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Proletari din toate țările, uniți-vă!

opt milioane kilowatore.

Succese ale

punere în funcțiune a 
Luduș și comitetul de 
trimis Comitetului

la data de 21 septembrie 1963, ji 
de 22 octombrie 1963, de cînd

) I 
)

Centralei 
partid al 

Central al 
urmă-

laminoriștilor

Tînărul Paraschiv Țicu, zidar-lencuitor pe șan
tierul nr. 1 Mihai Bravu, apar/inînd Întreprin
derii construcții-montaj din Capitală, este unul 
dintre cei mai pricepuți muncitori. Elev al șco
lii tehnice de maiștri (curs seral), el studiază 

cu pasiune cărțile tehnice de specialitate.
Foto : O. PLECAN

emisia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XIX, seria II nr. 4498 Sîmbătă 2 noiembrie 1963

Lai
metodice"

ale activității 
culturale din școală
Din experiența organizației U.T.M. 
din Școala medie nr. 2-Timisoara

Centrala termoelectrică Luduș 
a intrat in funcțiune

Telegramă trimisă Comitetului Central al P. M. R. 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Comisia de 
termoelectrice 
șantierului au 
P.M.R., tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
toarea telegramă :

„Cu bucurie vă raportăm că examenul de care 
ne-ați vorbit cu ocazia vizitei dumneavoastră la 
centrala termoelectrică Luduș a fost susținut cu 
bine. Cuvintele pline de căldură, îndrumările pre
țioase primite din partea conducerii de partid și 
de stat, a dumneavoastră personal, au constituit 
un puternic ajutor și îndemn spre noi fapte de 
muncă. însuflețiți de dragoste față de partid și 
patria noastră, am obținut realizări importante in 
lupta pentru darea în funcțiune a acestui impor
tant obiectiv — termocentrala Luduș. Sub con
ducerea organizației de partid, prin eforturile 
unite ale colectivelor de proiectanți, constructori, 
montori și energeticieni a fost pus în funcțiune 
primul bloc de 100 000 kilowați. De la prima

conectare a blocului la sistemul energetic natio
nal, efectuată 
pînă în ziua 
blocul a fost încărcat la puterea nominală, s-au 
produs peste

Vă asigurăm, iubite tovarășe Gheorghiu-Dej, că 
vom munci în continuare cu toată dîrzenia și 
priceperea pentru exploatarea în condiții optime 
a instalațiilor, pentru a intensifica lucrările la 
montarea și pregătirea celui de-al doilea bloc de 
100 000 kilowați, astfel ca, la sfîrșitul trimestrului 
1 1964, și acesta să poată intra în probe de ex
ploatare.

Colectivele de muncă de pe șantierul centralei 
termoelectrice Luduș sînt hotărî te să-și îndepli
nească cu cinste angajamentele luate în fața par
tidului.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, organi
zatorul și inspiratorul tuturor victoriilor noa
stre!".

Imbunătățirea sistemului de 
întreținere și reglare a cilin
drilor de laminare, respecta
rea graficului de reparare a 
agregatelor, precum și aprovi
zionarea ritmică cu lingouri 
și alte materiale au permis 
laminoriștilor reșițeni să ob
țină indici de utilizare a linii
lor de laminare superiori 
celor stabiliți pentru acest 
an. Ca urmare, pe întreaga 
secție de laminoare producti
vitatea muncii a crescut cu 
peste 3 la sută, sporul de pro
ducție realizat pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie ridieîndu-se 
la mai mult de 14 500 tone de 
laminate finite. Siderurgiștii 
reșițeni au
procedeul de laminare la di
mensiuni cît 
de cele cerute de uzinele pre
lucrătoare, la peste 56 la sută 
din producția realizată în 
acest an.

Măsurile aplicate de lami- 
noriștii reșițeni în scopul folo
sirii raționale a capacității de 
producție a agregatelor și re
ducerii consumurilor de mate
riale, combustibil și energie 
au contribuit la obținerea 
unor economii suplimentare 
in valoare de aproape 5 mili
oane lei.

TINERILOR 1 0 TEMEINICA PREGĂTIRE
DE PE ȘANTIERE -
__________________ I PROCESIONALA

Și meseria de betonist
l cere o pregătire tie specialitate

extins totodată

mai apropiate

(Agerpres)

’ „în recreație". Instantanee la «
• Școala de 8 ani nr. 122 din *
• București I
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Modernizarea

n cadrul acestei rubrici, mai 
mulți tovarăși printre care și con
ducători de unități de construc
ții au ridicat următoarea, pro
blemă : în cadrul șantierelor, 
betonul și betonul armat se folo
sesc într-o proporție din ce în 

ce mai mare. Se extind construcțiile din betoa- 
din betoane monolit, din be- 

turnat în cofraj glisant. In limbajul 
constructorilor expresia „zidărie la roșu" este 
din ce în ce mai mult înlocuită cu „zidărie 
la gri". Dar aplicarea noii tehnologii care 
prevede folosirea pe scară largă a betonului 
cere o pregătire corespunzătoare.

In legătură cu aceasta am cerut părerea și 
tovarășului ing. H. KREINDLER șeful secției 
învățămînt din cadrul sectorului sinteză al 
Comitetului de stat pentru construcții, arhi
tectură și sistematizare.

Printre altele, tov. H. Kreindler ne-a spus: 
Problema meseriei de betonist pe șantiere de 
construcții preocupă de mai mult timp 
C.S.C.A.S. După cum se știe, calitatea betoa
nelor realizate s-a îmbunătățit mult în ulti
mii ani. Marca uzuală a betoanelor ce se toar
nă pe șantiere a crescut de la media de 
100 kg pe cm pătrat la 200 kg pe cm pătrat,

Ine prefabricate, 
ton armat turnc
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Viitoarele livezi

iar tendința este de a crește în continuare. 
Oțelul beton cu rezistență mult mai mare ca 
în trecut impune, de asemenea, o atenție 
deosebită la prepararea betonului. Specia
liștii din cadrul sectoarelor noastre au sesizat 
adesea faptul că din punct de vedere tehnic, 
meseria de betonist cere o pregătire de specia
litate. La sfîrșitul anului trecut, Inspecția de 
Stat pentru construcții ne sesiza despre nece
sitatea pregătirii corespunzătoare a muncito
rilor betoniști. Citez: „Meseria de bet-onist pe 
șantier este foarte importantă și aparte. A 
fost neglijată pînă în prezent, ceea ce a ușu
rat producerea a numeroase deficiențe de exe
cuție". La rindul său, Institutul de cercetări 
de construcții și economia construcțiilor, în 
baza a numeroase cercetări efectuate pe șan
tiere și a încercărilor de laborator a ridicat 
în fața conducerii C.S.C.A.S. problema ca la 
betoane să lucreze constructori cu pregătire 
de specialitate. Și, ceea ce este deosebit de 
important, am fost sesizați direct de con
structori. De pildă, într-o consfătuire organi
zată în luna martie a.c. cu specialiști din 
toate regiunile țării, numeroși conducători de 
unități, precum și cadre tehnice ca ing. S. Hor
vath de la Întreprinderea de construcții și 

montaj-Reșița, ing. Iacob 
■ Duncan de la D.G.C.M., ing. 
• Radu Briese de la Ministerul 
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rmăresc de cîtva 
timp în ziar discu
ția despre formele 
folosite pentru ri
dicarea calificării 

tinerilor de pe șan
tiere în vederea în

sușirii noilor metode și proce
dee de lucru în construcții. Una 
dintre aceste căi o reprezintă 
cursurile de ridicare a califică
rii profesionale. Din păcate la 
nod aceste cursuri au fost orga
nizate abia în anul trecut ca 
urmare ia criticii pe care ziarul 
„Scînteia Tineretului", a adre
sat-o șantierelor care rămă
seseră în urmă cu pregătirea 
profesională a lucrătorilor.

Analizele efectuate pe șanti
ere și în oadrull întreprinderilor 
noastre, în urma sugestiilor da
te de către ziar, au scos la ivea
lă faptul că sînt necesare 
cursuri pentru toate meseriile. 
Executarea blocurilor de locu
ințe cu ajutorul cofrajelor gli
sante, zugrăveli cu vopsele pe 
bază de polimeri sintetici, in
stalații sanitare și electrice cu 
țevi din mase plastice — iată 
cîteva din metodele și proce
deele tehnologice noi a căror 
aplicare solicită o bună califi
care din partea constructorilor. 
Cum am procedat noi pentru 
ca lecțiile de la cursuri să răs
pundă cît mai clar și mai com
plet acestor probleme de pro
ducție ale șantierelor ? Am a- 
vut în vedere ca tematica să 
cuprindă problemele mari ale 
întreprinderii și în același 
timp să fie strîns legată de ne-

voile curente și chiar să com
bată unele deficiențe ivite în 
execuția lucrărilor. Lectorii au 
fost recrutați dintre inginerii 
care lucrează direct cu con
structorii.

Pe șantierele noastre, zidă
ria de cărămidă este înlocuită 
din ce în ce mai mult cu ele
mente portante din beton la

ale Olteniei
Convorbire cu tovarășul MIHAI BALUȚA, președintele 

Consiliului agricol regional Oltenia

în curfnd va începe din plin 
plantatul pomilor. Patrimoniul 
pomicol al țării va spori cu 
noi livezi. Zilele acestea am 
avut o convorbire cu tovarășul 
Mihai Băluță, președintele 
Consiliului agricol al regiunii 
Oltenia, în legătură cu posibi
litățile de dezvoltare a pomi- 
culturii în regiune, sarcinile 
pentru 1964 și măsurile între
prinse pentru realizarea lor.

