 octom

brie elevii negri din orașul Chi
cago nu s-au prezentat la 
cursuri în semn de protest îm
potriva menținerii segregației 
rasiale în școli. In aceeași zi, 
10 000 de persoane au partici
pat la o demonstrație în fața 
primăriei orașului și a clădirii 
Consiliului municipal pentru e- 
ducație protestînd împotriva 
refuzului autorităților munici
pale de a admite copiii negri 
în școlile din cartierele popu
lației albe și a lipsei de posi
bilități pentru elevii negri de 
a frecventa școlile superioare.

BERLIN. — După cum a- 
nunță agenția A.D.N., Comisia 
centrală electorală. a publicat 
miercuri la Berlin rezultatele 
definitive ale alegerilor care 
au avut loc duminica trecută 
în R. D. Germană.

Din 11 621 158 de cetățeni cu 
drept de vot, au participat la 
alegerile pentru Camera popu
lară 11 533 859 (99,25 la sută).

Au fost considerate valabile 
99,96 la sută din numărul to
tal al voturilor, iar din acestea 
99,95 la sută au fost date can
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Ședința Comitetului 
Executiv C. A, E. R.

între 15 și 22 octombrie 1963, 
la Moscova a avut Ioc cea de-a 
9-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat re
prezentanții țărilor membre 
ale Consiliului în Comitetul 
Executiv : S. Todorov,-vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, O. Simunek, vicepre
ședinte al guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
ministrul W. Rumpf, membru 
al Prezidiului Consiliului de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, D. Molomjamț, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, A. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de, Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, A. 
Apro, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, M. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

Ședința Comitetului Executiv 
a fost prezidată de reprezen
tantul Republicii Populare Ro
mîne, A. Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne.

Comitetul Executiv a exami
nat și a aprobat programul de 
măsuri al organelor Consiliu
lui pentru îndeplinirea hotărî- 
rilor consfătuirii din iulie 
(1963) a primilor secretari ai 
Comitetelor Centrale ale parti
delor comuniste și muncito
rești și a șefilor de guverne ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. și 
ale celei de-a XVIII-a sesiuni 
a Consiliului, precum și pla
nul său de activitate pe anul 
1964, care prevede înfăptuirea 
de măsuri concrete de coor
donare a planurilor de dez
voltare a economiei naționale

Semnarea convenției cu privire 

ia decontările multilaterale in ruble 

transferabile și la organizarea Băncii

internaționale de colaborare economică
La 22 octombrie 1963 a avut 

loc la Moscova semnarea con
venției cu privire la decontă
rile multilaterale în ruble 
transferabile și la organizarea 
Băncii internaționale de cola
borare economică.

Din împuternicirea guverne
lor lor, convenția a fost sem
nată de reprezentanții țărilor 
membre ale C.A.E.R. partici
pante la cea de-a 9-a ședință 
a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Convenția prevede că de
contările pentru livrările reci
proce de mărfuri și pentru 
alte plăți între părțile contrac
tante se vor efectua de la 1 ia
nuarie 1964 în ruble transfera
bile. Conținutul în aur al unei 
ruble transferabile este de 
0,987412 grame aur pur.

La încheierea acordurilor 
comerciale fiecare parte con
tractantă va asigura echilibra
rea încasărilor și plăților în 
ruble transferabile în cadrul 
anului calendaristic în ansam
blu cu toate celelalte părți 
contractante.

Pentru a contribui la cola
borarea economică și la dez
voltarea economiei naționale a 
părților contractante, precum 
și la lărgirea colaborării ace
stor părți cu alte țări se înfi
ințează Banca intemaționlă 
de colaborare economică] cu 
sediul în orașul Moscova. 
Membre ale Băncii sînt părțile 
contractante. Activitatea Băn
cii este reglementată prin con
venție și prin statutul Băncii, 
care este o parte indisolubilă 
a acestei convenții.

Banca are misiunea de a 
efectua decontări multilaterale 
în ruble transferabile, a cre
dita operațiile de comerț exte
rior și alte operații ale părților 
contractante, a atrage și a de
pozita mijloacele libere în ru
ble transferabile, a atrage în 
conturi și în depozite aur. va
lută liber convertibilă și alte 
valute ale țărilor membre ale 
Băncii și ale altor țări. Din 
însărcinarea țărilor interesate, 
Banca poate efectua din re
sursele alocate de aceste țări, 

didaților Frontului Național al 
Germaniei democrate.

ROMA — Greva din subteran a 
minerilor de la mina ,,Ravi“ a in
trat în cea de-a 26-a zi. La 22 oc
tombrie, minerii au declarat greva 
foamei, protestînd împotriva inten
ției patronilor de a închide mina. 
In cadrul unei ședințe extraordi
nare, consiliul provinciei Grossetto 
a adoptat la 22 octombrie o rezo
luție în care cere autorităților să 
acorde ajutor minerilor greviști.