— Regiunea noastră — ne-a 
răspuns tovarășul Băluță — 
dispune de suprafețe întinse 
de teren mai puțin favorabile 
culturii cerealelor, în schimb 
foarte bune pentru pomicultu
ră și viticultură. Aici se în
cadrează nisipurile zburătoa
re din raioanele Segarcea, Co
rabia, Calafat, Craiova și te
renurile în pantă din mijlo
cul și nordul regiunii, supra
fețe care aduc venituri foarte 
mici sau nu sînt folosite. în 
vederea valorificării superioa
re a acestor terenuri, consiliul 
agricol regional a întocmit în 
acest an un studiu de micro- 
raionare a viticulturii și pomi- 
culturii, care concentrează' 
munca de cercetare a peste 120 
de specialiști din unitățile a- 
gricole de producție, din sta
țiunile experimentale și insti
tutele de învățămînt.

Principalele concluzii ale a- 
cestor studii (pe care consiliul 
agricol regional și le-a însușit) 
sînt, pe scurt, următoarele : 
suprafețele plantate cu pomi 
vor ajunge în viitorul nu prea 
îndepărtat la circa 68 000 ha, 
iar cele ocupate cu viță de 
vie. la 78 000 ha. Plantările 
se vor efectua numai în te
renuri cu pante mai mari de 
12 la sută, neproductive și

erodate, precum șl în nisipuri
le zburătoare din raioanele 
sudice.

S-au stabilit 19 bazine po
micole, care însumează peste 
55 000 de hectare. Pentru fie
care bazin s-au precizat soiu
rile ce trebuie plantate, direc
ția de dezvoltare și speciali
zare a acestora. Majoritatea 
bazinelor vor fi profilate în 
producerea de mere, pentru 
export și consumul populației, 
și prune, în vederea industria

lizării. La bazinul Tismana, de 
pildă, din cele 3 140 hectare 
care vor fi plantate, 1 740 hec
tare vor fi ocupate cu meri și 
peri, 1 200 ha cu pruni, jar 
restul de 200 hectare cu alte 
specii. în alte bazine, la Cire- 
șu și Ilovăț, de pildă, s-au ra- 
ionat suprafețe mari de cireși. 
In totalul plantațiilor din re
giune mărul va ocupa 34 la 
sută din suprafață, părul 13 la 
sută, prunul 31 la sută, iar 
restul speciilor nuci, cireși, vi

șini, caiși, piersici șl altele 
circa 22 la sută.

— Sînt prevăzute suprafețe 
mari de plantare. Cum se asi
gură materialul săditor ?

— în regiune există 13 pe
piniere dintre care cele mal 
importante la Cîrcea, Nădejde, 
Țințăreni și Dobrosloveni. Cele 
13 pepiniere furnizează în pre
zent G.A.C. circa 800 000 de 
puieți. ,

Anul viitor, nevoile vor fi 
însă mai mari. Pentru a asi
gura în întregime, în cadrul 
regiunii, necesarul de mate
rial săditor, în acest an s-au 
extins cu aproximativ 60 de 
hectare suprafețele cîmpului 
de formare în pepiniere. Nu
mai de pe această suprafață 
se vor produce anual circa 
1 200 000 de puieți, cu care vor 1 
putea fi plantate cîteva mii 
de hectare.

— In toamna aceasta ce su
prafețe vor fi plantate cu 
pomi ?

— Livezile Olteniei vor cre
ște cu 3 750 hectare. Este o su
prafață însemnată. Realizarea 
sa necesită un volum mare de 
muncă. S-au luat însă din 
vreme măsurile corespunză
toare. Astfel, au fost executa
te proiectele de organizare 
pentru întreaga suprafață de 
plantare. A început transpor
tul îngrășămintelor organice la 
noile plantații. Gospodăriile 
colective au primit repartiții 
și li s-au indicat pepinierele 
de unde își procură puieții. în

VASILE BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a IV-a)
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cursuri au dat unele rezultate 
bune. Sigur că lucrurile vor 
merge și mai bine atunci cînd 
școlile profesionale vor pregă
ti în mod special betoniști.

Pentru cursurile cu instala
torii care folosesc materiale 
PVC au fost aleși ca lectori 
cadre tehnice care s-au i 
tit în acest domeniu, teoretic

LA BAZA TEMATICII
TEHNICA NOUA

1N CONSTRUCȚII
care — după cum se știe — teh
nologia lucrărilor este în con
tinuă îmbunătățire. Aceasta 
implică firește din partea con
structorilor o pregătire cores
punzătoare. Dar școlile profe
sionale nu pregătesc încă con
structori betoniști. De aceea 
noi am organizat un curs spe
ciali 
prin care muncitorilor 
care aveau să lucreze cu betoa- 
nele li s-au dat noi cunoștințe 
despre tehnologia meseriei de 
betonist, despre regulile pe 
care folosirea betoanelor 
le impun pe șantier. Aceste

și practic, în cadrul 
cursuri organizate pe 
centrală, iar tematica 
legată de toate acele condiții 
care 6tau la baza unei folosiri 
corespunzătoare a materialului 
PVC.

de ridicare a calificării 
zidari

Ing. OCTAVIAN BÎRSAN 
director tehnic 

Direcția Generală 
de Construcții Montaj 

a Sfatului Popular 
al Capitalei

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Colectivele de munca din in
dustria regiunii Ploiești au în
treprins anul acesta o serie de 
masuri pentru modernizarea și 
regruparea unor utilaje, pentru 
folosirea mai bună a suprafețe
lor de producție și a capacită
ții mașinilor și instalațiilor 
existente, în uzinele construc
toare de mașini și chimice, în 
schele și rafinării, de exemplu, 
au fost modernizate mai mult 
de 200 mașini-uaelte și utilaje. 
Numeroase agregate au fost e- 
chipate cu mecanisme și dispo
zitive de automatizare.

Perfecționările aduse procesu
lui de producție, precum și ge
neralizarea inițiativelor valoroa
se și a metodelor de muncă ale 
celor mai bune brigăzi și echi
pe de lucru au ajutat colecti
vele de muncă din această parte 
a țării să realizeze, peste plan, 
în zece luni din acest an, dife
rite utilaje pentru rafinării, 
produse petroliere, bunuri de 
consum și alte produse, cu ca
racteristici tehnice superioare, în 
valoare de peste 200 milioane 
lei. Economiile suplimentare ob
ținute prin reducerea prețului de 
cost, în primele trei trimestre, 
se ridică la 171 milioane lei, an
gajamentul anual fiind aproape 
îndeplinit.

(Agerpres)

TELEGRAMA
Comitetului Central 

al Partidului Comunist
(Continuare în pag. a IlI-a)

Marocan

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Marocan, Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn vă adresează 
dv., tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii marocani, 
un cald salut frățesc și sin
cere felicitări.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN

In laboratorul de mașini- 
unelte de la Institutul Poli
tehnic din lași, studenții își 
însușesc tainele viitoarei 

profesiuni.

j
• J1 J

1

i

Foto: EMIL COJOC ARH )

Magazine pentru 
muncitorii forestieri

Regiunea Iași cineficată

RAIA MARE (de la corespon
dentul nostru).

Iarna se apropie. In acest ano
timp aprovizionarea muncitorilor 
lorestieri se efectuează în condi
ții mai grele. De aceea, Uniunea 
raională a cooperației de consum 
Sighet a deschis la gurile de ex
ploatare din cadrul întreprinderii 
forestiere, 11 magazine. Acestea 
au fost aprovizionate din abunden
ță cu produse de sezon printre 
care haine vătuite, bocanci, pu
lovere și alte confecții călduroase, 
precum și diferite produse alimen
tare. în pivnițele special amenajate 
au lost însilozate și importante 
cantități de cartofi, varză, ceapă 
precum și alte legume și zarzava
turi. Gestionarii magazinelor de la 
exploatările Runc, Cornet și altele 
au și terminat aprovizionările pen
tru iarnă a magazinelor.

IAȘI (de la co
respondentul nos
tru).

Recent au fost ci- 
neficate și comune
le Costești, Băiceni, 
Hărmănești, din ra-

j>

ionul Pașcani. In 
prezent regiunea 
Iași este în întregi
me cineficată. In 23 
de comune funcțio
nează și cite două 
cinematografe să

tești. Numărul spec
tatorilor care au vi
zionat anul acesta 
filme la unitățile ci
nematografice să
tești este de peste 
1 800 000.

Cursuri de specializare
în sectorul avicol

Pentru a sprijini gos
podăriile agricole co
lective in creșterea 
unui mare număr de 
păsări de rasă, Consi
liul Superior ai Agri
culturii, în colaborare 
cu Consiliul Național 
al Femeilor, a organi
zat, intre 7 octombrie 
și 1 noiembrie, cursuri 
de specializare a 400

colectiviste din secto
rul avicol.

La aceste cursuri, 
care s-au desfășurat 
la Casa agronomului 
din Capitală, ingineri 
zootehniști, medici ve
terinari și alți specia
liști au predat un ciclu 
de lecții de speciali
tate. Pentru a comple
ta cunoștințele crescă

toarelor de păsări, pre
legerile au fost înso
țit de iilme documen
tare și demonstrații 
practice, care au avut 
loc la stațiunea avico
lă Băneasa și în fer
mele de păsări ale gos
podăriilor agricole co
lective din regiunea 
București.

(Agerpres)

Noi produse 
farmaceutice

Recent, colectivul de muncă 
de la Fabrica de medicamente 
„Terapia" din Cluj a preluat 
de la Institutul de cercetări 
chimico-farmaceutice tehnolo
gia de fabricație a unui me
dicament antihemoragic denu
mit adrenostazin, care în cu- 
rînd urmează să fie produs pe 
scară industrială.

Anul acesta, fabrica a intro
dus în producție mai multe 
medicamente noi, astfel că în 
prezent se realizează peste 70 
de produse farmaceutice. Zil
nic, pe poarta fabricii ies cîte 
80 000—90 000 de fiole și 
500 000 de comprimate și dra- 
geuri.

(Agerpres)
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La Jmiils ninliiiHciiu n/e
nctlvîtntii cullurulu din scnuin

e Teodor Ciubotarii îl pa
sionează filmul și tehnica 
filmării. Și, de bună seamă 
— ne-a mărturisit el — tot 
ceea ce contribuie la reali
zarea celei de a șaptea ar
te : muzică, literatură, teh

nică. 11 interesează la fel de mult pro
blemele de comportare cetățenească, de 
etică. L-am întîlnit printre cineaștii 
amatori de la Clubul C.F.R. Timișoara. 
Are aici cîțiva tineri prieteni, fii de ce-

feriști. Lucrau la montajul unui film do
cumentar despre orașul Timișoara. Teo
dor Ciubotaru este regizor și scenarist. 
Discutînd despre acest film, ne-a măr
turisit o idee care-1 preocupă intens și 
căreia vrea să i se dedice : crearea unui 
film documentar cu imagini din activita
tea lui și a colectivului din care face 
parte — clasa a Xl-a C. Ne propunem să 
„vizionăm în avanpremieră" imagini din 
acest viitor film, la locul său de muncă 
— Școala medie nr. 2 din Timișoara.

Din experiența organizației
♦ ♦ Școala medie

Prezența celor

-a a

nr. 2
veseli" p»

Timișoara

I n activitatea cultural-artisti
că ce a însoțit și a sprijinit 
procesul de învățămint, pre
zența celor dintr-a Xl-a se 
reține. An de an ei au orga
nizat o serie de acțiuni inte
resante, au desfășurat o vie

activitate în cadrul formațiilor artistice 
— cor, brigăzi artistice de agitație, for
mații de teatru, orchestre etc. — încît, pe 
bună dreptate, se poate spune că ei sînt 
purtătorii unei bogate experiențe. Iată de 
ce, pe lingă faptul că această experiență 
devine de fapt un bun transmisibil în
tregii școli, elevii claselor a Xl-a pot fi 
organizatorii unor acțiuni model pentru 
ceilalți. Apoi, majoritatea elevilor din
tr-a Xl-a, care sînt și foarte buni artiști 
amatori, desfășoară, actualmente, și o 
muncă de instructori ai formațiilor artis-

tice existente la nivelul claselor mai mici. 
De pildă, Romulus Milovan — îndrumă 
activitatea brigăzii artistice de agitație a 
claselor a VIII-a ; la aceleași clase, Doina 
Barboianu îndrumă activitatea cercului 

■■ dramatic, iar Teodor Ciubotaru — acti
vitatea cercului fotografic.

Exemplul celor dintr-a Xl-a este mo
bilizator — Cintă Florea, Mariana Mar
ca, sau Eustațiu Cornel și alții, elevi 
fruntași la învățătură, sînt, de asemenea, 
printre cei dinții în activitatea cultural- 
artistică.

Sprijinul lor este necesar pentru că, 
așa cum este firesc, sînt posesorii unei 
experiențe acumulate de-a lungul anilor 
de studii, experiență pe care, totodată, 
sînt capabili să o transmită metodic, cu 
pasiune. Astfel, alături de alți colegi ai 
săi, Doina Barboianu, artistă amatoare 
in formația de teatru a claselor a Xl-a, 
activează de data aceasta la nivelul cer
cului dramatic de la clasa a VIII-a în ca
litate de regizor.

Ea și-a început activitatea pornind de 
la... decor, replică, accentul pe o frază 
sau alta, pe un vers etc. In ceea ce pri
vește repertoriul — formația de teatru 
de la a VIII-a, ca de altfel toate forma
țiile de teatru ale școlii — cuprinde piese 
scurte, într-un act.

Prezența celor dintr-a Xl-a se resimte 
în activitatea culturală a claselor mai 
mici nu numai sub acest aspect al în
drumării ci și sub latura unei munci 
organizatorice și de concepție. In viitor 
și elevii claselor a VIII-a sau a IX-a vor 
activa diferențiat într-o formație sau 
alta. Deocamdată însă, la a VIII-a toate 
aceste formații sînt reunite în cadrul 
cercului dramatic. Aici elevii se deprind 
să recite, să interpreteze roluri. Aceasta 
a fost ideea și totodată experiența artiș
tilor amatori care vor absolvi școala și 
credem că e bine așa.

Puncte de gravitație 

formațiile artistice
rograma analitică a activi
tăților cultural-artistice ale 
școlii medii nr. 2, este de fapt 
rodul colaborării strinse în
tre comitetul U.T.M. și con
ducerea șaolii.

Cercetînd planul comun al
acestor activități, remarci caracterul lui 
foarte divers, orientat spre acțiuni care 
să răspundă unor preocupări multiple, iz- 
vorîte, firește, din pasiunile și înclinațiile 
elevilor. In acest fel, programarea unei 
întîlniri cu specialiști din producție, a 
dezbaterii pe marginea unei cărți ca „Ri
sipitorii" sau a simpozionului „Prietenie, 
tovărășie, dragoste" ș.a. reflectă îndea
proape sfera largă a problemelor care îl 
solicită pe fiecare în parte și contribuie 
eu succes la întărirea procesului de edu
cație etică, cetățenească și estetică, la 
formarea unei atitudini înainte față de 
muncă, față de învățătură.

In jurul formațiilor artistice gra
vitează întreaga viață culturală a șco
lii : peste 100 de elevi în brigăzile de 
agitație, a școlii și ale grupurilor de cla
se (a VIII-a, a IX-a, a X-a, a Xl-a), for
mație de soliști vocali și instrumentiști, 
corală, recitatori, echipă de dansuri, 
teatru.

Desene de

De la reuniunele; lumina tremurătoare coboară dearu 
pra chipului fetei de împărat:

„• - Cobori în jos, luceafăr blind. 
Alunecînd pe-o rază !..•

Concursurile gen „drumeții
teme cinematografice s-au dovedit deo
sebit de atractive și folositoare. Eficace 
este și metoda aplicată în organizarea și 
pregătirea acestora. Iată, de exemplu, 
cea mai recentă acțiune, prevăzută în 
planul comun al comitetului V.T.M. în 
colaborare cu conducerea școlii. In acest 
plan este notat „Concurs gen Drumeții 
veseli" pe tema filmelor „Codin" și „Lu- 
peni 29". Organizarea a fost dată în sea
ma unui colectiv coordonat de tov. pro
fesoară Zoie Nicoli și elevul Gheorghe 
Mozeș, locțiitor al secretarului comitetu
lui U.T.M. pe școală. Mai întîi, colecti
vul de organizare alcătuit din „prieteni ai 
filmului” din fiecare clasă a extras și re
comandat lucrări — istorice și literare — 
care oglindesc tema dată. In două întîl- 
niri consecutive ale „prietenilor filmului" 
s-au purtat vii discuții în legătură toc
mai cu asemenea materiale socotite deo
camdată, documentare. Se înțelege că vi
zionarea colectivă a filmelor a fost un 
moment distinct al procesului de orga
nizare 
dat de 
lucru", 
cursul 
un specific festiv deosebit de atractiv, al 
întregii serii de întîlniri ale „prietenilor 
îilmului.,<

Este meritul comitetului U.T.M. pe 
școală de a fi urmărit, cu sprijinul birou
rilor pe ani de studii, încotro se în
dreaptă preocupările și înclinațiile unor 
elevi, pentru ca apoi să le dea posibilita
tea de a-și concretiza creator aceste 
inclinații, preferințe. Iată pentru ce 
spuneam că Teodor Ciubotaru este ani
mat, pe lingă propriul și firescul interes 
viu față de arta filmării, și de o adevă
rată pasiune a dedicării cunoștințelor lui 
în acest domeniu. Expresia cea mai re
centă a acestei trăsături este propunerea 
lui de a se înființa, pornind de la existen
ța cercului de prieteni ai filmului, un ci- 
neclub al școlii. Desigur, aceasta presu
pune anumite pregătiri specifice, avan
sate față de posibilitățile cercului. In 
preocupările de acum ale comitetului 
U.T.M. se află de aceea stabilirea unui 
contact mai strîns cu cineclubul C.F.R 
Cîfira membri ai acestui cerc, împreună 
cu Ciubotaru, vor pregăti și susține un 
ciclu de lecfii teoretice și practice, cu ma-

„O zi de școală" — este o rubrică per
manentă în 
ție a școlii. 
Ungureanu, 
ai cercului 
textelor de 
de școală" obișnuită : elevii intră în cla
să, răspund la lecție, audiază cursul, apoi 
în recreație, și iarăși la o oră de curs ș.a... 
Ar părea monoton, nu ? Totuși! Ce se 
ascunde în spatele acestei aparente mo
notonii, ce frămîntă mintea acestor elevi, 
ce-i preocupă atît de mult încît în în
treaga sală e atîta liniște că se aud și 
respirațiile ? La aceste întrebări răspun
de și brigada de agitație. Repertoriul — 
așa cum a fost întocmit — prefigurează 
însă un răspuns mai amplu, la o între
bare hotărîtoare : „ce voi fi" ?

Pe această temă brigada artistică de a- 
gitație a școlii și-a întocmit un reperto
riu bogat, supus unor modificări perma
nente. „O zi de școală" — titlu generic, 
tinde să oglindească de fapt zilele (emo
ții, succese, pasiuni) întregului an șco
lar. De aceea, intervenția brigăzii poate 
fi — și, de cele mai multe ori, așa este 
— promptă, operativă. Ea are funcția 
importantă de a crea un climat de into
leranță față de superficialitate, de delă
sare, formează și consolidează acționarea 
opiniei colectivului de 
disciplina, sporește prin 
gitatoric, combativitatea 
țările necorespunzătoare 
cîteva exemple : Togănel Steluța, clasa a 
Xl-a, își amintește că intervenția brigăzii 
s-a produs tocmai în perioada cînd se 
pregătea superficial; Szepe Ladislau este 
recunoscătoare „mustrării" pe care briga
da i-a făcut-o („în plin spectacol" — sub
liniază el) din cauza repetatelor întîrzieri 
la ore. Brigada și-a cîștigat astfel presti
giul și stima tuturor — chiar și al ace
lora care, pentru o atitudine sau alta a 
fost „popularizați" în întreaga școală.