BRASILIA. — Potrivit agenției 
Frunce Presse Comisia juridică a 
Camerei deputaților din Brazilia 
a aprobat un proiect de lege cu 
privire la înlocuirea actualei uni
tăți monetare braziliene — Cru
zeiro — printr-o nouă unitate 
monetară — Brazao. Potrivit 
proiectului de lege un brazao va 
valora 1 000 de cruzeiros.

LONDRA — încă 49 de cunos- 
cuți artiști plastici, compozitori 
și scriitori spanioli s-au alăturat 
cererii celor 102 reprezentanți ai 
intelectualității spaniole de a se 
iniția cercetări în legătură cu re
gimul inuman aplicat minerilor 
din Asturia și « soțiilor lor, care 
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a țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada 1966—1970, de spe
cializare și cooperare a produc
ției și în alte probleme de co
laborare economică și tehnico- 
științifică.

Comitetul Executiv a discu
tat raportul Biroului Comite
tului Executiv cu privire la ac
tivitatea desfășurată de orga
nele C.A.E.R. privind coordo
narea construcției unor obiec
tive industriale, prevăzute pe 
anii 1964—1965, de țările de de
mocrație populară membre ale 
C.A.E.R., a adoptat recoman
dările corespunzătoare în a- 
ceastă problemă și a trasat 
măsuri pentru pregătirea 
coordonării planurilor princi
palelor investiții capitale pe 
anii 1966—1970.

Comitetul Executiv a exa
minat și alte probleme impor
tante ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice, pre
gătite de comisiile permanente 
ale Consiliului, In special au 
fost examinate, printre altele, 
propunerile privind satisface
rea necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. în tipuri de uti
laje pentru industria electro
nică, care nu sînt fabricate în 
prezent în țările membre ale 
C.A.E.R. sau sînt produse în
tr-o cantitate insuficientă ; 
sporirea în anii 1964 și 1965 a 
producției unor tipuri de trac, 
toare și mașini agricole ; îm
bunătățirea continuă a satisfa
cerii necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în unele ti
puri de laminate din metale 
feroase și de țevi.

Comitetul Executiv a discu
tat informarea prezentată de 
Comisia pentru transporturi cu 
privire la modul în care se des
fășoară îndeplinirea hotărîrii 
Comitetului Executiv al consi
liului referitoare la crearea 
parcului comun de vagoane de 
marfă.

Ședința Comitetului Execu
tiv s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie frățească 
și deplină înțelegere.

finanțarea și creditarea con
strucției, reconstrucției și ex
ploatării de întreprinderi in
dustriale și de alte obiective. 
Banca poate de asemenea efec. 
tua decontări în ruble trans
ferabile cu țările care nu sînt 
participante la convenție.

Banca își desfășoară activi
tatea pe baza deplinei egalități 
în drepturi și a respectării su
veranității țărilor membre ale 
Băncii. Consiliul Băncii este 
alcătuit din reprezentanții tu
turor țărilor membre ale Băn
cii, fiecare țară avînd un sin
gur vot, indiferent de mărimea 
aportului său la capital. Hotă- 
rîrile Consiliului sînt luate în 
unanimitate.

Cu asentimentul tuturor păr- 
țiloT contractante, la conven
ție pot adera și alte țări care 
împărtășesc țelurile și princi
piile sale și care își asumă o- 
bligațiile decurgînd din con
venție și din statutul Băncii.

Convenția cu privire la de
contările multilaterale în ru
ble transferabile și la organi
zarea Băncii internaționale de 
colaborare economică urmează 
să fie ratificată.

Cuvîntarea tovarășului 
Alexandru Bîrlădeanu 

la televiziunea 
din Moscova

MOSCOVA 23 (Agerpres)'. — 
Tovarășul Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, preșe
dintele celei de-a 9-a ședințe 
a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc, a vorbit în seara zi
lei de 22 octombrie la postul 
de televiziune din Moscova 
despre lucrările celei de-a 9-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

sînt arestați pentru că au parti
cipat la grevă sau pentru că i-au 
sprijinit pe greviști.

In mesajul publicat la Londra, 
cei 49 de oameni de artă spanioli 
protestează împotriva actelor de 
teroare ale autorităților franchis- 
te și cer, de asemenea, să fie cer*  
cetate împrejurările în care a mu*  
rit într-una din închisorile spa
niole poetul Manuel Moreno Ba
rranca.

MADRID. — Sub titlul „Fu
ga muncitorilor din Portugalia''^ 
ziarul „Industriekurier” scrie 
că în cursul ultimelor săptă- 
mîni poliția spaniolă a arestat 
numeroși portughezi care au 
încercat, fie izolat, fie în gru
puri mici, să treacă în mod 
clandestin prin Spania pentru a 
ajunge în Franța. Țelul acestor 
portughezi este să găsească un 
loc de muncă în Franța sau în 
altă parte. Mulți care au încer
cat să facă acest drum pe jos 
au fost prinși de poliția spanio
lă într-o stare de totală epui
zare și trimiși înapoi în Portu
galia.
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