Totuși, existența cîte unei brigăzi de 
agitație a claselor din același an, a unor 
grupuri de soliști vocali și recitatori, a 
formațiilor de teatru etc. constituie o 
realizare bună care este însă insuficient 
valorificată. Aceste formații nu desfă
șoară o afitivitate susținută la nivelul terial tehnic din înzestrarea cineclubu- 
gr.țipurilor de clase, nu există deci tot- .JCjlui timișorean.
deafina o operativitate în intervențiile 
lor artistice, nu ajută în suficientă mă
sură elevii în împlinirea și dezvoltarea 
pasiunii lor pentru teatru, poezie, cîntec 
și joc (cercurile). Programul brigăzilor 
artistice de agitație, inspirat din fapte și 
întîmplări din activitatea unor anumite 
clase trebuie să reflecte mai prompt 
ceea ce la un moment dat este mai spe
cific unei clase, unui colectiv de elevi, 
experiența bună a fruntașilor la învăță
tură etc. La rîndul ei. activitatea cercu
lui 'de „țrieieni ai~ muzicii", de pildă, 
desfașurîndu se la nivelul școlii întregi 
depășește uneori nivelul de pregătire, 
gradul de accesibilitate al elevilor care 
nu au prevăzute în programa analitică 
lecții de muzică. Programul „prietenilor 
muzicii" trebuie să capete, de aceea, un 
caracter mai diferențiat, răspunzînd posi
bilităților de înțelegere diferite ale ele
vilor. Elevii claselor a X-a au organizat 
o seară literară interesantă : dramatiza
rea „Luceafărului" eminescian. Montajul 
poemului, un adevărat spectacol regizat 
ingenios, s-a bucurat de succes în fața 
tuturor elevilor școlii, dar, este clar că a 
X-a l-a privit și ca pe o acțiune venită 
în sprijinul însușirii operei marelui poet, 
predată anul acesta la orele de curs. Ele
vii claselor a Xl-a pot organiza o seară 
literară sau un simpozion Arghezi, de 
exemplu, la care pot fi antrenați cît mai 
mulți dintre elevii claselor respective în- 
tr-una sau mai multe asemenea acțiuni, 
deosebit de interesante dar și foarte folo
sitoare. De o asemenea recomandare ■ 
bine să țină seama mai ales cei din clasa 
a X-a, unde s-a observat că aceiași elevi 
participă la pregătirea lor și că tot ei sînt 
și recitatorii, dansatorii, membrii brigăzii 
și ai formației de teatru. Biroul U.T.M. 
pe an are sarcina 
mai mare număr 
activități, alături 
frecvent o muncă
tă.

Brigada artistică — „oglinda clasei" 
surprinde deseori asemenea manifestări 
ale unor elevi dintr-o clasă sau alta. 
Rostul brigăzii nu trebuie să se rezume 
însă numai la consemnarea situației din- 
tr-un moment anume, ci să urmărească 
viața școlară „în mers", sesizînd schim
bările intervenite în evoluția unui elev 
sau a clasei întregi. Altfel, iată ce se 
poate întîmpla: într-un timp, Tiberiu 
Arăzan se pregătea insuficient la cîteva 
obiecte. Brigada a intervenit, criticîn- 
du-l. Intre timp, elevul s-a îndreptat. Și 
totuși, în spectacolele următoare briga
da continua să-l critice, Vasăzică, briga
da rămăsese în urmă, la un moment de
pășit, adoptînd ea însăși atitudinea unui 
„elev care întîrzie". Colectivul clasei s-a 
simțit îndreptățit să corecteze atitudinea 
brigăzii. Se înțelege că în asemenea ca
zuri, prestigiul brigăzii, eficiența activi
tății ei nu au nimic de cîștigat.

activitatea brigăzii de agita- 
Romulus Milovan, Liliana 
Agneta Polarețki — membri 
literar al școlii și autori ai 
brigadă și-au imaginat „o zi

și pregătire a concursului. Prece- 
asemenea acțiuni cu caracter „de 
de studiu intens și pasionat, con- 

a apărut ca un rezultat firesc, cu

elevi, întărește 
caracterul ei a- 
față de compor- 
ale unora. Iată

să mobilizeze un mult 
de elevi la asemenea 

de cel care desfășoară 
deosebit de interesan-

Pasiuni dedicate...
ă amintiți: am intrat în școa
lă însoțiți de Teodor Ciubo
taru. Elevul, cineast amator 
la clubul C.F.R., activează cu 
aceeași însuflețire în cercul 
„prietenilor filmului" din 
scoală, dăruindu-și pasiunea

și cunoștințele celorlalți, stimulîndu-i în 
inițierea unor acțiuni deosebit de intere
sante. Alături de el, un colectiv de entu
ziaști printre care Mozeș Gheorghe, Doi
na Barboianu ș.a. pregătesc cu minuțio
zitate, sub îndrumarea tovarășei profe
soare Zoie Nicoli o serie de întîlniri ale 
prietenilor filmului din școală, vizionări 
colective urmate de discuții, concursuri 
ghicitoare pe teme cinematografice sau 
teatrale etc. Ne oprim la cîteva aspecte 
ale activității „prietenilor filmului".

...și valorificarea

pasiunilor
bservam mai înainte că pa
siunea unui mare număr de 
elevi pentru film sau teatru, 
pentru poezie ca și pentru 
muzică, nu se consumă 
înăuntru ci emană magne
tic neîncetat generoase unde.

apoi noi și noi prieteni aicare atrag 
artei.

Fenomenul 
cativ poate fi 
am urmări, de exemplu, activitatea plină 
de însuflețire desfășurată de cei 45 de 
„prieteni ai muzicii", constituiți într-un 
cerc care funcționează pe întreaga 
școală.

acesta deosebit de semnifi- 
demonstrat pe deplin dacă

„Cu cîțiva ani în urmă, ne-a spus to
varășul profesor Mircea Idvoreanu, din 
școala noastră doar 16 elevi aveau abo
namente permanente la concertele filar
monicii de stat din Timișoara". Anul a- 
cesta ? Peste 120.

Această creștere a afluenței elevilor 
spre muzica „grea" nu este un salt inex
plicabil. Nucleul celor 45 a desfășurat, 
sub îndrumarea profesorului de muzică, o 
vie activitatea și, ceea ce este hotăritor, 
prin cele mai multe forme de activitate 
și-au propus tocmai popularizarea și apoi 
adincirea celor mai reprezentative opere 
muzicale. Medalioanele Verdi, Wagner, 
Enescu, pregătite și desfășurate în ulti
mul trimestru al anului trecut și anul

A

CI
m desprins numai cîteva din 
aspectele activității cultural- 
artistice în Școala medie nr. 

2 din Timișoara, îndeosebi 
experiența bună care există 
aici.

Trebuie menționată contri
buția comitetului orășenesc U.T.M. la or
ganizarea unora dintre cele mai frumoa
se acțiuni cultural-educative care au loc 
în această școală („ziua secretarului"; 
simpozioanele pe tema „Ce să fiu" etc.). 
In același timp schimburile de experien
ță (cu alte școli din Timișoara, Sînnico- 
lau Mare, Arad) arată că preocuparea 
pentru popularizarea celor mai intere
sante forme de activitate este susținută. 
Activiștii comitetului orășenesc ajută pe 
elevi în organizarea practică a manifes
tărilor dedicate fruntașilor și a unor în
tîlniri cu oamenii de știință și artă, spri
jină și îndrumă activitatea formațiilor 
școlii.

acesta pină acum, intervenția periodică 
a Filarmonicii din localitate prin concer- 
tele-lecții special destinate elevilor, au
dierea concertelor urmate de discuții (cu 
expuneri pregătite și susținute chiar de 
elevi, printre care Hen Aurora cl. X B, 
Hamburger Susana cl. X-a A, Deatcu Me
nta cl. X-a B. Stănescu Valentina cl. 
Xl-a A, Șugar Teodor cl. X-a B ș.a.) 
constituie o varietate salutară de acțiuni 
care, pregătite temeinic, explică crește
rea numărului prietenilor abonați ai mu
zicii (ne referim la cei cuprinși în forme 
organizate) de la 16 la peste 120. Acum, 
ei pregătesc un simpozion cu tema „Ti
neretul în cîntecul de masă" în care bu
cățile muzicale vor ilustra în egală mă
sură, atît 
neretului 
tri.

De pe 
zează în

prezența pionierilor cit și a ti- 
în cîntecele compozitorilor noș-

acum, grupuri corale populari- 
fiecare clasă cîntecele selecțio

nate pentru viitorul simpozion, iar mem
brii cercului recomandă articole din pre
sa de specialitate, cărți care tratează 
probleme ale cîntecului de masă. In acest 
fel desfășurarea acțiunii va prilejui, pe 
lingă o atractivă festivitate, crearea unui 
climat propriu discuției, dezbaterilor. 
Cîțiva „prieteni ai muzicii" vor pregăti 
minuțios referate dedicate acestei teme, 
iar referatele vor fi argumentate „muzi
cal" de ansamblul coral al școlii,

...Deseori, activitatea obișnuită a mem
brilor cenaclului literar este completată 
cu contribuții interesante ale prietenilor 
teatrului. Cum ? O ședință dedicată lu
crărilor în proză a atras după sine discu
tarea problemelor a căror dezbatere în
cepuse de fapt la orele de curs : arta ti
pizării în momentele și schițele lui Cara- 
giale.

Totuși, în legătură cu activitatea cena
clului literar este necesară o precizare. 
Un timp, activitatea cenaclului s-a li
mitat doar la discutarea creației unor 
elevi, versuri sau proză, pierzîndu-se din 
vedere celălalt aspect, al contribuției cer
cului la activitatea culturală a școlii prin 
acțiuni specifice ca : alcătuirea textelor 
de brigadă, organizarea unor dezbateri 
mai ample, în colaborare cu „prietenii 
cărții", asupra unor 
ale literaturii noastre

Sistemul obișnuit 
naclului literar ni 
sânt, și recomandabil, 
grimarea .cglor care vor citi la întîlnirea 
viitoare, se face' și alegerea — voluntară 
sau la propunere — a unui coreferent, 
care va exercita un prim act critic asupra 
creației supusă dezbaterii. In acest fel, 
se înlătură caracterul improvizat pe care 
îl mai au uneori primele intervenții, și 
în orice caz, se oferă o opinie mai siste
matizată asupra celor citite, In același 
timp, trebuie evitat alt posibil pericol: 
acela al unor polemici care alunecă pe 
mtarginea reșsvztlgr sau poeziei prezen
tate;. E drept, în foarte rare cazuri, sna 
întîmplat ca discuțiile să continue, după 
prezentarea referatului, nu atît în sensul 
elucidării unei chestiuni legate nemijlo
cit de căea ce s-a citit cît pur și simplu 
contrazicînd sau susținînd exclusiv una 
din opiniile exprimate. In asemenea si
tuații, ajutorul pe care ceilalți membri 
îl dau autorului care „s-a prezentat" în 
ședința respectivă, este minim.

Ca și în cazul activității formațiilor ar
tistice, în atenția birourilor U.T.M. pe 
ani de studii, a comitetului U.T.M, pe 
școală trebuie să stea problema lărgirii 
continue a cercurilor. O sumară statisti
că arată că doar 80 de elevi (45 la cercul 
de muzică, 10 la cel literar și restul la 
cercul dramatic) sînt cuprinși în activita
tea organizată a acestor forme prețioase 
de educație estetică. Cunoașterea și în
drumarea pasiunilor și preferințelor su
telor de elevi are loc, firesc, la nivelul 
colectivului în care ei lucrează zi de zi, 
în clase, sau pe grupe de clase ale ace
luiași an de 
nător. Aici 
desfășoare o 
fiecare elev 
vitatea unuia din acest cercuri, să merite 
titlul de „prieten" al artei.

piese și probleme 
contemporane etc. 
al ședințelor ce- 
se pare intere- 

Odată cu pro-

studiu, cu program asemă- 
birourile U.T.M. trebuie să 
muncă continuă, pentru ca 
să participe intens la acti-

și opinia

prietenilor lor
sută două zeci de purtători 
ai insignei de „Prieten al 
cărții". O sută două zeci de 
eroi vor avea imaginile din 
„filmul" despre care vor
beam la început, dacă, re
trospectiv, am urmări pe e- 
cran :

...Seară literară : „Luceafărul". Decorul 
- cerul înalt, albastru, iluminat de ste-
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cursul fife dans
Și apoi, pe scenă, sînt înfățișate cele trei 
jijxarițiL ale, .Luceafărului. Interpret:

■ T.eoaor Ciubotaru, Gheorghe Mozeș, Doi
na Barboianu, Stănescu Valentina. Spec
tatorii, elevi din toate clasele, trăiesc cu 
emoție dramatizarea poemului emines
cian, regizată cu multă fantezie de un 
colectiv de prieteni ai cărții. O acțiune 
pregătită de membrii cercului literar în 
colaborare cu cercul dramatic. Ei au a- 
sigurat materialele necesare decorului, 
costumele interpreților — împrumutate 
de la teatrul ^e .sțtat, au lucrat la regia 
spwt.atfoluluiijsauuîitvățat să mînuiascănm vedi utilitatea lU"Peuniuni. 
reflectoarele și aparatele de proiecție, 
îmbogățind decorul cu peisaje filmate. 
Toate acestea, tocmai pentru a crea o 
atmosleră sugestivă, poetică. Adică toc
mai cadrul unei astfel de acțiuni. In ace
lași timp, asemenea manifestări comple
tează cunoștințele elevilor, dezbătînd în
tr-o formă atractivă, creația unui mare 
scriitor. In școală, acțiunile organizate în 
sprijinul concursului „Iubiți cartea" sînt 
orientate tocmai către adincirea cunoș
tințelor predate. Comitetul U.T.M. pe 
școală, birourile, organizațiilor U.T.M. de 
clasă inițiază deseori dezbateri pe margi
nea cărților prevăzute în bibliografia 
concursului și, de obicei, asemenea dez
bateri sînt urmate de simpozioane, seri 
literare.

...Seară de poezie „Te cîntăm republi
că iubită" 1

Sau... „Țara întreagă — un vast șan- 
■' ■tntr“v Pe hartă, sini prezentate obiective 

ale economiei noastre socialiste : Reșița, 
Hunedoara — „La cea mai înaltă ten
siune" ; Bărăgan — locul de muncă al lui 
Anton Filip. Pe aici, pe la Malu-Surpat 
a trăit și Mitrea Cocor ; undeva, în cîm- 
pia transilvană, Mitru Moț lucra pentru 
înfăptuirea reformei agrare.

Asemenea întîlniri cu oamenii și locu
rile din operele scriitorilor noștri au 
constituit convingătoare invitații la1 lec
tură și la dezbaterea conținutului de idei 
al acestor cărți. Cei care le-au citit, le-au 
prezentat sub această formă și altora. 
Borceanu Veturia, Nediu Alina ori Fulea 
Eugenia, cîteva dintre 
mai active sînt 
unor acțiuni de largă răspîndire și dez
batere a cărții. In acest sens, posibilită
țile de a angaja discuții și de a formula 
opinii asupra cărților, sînt multiple : de 
la organizarea unor acțiuni cum sînt cele 
de mai sus și pînă la „dansul eroilor căr
ții" — moment frecvent în programul se
rilor cultural-distractive. In urma tuturor 
acestor manifestări, comisia concursului 
poate organiza discuțiile finale sub forma 
unui viu schimb de opinii, cu participa
rea unui mare număr de elevi — nu nu
mai al acelora care urmează să primeas
că insigna. luminarea festivă a insigne
lor a devenit o sărbătoare a tuturor ele
vilor ; o invitație în continuarea la lec
tură.

cititoarele cele 
totodată și inițiatoarele

omitetul U.T.M. al școlii « 
organizat un curs de dans, în 
urma constatărilor făcute în 
repetate rinduri la reuniunile 
elevilor. Mulți dintre ei și-au 
exprimat dorința să învețe 
dansul, iar cei care știu mai

și-au oferit ajutorul lor instructoru
lui cursului, tovarășul profesor Lang 
Adam. Organizat în două serii, pentru 
începători și avansați — cursul își va do- --- ...................... .................. <1

Deocamaată, în cele două serii ale 
cursului elevii învață pașii de dans (în
cepătorii), audiază lecții de istorie a dan
sului (in același timp muzica ce l-a în
soțit de-a lungul anilor — lecții la care 
își spun cuvîntul și „prietenii muzicii"). 
Uneori, seriile cursului de dans se con
topesc, în vederea desfășurării unor „lec
ții" de un gen deosebit.

Cu ajutorul celor „avansați", tovarășul 
profesor Lang Adam, instructorul cursu
lui, le arată participanților cum se face 
o invitație la dans, le vorbește despre 
comportarea la reuniuni, recomandă ți
nuta corespunzătoare ; la rindul lor, cei 
prezenți adaugă celor spuse exemple cu
noscute de ei la reuniunile la care au 
participat. Discuția despre „etica dansu
lui" se lărgește treptat, mergînd pînă la 
dezbaterea unor aspecte ale relațiilor co
legiale, tovărășești. De la detalii aparent 
exterioare, lecțiile de dans continuă apoi 
cu demonstrații practice. Artiștii amatori 
din formația de dansuri a școlii exempli
fică mișcările predate, ale valsului, tan- 
goului etc. — și, după ei, urmărindu-le 
demonstrația — ceilalți, elevii cursului. 
Cincizeci de dansatori încep astfel să de
prindă mișcarea ritmică, armonioasă a 
valsului, o ținută corectă. De obicei, ase
menea lecții se sfîrșesc cu scurte reu
niuni la care momentul cel mai de seamă 
îl constituie un concurs de dans. Concu
rența se întrec în executarea corectă, 
frumoasă a dansului pe care l-au învățat 
în acea lecție.

La reuniunile de sîmbătă seara, elevii 
cursului de dans devin, firesc, organizato
rii unor concursuri asemănătoare, care 
animă pe toți cei prezenți. In acest mod 
foarte concret ei contribuie la cultivarea 
gustului pentru frumos, îndemnînd prin 
propriul exemplu la extinderea 
pentru arta dansului.

Prezența, la lecțiile de dans, a 
meni de artă, balerini, maeștri 
de la Teatrul de operă ar fi nimerită, ar 
accentua simțitor caracterul calificat al 
cursului. Consultarea unor specialiști va 
contribui de bună seamă la creșterea au
torității 
tică.

pasiunii

unor oa- 
de balet

acestei forme de educație este-

r E V A C O N C L U Z
Așa cum spuneam, însă, grupurile de 

artiști amatori existente în clase 
fășoară întotdeauna o activitate 
problemelor clasei respective, 
elevii de acolo.

Nici activitatea cercurilor nu 
drumată, decît sporadic și de multe ori 
„în linii mari", ineficient, pentru că sim
pla solicitare a unor poeți și prozatori 
timișoreni pentru a participa la ședințele 
cenaclului, de exemplu, nu poate fi 
apreciată, ca fiind suficientă. Intensifi- 
cîndu-și preocupările în acest sens, co
mitetul U.T.M, va trebui să acorde o mai 
mare atenție muncii metodice în scopul 
multiplicării formelor de activitate din 
școală, pentru diversitatea acestora și 
pentru cuprinderea unui număr mai 
mare de elevi, atît în formațiile artistice 
cît, mai ales, în activitatea cercurilor — 
unde participarea este necorespunzătoa
re în raport cu numărul total al elevilor 
din școală. Toate acestea, însoțite

nu des- 
dedicată 

pentru

este în-

de o intensă muncă de concepție din par
tea birourilor U.T.M. de ani, a comitetu
lui U.T.M. pe școală, prin colaborarea 
permanentă cu conducerea școlii, cu aju
torul tovarășilor profesori, trebuie să 
ducă la ancorarea programelor formații
lor artistice (îndeosebi a brigăzilor, a re
citatorilor) a activității multiple a cercu
rilor, în realitatea diversă și diferențiată 
a fiecărei clase, reflectînd, cu eficacitatea 
ajutorului operativ, viața acestor colecti
ve de elevi.

In rîndurile de față n-am descris mo
dul cum se pregătesc și se desfășoară 
unele acțiuni organizate la Școala medie 
nr. 2, cum ar fi întîlnirile cu cadre de 
specialitate din producție șpu personali
tăți ale vieții cultural-artistice, cu ocazia 
simpozioanelor pe tema „Ce să fiu", o se
rie de interesante dezbateri pe marginea 
cărților, schimburile de experiență etc.

I i
Desigur, și 
manifestări 
altele, dintre cele mai interesante, care 
transmit o experiență demnă de a fi larg 
popularizată, 
multilaterală a 
tate de forme, 
dintre ele este 
larg, folosită de toate școlile. De aceea, 
ne propunem să publicăm în continuare 
în paginile ziarului reportaje și articole 
privind munca cultural-educativă în 
școli, solicitînd în același timp pe cei 
care se ocupă de organizarea și desfășu
rarea ei să împărtășească experiența 
bună acumulată în decursul anilor.

în alte școli există asemenea 
cultural-educative și multe

Activitatea de educație 
elevilor cunoaște o varie- 
iar experiența fiecăreia 
necesar a fi dezbătută pe

Pagină realizată de :

C. STĂNESCU 
A. I. ZĂINESCU



TOȚI SIIIDTMIII GRUPE! POT FI ' O FRUMOASĂ

Tumși la Mțătură
a adunarea generală 
U.T.M, de dare de 
seamă și alegeri a 
grupei 328 (anul 
IV al Facultății 
de tehnologie din 
I.P.G.G.) au parti

cipat toți studenții care alcă
tuiesc această grupă. Toți sînt 
utemiști și problemele care a- 
veau să se discute in adunare îi 
interesau în egală măsură.

Dar despre ce a vorbit darea 
de seamă ?

De la alegerile trecute și pînă 
în prezent, iu grupa 328 ute
miștii au desfășurat o bogată 
activitate. Au inițiat multe ac
țiuni menite să ducă la îmbună
tățirea situației profesionale a 
tuturor studenților, la lărgirea 
orizontului lor cultural, la dez
voltarea combativității în cadrul 
colectivului. Rezultatele sînt în
semnate. 11 cităm pe cel mai im
portant : grupa, care Ia sfîrșitul 
anului II obținuse cele mai slabe 
rezultate la examene, a făcut un 
salt calitativ, situindu-se la sfir- 
șitul anului universitar trecut 
pe primul loc in cadrul anului 
IV. Lipsurile din activitatea gru
pei silit și ele scoase iu eviden
ță. Se arată, printre altele, că la 
sfîrșitul sesiunii de examene din 
vară, șapte dintre studenții gru
pei au rămas restanțieri ; absen
țele n-au fost cu desăvîrșire li
chidate și nici notele de 5 și 6. 
Acestea sînt numai cîteva aspec
te din cele care au fost prezen
tate în darea de seamă. Totuși, 
darea de seamă n-a întrunit toa
te cerințele. Ea a avut mai mult 
un caracter informativ. Colecti
vul care a redactat-o (organiza
torul U.T.M. al grupei și ute
miștii Angela Foaie și Gheorghe 
Braniște) s-a limitat doar la o 
enumerare a rezultatelor poziti
ve și negative. Or, rostul adu
nării generale de dare de seamă 
și alegeri este de a analiza multi
lateral activitatea utcmiștilor, de 
la precedentele alegeri și pînă 
în prezent, pentru a stabili con
cret ce trebuie făcut și cum va 
trebui să acționeze grupa U T.M. 
în perioada următoare în vede
rea îmbunătățirii întregii activi
tăți. Această analiză trebuia s-o 
facă, în primul rînd, darea de 
seamă. Este firesc ca în darea 
de seamă să fie relevate rezul
tatele bune. Dar nu la modul 
constatativ, ci analitic ; să reiasă 
cum s-a realizat ca toți studenții 
să dovedească seriozitate în în
vățătură, cum a acționat grupa 
U.T.M. în sprijinul învățăturii, 
ce acțiuni a organizat pentru a 
oferi studenților posibilitatea să 
participe la o bogată activitate 
cultural-edncativă. Scoaterea in 
evidență a tuturor acestor lu
cruri, a formelor’ și metodelor 
care au fost folosite de grupa 
U.T.M. avea rolul de a ajuta la 
generalizarea celei mai bune ex
periențe, de a pune în discuția 
adunării de alegeri ce anume 
trebuie folosit și dezvoltat în ac
tivitatea viitoare. ,

Pozitiv este faptul că utemiștii 
au sesizat lipsurile dării de sea
mă și an contribuit, prin cuvîn- 
tul lor, la realizarea unei analiza 
cuprinzătoare.

Relevîrtd succesele grupei, ute- 
mista Huștiu Georgeta a spus 
printre altoie :

— Desigur, acel salt calitativ 
despre care amintește darea de 
seanță se dalorește efortului ma
jorității studenților din grupă. 
Cum s-a ajuns la acest efort co
lectiv ? Faptul că în grupă au 
fost organizate foarte tnulte ac
țiuni cultural-educative a făcut 
oa noi să fim tot timpul îm
preună, ne cunoaștem mai

fe- 
în- 
Pe
BOI

bine, să aflăm cb preocupări co
mune avem, să ne împrietenim. 
Cu timpul, am început să nu mai 
fim indiferenți față de preocupă
rile colegilor noștri, față de 
iul cum fiecare dintre noi 
vață, răspunde la seminarii. 
cei care dovedeau nepăsare
început să-î tragem la răspunde
re. Am organizat anul trecut — 
pentru prima oară de la începu
tul studenției noastre —- ședințe 
fulger în care erau criticați cei 
care absentau sau veneau nepre- 
gătiți la seminarii. Trebuie să 
recunoaștem, aceste ședințe au 
avut un efect imediat.

Au vorbit și alți ulemiști. Bra
niște Gheorghe, Costache Mihai, 
Uimea nu Francisca au arătat și 
alte aspecte ale acestui efort co
lectiv pentru îmbunătățirea si
tuației profesionale : studenții

Adunarea generală 
U.T.M. de dare de seamă 
și alegeri a grupei 328 
din anu I IV al Facultății 

de tehnologie 
din I. P. G. G.

din grupă se întîlneau la 2—3 
săptămîni ți, împreună cu asis
tenții, repetau capitolele mai im
portante la materiile de speciali
tate ; 8-au organizat concursuri 
profesionale la diferite discipline 
care au fost un fel de repetiție 
generală înaintea examenelor.; la 
cererea grupei, asistenții îi soli
citau tot mai des să răspundă Ia 
seminarii pe studenții care obți
nuseră rezultate slabe (verificați 
la fiecare seminar, aceștia s-au 
deprins să se pregătească zi de 
zi). Adunarea a hotărît ca toate 
aceste măsuri, a căror eficiență 
a fost verificată în anul univer
sitar trecut, să fie folosite și în 
acest an.

Discuțiile cele mai aprinse 
însă, s-au purtat în jurul faptu
lui că la sfîrșitul sesiunii de exa
mene din vară șapte studenți din 
grupă au rămas restanțieri.

Utemiștii au analizat cauzele 
acestei situații nesatisfăcătoare, 
arătînd că, în primul rînd, tre
buie combătută autoniulțumirea. 
Și nu întîmplător s-a ridicat a- 
ceastă problemă. Autoniulțumi
rea și-a făcut loc în activitatea 
grupei 328 și a dus la unele in
succese. Faptul că în sesiunea 
din iarnă, după măsurile cațe au 
/ost luițle, s-au obținut rezulta
te bune, a creat în grupă, în mod 
greșit, o atmosfera de autoinul- 
țuniire. S-a considerat că, de a- 
cum, grupa nu mai are probleme 
grele de rezolvat, că trebuie doar 
să-i ajute pe coi doi restanțieri 
să-și schimbe atitudinea față de 
învățătură. Acest lucru s-a făcut

dar, așa cum arătau utemiștii, 
autoniulțumirea care ți-a pus pe
cetea pe activitatea grupei adus 
la slăbirea ritmului de învăță
tură ; unii studenți au început să 
neglijeze studiul „la zi”. în preaj
ma sesiunii de examene, grupa a 
intervenit, dar era prea tîrziu 
pentru o îmbunătățire radicală a 
situației la învățătura a tuturor 
studenților. Și astfel, șapte atu- 
denți au rămas restanțieri.

Foarte bine a apreciat aduna
rea, că oricît de bune are fi re
zultatele la învățătură, automul- 
țumirea n-are ce căuta într-uu 
colectiv ; ea duce lă slăbirea rit
mului de muncă, generează lip
suri, superficialitate. O asemenea 
situație nu trebuie să se mai re
pete și, de aceea, adunarea a 
hotărît că este necesar să se ia 
unele măsuri încă de pe acum, a 
căror îndeplinire să fie urmărită 
în tot cursul anului universitar, 
în primul rînd, între organizato
rul U.T.M. de grupă și delegatul 
A.S.. să existe o mai strînsă co
laborare ; să se renunțe la „dă
dăceala” pe care unii studenți o 
mai așteaptă de la grupele de în
vățătură ; fiecare student să fie 
îndemnat la un studiu individual 
sistematic, zilnic, sa fie controlat 
cum își desfășoară munca perso
nală (prin discuții la cămin, în 
pauze, în laboratoare, prin răs
punsurile date la seminar). Anul 
patru, fiind anul în care se pun 
bazele formării lor ca ingineri, 
toți studenții grupei să fie atrași 
la cercurile științifice, în colecti
vele de cercetare, să prezinte re
ferate ; la sfîrșiLul fiecărei săp- 
tămîni grupa să se întîlne^scă 
pentru a face bilanțul muncii pe 
o saptămînă, să analizeze lipsu
rile semnalate și să ia operativ 
măsuri de îndreptare.

De asemenea, adunarea a ară
tat că grupa U.T.M. trebuie aa-i 
ajute pe studenți să-și folosească 
mai chibzuit timpul liber. Grupa 
va trebui să-și trăiască viața de 
colectiv și în afara orelor de curs 
și seminar. S-a hotărît pregăti
rea, în fiecare lună, a unei „seri 
a grupei”, în cadrul căreia stu
denții să se întîlnească, să-i in
vite pe tovarășii profesori, prie
tenii, să discute despre o carte, 
despre un spectacol, să danseze, 
sa serbeze ziua de naștere a unui 
coleg ; de asemenea, s-a hotărît 
organizarea vizionărilor în colec
tiv a filmelor, a celor mai bune 
spectacole teatrale, să se procure 
bilete la operă, să se organizeze 
o discuție despre ceea ce citesc 
studenții grupei în afara obliga
țiilor profesionale, să se parli- 
rijje în colectiv la toate activită
țile cullural-artistîce

Acestea sînt hotărîrile adună
rii — luate la propunerea mai 
multor ulemiști din grupă —- și 
ele constituie un îndreptar pre
țios pentru activitatea viitoare a 
grupei U.T.M.

V. ANDREI

TRADIȚIE iacaeao<~ 1

Nu știu exact citi tineri de la 
Fabrica de rulmenți din Blrlad, 
urmează cursurile institutelor 
de lnvăfămtnt superior, ale șco
lilor medii sau școlilor tehnice. 
Nu știu, pentru că numărul lor 
crește de la an la an. Dintre 
aceștia cunosc Insă bine 24 ti
neri, care mi-au reținut în mod 
deosebit atenția. Să vă prezint 
cltiva dintre el. Frezorul Pascal 
llie este elev In clasa a VIII-a. 
Zilele viitoare va participa la 
un concurs „Cine știe meserie 
clștigă". Pascal cunoaște Intr- 
adevăr bine meseria de frezor 
și probabil o să clștige con
cursul.

Forjorul Alexandru Gheorghe 
a lost îndrumat cu ani în urmă 
să urmeze școala serală. La în
ceput s-a cam codit. Socotea 
că își cunoaște destul de bine 
meseria șl nu mai are ce în
văța. Acum are cu totul altă 
părere. Dovadă, e în clasa 
a Xf-a.

Anul acesta lăcătușul Sabău 
Valentin a lost sărbătorit de 
colectivul celor 24 de tineri. 
Motivul : a obținui diploma de 
maturitate. Frații Viorel și Sil. 
viu Călin au absolvit școala 
medie tehnică. Primul e contro
lor de calitate, jar celălalt de
senator.

Strungarul Ștefan Cristea a

intrat de curînd In rlndurlle 
acestui colectiv și, conform tra
diției, a fost Îndrumat să-șl 
completeze studiile. Dacă așa 
e tradifia, Cristea a trebuit să 
învețe și să dea examenul de 
admitere în clasa a VlJI.a, unde 
bineînțeles a reușit. De la înce
pu! Insă a pornit-o cam cu slin- 
gul. In catalog au apărut pri
mele note slabe. Cei 23 de tova. 
răși ai lui au aliat. L-au Între
bat pe Cristea de ce nu Învață I 
De ce face de rls colectivul ? 
Dar nu numai atit. Clfiva dintre 
ci, printre care Pascal, Rășcanu 
șl Băltăreții au hotărît să-I aju
te pe Cristea. Și ajutorul dat 
la timp a avut efectul așteptat.

Micul colectiv format din 24 
de tineri are acum si un stu
dent, pe Spiru Spiratos, care e 
In anul 1 la Facultatea de me
canică din Iași.

Aș putea in
Înșirui numele tuturor celor 24 
de tineri care învață neobosit! 
la diverse scoli.

Toll aceștia formează Iotul 
echipei de rugbl „Rulmentul" 
Blrlad, care anul acesta a pro
movat In prima categorie a 13. 
rii. 24 de tineri, care Împletesc 
armonios munca In uzină cu În
vățătura șl sportul.

contlnuare să

FLOREA GHEORGHE 
corespondent voluntar

Iată-i pe cei 24 de tineri 
rugbiști la un antrenament.

Foto : FLORIN ȚAGA
—

Avancronică la meciul Rominia-Danemarca PE SCURT
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O nouă linie 
deînaltătensiune

Muncitorii, inginerii șl teh
nicienii întreprinderii nr. 5 din 
Sibiu a Trustului de construc
ții și montaje energetice au 
pus în funcțiune linia electri
că de 110 kV, Turnu Severin- 
Orșova-Moldova Nouă,

învingînd greutățile unui 
teren deosebit de accidentat, 
deoarece linia traversează 
munții Mehedinților și Alma- 
șului prin zone lipsite de căi 
de acces, constructorii au reu
șit să termine complexul de 
lucrări într-uin timp record da 
numai 5 lunii de zile.

Prin intrarea în funcțiune a 
noij, linii de înâjtă tensiune, se 
asigură fiTfmphtferon .&j energie 
eleetncft ri n slsterfiiSl energe
tic național a obiectivelor in
dustriale din această parte a 
țării, precum și a raionului 
Moldova Nouă.

(Agerpres)

D.rumul spre Tokio
trece prin București

p

a-Bxbxii*

T
i
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lumeo
A apărut primul număr al re

vistei ,,Lumea", săptămînal de 
politică externă editat de Uni
unea Ziariștilor din Republica 
Populară Romînă. Revista cu
prinde numeroase materiale in
teresante referitoare ]a cele 
mai importante evenimente ac
tuale ale vieții internaționale. 
Desprindem, din sumar decla
rațiile făcute revistei de perso
nalități 
Ghana, 
legătură 
pe plan 
nătăfirea relațiilor de bună ve
cinătate Intre state europene 
cu orînduiri social-politice di
ferite, De asemenea, revista cu
prinde interviuri cu ministrul 
Italiei la București, precum și 
cu fostul ministru de externe 
al Spaniei republicane. La ru
brica „Lumea într-o săptămlnă" 
pot fi citite numeroase cores
pondențe de peste hotare : din 
Londra, Washington, Haga, 
Bonn, Budapesta Sao Paolo, 
Bruxelles, Alena. Note de drum 
din Algeria semnează Silviu 
Brucan, iar din U.R.S.S. scrii
torul Al. Ivan Ghilia,

Primul număr al revistei cu
prinde articole semnale de 
G. Călinescu, acad lioria Hulu
bei, Tudor Teodorescu Braniște, 
G, Ivașcu etc.

Cl leva pagini din revistă în
fățișează bogate extrase din 
presa mondială pe marginea 
unor evenimente de actuali
tate.

politice clin Mexic, 
Guineea și Austria In 
cu problema acțiunilor 
regional pentru imhu-

TELEVIZIUNE
Simbătă 2 noiembrie

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19.10 Album muzical pentru 
pionieri și școlari. 19.35 Trans
misiune de la sala sparturilor 
Floreasca. Aspecte de la întîl- 
nirea de volei dintre echipele 
R. P. Romîne și R. P. Bulga
ria, din cadrul turneului final 
al campionatelor europene. în 
continuare: filmul artistic
„Oameni de afaceri" ; Muzică 
ușoară ou Gigi Marga și Nico- 
lae Nițescu. în încheiere bu
letin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

1

Ferma avicolă de Ia secția Miercurea a G.A.S. ’Apoldu de Sus, regiunea Hunedoara, cuprind» 
peste 20 000 de păsări de rasă. Printr-o bună îngrijire și hrănire, muncitoarele de aici reali

zează importante sporuri în greutate vie la puii scoși anul acesta.
Foto t AGERPRES

Tinerilor de pe șantiere
Și meseria de betonist cere

o pregătire
(Urmare din nag. I)

Construcțiilor 
cat problema 
gătirii temeinice a betoniștilor.

Cum era și firesc, astfel de 
sesizări cît și constatările 
noastre ne-au întărit convin
gerea că în meseria de beto
nist se cere o pregătire prin 
școală.

De aceea,, la începutul anu
lui 1963 am solicitat Ministe
rului Învățământului ca în no
menclatorul pentru școlile pro
fesionale de ucenici să se in
troducă începind cu anul șco
lar 1963—1964 meseria de be
tonist. Din păcate situația a 
rămas neschimbată. In com
pletarea nomenclatorului de 
meserii, aprobat de Ministerul 
învățământului, nu s-a dat 
curs propunerii C.S.C.A.S. și 
astfel școlile profesionale de 
ucenici din sectorul construc
țiilor nu au căpătat posibilita
tea introducerii unor clase de 
betoniști în anul școlar 1963— 
1964. Știm că problema betoa
nelor este tratată de mai mulți 
ani în cadrul obiectului „teh
nologia meseriei" ce se predă

și alții au ridi- 
necesității pre-

de specialitate
ucenicilor zidari, dar conside
răm că această pregătire este 
insuficientă. Meseria de beto
nist trebuie să fie tratată a- 
parte, într-un mod științific și 
multilateral astfel ca betonis- 
tul să cunoască temeinic toate 
problemele privind compoziția 
betoanelor, a dozajelor, granu- 
lometria, punerea în operă a 
betoanelor pentru evitarea se
gregării, compactarea cit mai 
bună ca și tratarea ulterioară 
a betonului, să-și dea seama 
în orice moment care pot fi 
consecințele greșelilor privind 
respectarea

De aceea 
lut necesar 
viitor să se 
rea unui număr de muncitori 
calificați în meseria de beto
nist. Este vorba de o propu
nere care sintetizează părerile 
specialiștilor, este vorba de o 
cerință a numeroase șantiere 
de construcții din țară care 
așteaptă cadre timeinic pregă
tite, pentru a putea îndeplini 
cu succes sarcinile ce le au,

tehnologiei, 
considerăm abso- 
ca în anul școlar 
treacă la pregăti-

Mîine, pe gazonul tocit de brumă al 
stadionului 23 August, iugoslavul Ze- 
cevici va dicta, la ora 14,15, începutul 
partidei retur dintre selecționata olim
pică a țării noastre și a Danemarcei.

E al doilea pas (iar aici fiecare e de
cisiv) pentru calificarea în Turneul fi
nal de la Tokio. Unsprezecele nostru 
s-a pregătit cu ambiție ca să-l facă cu 
dreptul.

După meciul de verificare, susținut în 
compania Iugoslaviei, băieții, antrenați 
de Silviu Ploieșteanu, au făcut, marți, 
o vizită la Hidrocentrala „16 Februarie".

„N-a fost numai o simplă ieșire în 
aerul munților — ne mărturisea Pircă
lab, ci un stimulent formidabil pentru 
toți componența lotuîiii. La Argeș, in 
marele ‘tieffiley. dă'Jffiatră, constructorii 
ne-du‘’înWnpinat ' ’ dragoste. M-a im- 
pre'slflndt eri-orm că'fdWteri de virsta mea 
mînuiesc mașini de înaltă tehnicitate. 
Totdeauna, un gînd frumos pentru ei și, 
dacă se poate, însoțit de goluri in poar
ta adversarului".

întorși în București, fotbaliștii au re
luat lucrul intens, metodic, alternind 
ședințele teoretice cu cele practice.

Joi, pe cind unsprezecele nordicilor 
se mai afla încă la țărmul Adriaticei, 
egl4MMj..Romi‘mei supravegheată de Sil
viu Ploieșîeanu și‘Gh. Ola și urmărită 
din tribune de vreo cîteva sute de spec
tatori, înarmați cu pîrîitori (năsdrăvan 
arsenal de obiecte e buzunarul specta
torului bucureștean I) s-au antrenat, 
timp de 90 de minute, in tovărășia unei 
echipe din campionatul orășenesc care 
a aliniat pe teren 12 jucători. Scorul 
(astronomic, firește) nu interesează — 
s-a lucrat pentru omogenizarea forma
ției, punindu-se accent pe sporirea vite
zei in execuții în momentul apropieriiîn momentul apropierii

de volei

pe

Ieri la Constanța în 
penultima zi a campio
natelor europene de vo
lei, echipa feminină a 
țării noastre a susținut 
un joc important pentru 
calificarea în turneul o- 
limpic de la Tokio, pri
mind replica echipei 
R.P. Ungare. Voleibalis
tele noastre au trecut cu 
succes acest dificil exa
men repurtînd victoria 
cu scorul de 3—0 (15—8; 
15—11; 15—11) la capă
tul unui meci în care ul
timul set a fost cel mai 
Interesant.

Cîștigînd cu 3—2 me
ciul derbi cu echipa R.P. 
Polone, selecționata 
U.R.S.S. este virtuală 
campioană europeană.

Turneul masculin a 
programat în sala Flo
reasca două întîlniri. 
Echipa R.S. Cehoslovace 
a învins cu scorul de 
3—0 echipa Iugoslaviei. 
Foarte pasionant a fost 
în primele trei seturi 
jocul dintre reprezenta
tivele U.R.S.S. și R.P. 
Ungare. Au cîștigat cu 
3—1 voleibaliștii sovie
tici.

Rezultatele înregistra
te în turneul masculin 
de la Cluj pentru locu
rile 9—17 : Italia—Aus
tria 3—0; Olanda—R.F. 
Germană 3—0; Finlanda 
—Danemarca 3—0; R.D. 
Germană—Turcia 3—0.

(Agerpres)

o temeinică pregătire profesională
la baza 

tehnica nouă
(Urmare din vag. I)

Pe șantierele noastre cursu
rile își desfășoară activitatea 
într-o perioadă de aproxima
tiv 6 luni de zile ’— astfel ca 
fiecare ciclu de școlarizare 
într-o meserie să aibă cel pu
țin două luni. Noi am împărțit 
astfel perioada de școlarizare, 
adică două luni cursuri (în 
diferite meserii) și două luni 
pauză, pentru a evita perioa
dele de vîrf. în articolele sem
nate la această rubrică de con
ducători ai trusturilor de con
strucții din regiunile Bacău 
și Mureș-Autonomă Maghiară 
se arată că perioada de șco
larizare este de circa 6 luni de 
zile continuu,-S-ar putea ca la 
aceste șantiere, această progra
mare să corespundă necesită
ților. în ceea ce ne privește, în 
afară de programarea despre 
care am amintit s-a avut în 
vedere faptul că organizarea 
cursurilor este diferențiată pe 
meserii și categorii de salari
zare evitînd și prin aceasta cu
prinderea în acțiunea de ridi
care a calificării a meseriilor 
solicitate. în perioada de vîrf.

Numărul muncitorilor care

tematicii —
in construcții
vor urma cursurile în anul 
1963—1964 este aproximativ de 
1700. Dar după cum am arătat, 
aceste cursuri sînt intercalate 
cu pauze. Noi considerăm că 
acțiunea de ridicare a califică
rii trebuie să fie permanentă 
pentru a asigura o bună însuși
re și aplicare imediată a cunoș
tințelor tehnice noi. De aceea 
venind în sprijinul cursanților, 
direcția noastră a organizat un 
punct tehnic, în care sînt ex
puse materiale noi în construc
ții, mostre de betoane, mache
te — explicate în amănunțime
— pentru a da oamenilor o i- 
magine cit mai exactă asupra 
posibilităților de folosire și 
economicității noilor produse.

Aici sînt organizate conferin
țe, simpozioane, proiecții de fil
me pe teme strîns legate de fo
losirea tehnicii noi în construc
ții. Dar trebuie să spun că ele
— mai ales conferințele de pre
zentare a unor metode de mare 
eficacitate tehnico-economică
— nu s-au desfășurat conform 
unui plan corespunzător rit
mului de creștere a nivelului 
tehnic de pe șantiere. Tocmai 
din această cauză, în planul de 
acțiuni pe anul 1964 privind

de careul advers și, mai cu seamă, 
deposedarea adversarului la mijlocul 
terenului — punctul forte al danezilor.

Echipa noastră va intra pe teren in 
formația din prima repriză a meciului cu 
Iugoslavia. Fundașul stingă, Ivan, care, 
duminică, la o învălmășeală, sărind la 
o minge înaltă, a nimerit, în cădere, cu 
bărbia în bombeul unui adversar și a 
suferit un veritabil K.O. tehnic, e pe 
deplin restabilit. (Nădăjduim, că atit el, 
cit și Popa, colegul lui de linie, vor fi 
înțeles că e lipsit de sens să dribleze 
în interiorul propriului careu).

Danezii, sosiți joi după-amiază în 
București, vor prezenta o formație cu 
numai, patru nume noi față de aceea pe 
pațp. reprezentanții-noștei au întrecut-o 
iti.'j.Uiue lă Copenhztga'icu 3—2. Atunci, 
după turn bvne ne aitilUtim, ziarele da
neze își luau în tor adio de la Tokio. 
Amărăciunea i-a îrtSîrjit pe colegii lui 
Ole Madsen, la citva timp ei au izbutit 
un nescontat de nimeni 2—2 cu Suedia 
la Copenhaga și iată că astăzi se 
vorbește din nou despre forma de zile 
mari a danezilor. Masivii fotbaliști din 
țara insulelor (finaliști la Olimpiada de 
la Roma cină au cedat greu cu 1—3 iu- 
gpșlavilor) au venit la București deciși 

isd. n «oaierct e.tasq b>
Se cfliunță, prin urmare, o partidă de 

mare luptă.
Jocului în forță al danezilor, bazat, 

cum e de așteptat, pe contraatacuri, 
echipa noastră trebuie să-i răspundă, 
mai mult decît duminica trecută iugo
slavilor, cu o rezistență solidă în zona 
de mijloc. Lânia Emil-Koszka-Țircov- 
nicu e chemată, așadar, să ducă greul 
jocului și pentru că nouă, rareori ne 
merg mingile la înălțime, e nevoie ca 
mijlocașii să uzeze de pase scurte, 
pe jos.

Si, o mențiune, în atenția tuturor 
înaintașilor ■ Pircălab nu trebuie lăsat 
să „șomeze'^ cite un sfert de oră.

Prezenți cîțeva seri la rind în sala 
Floreasca. la demonstrațiile magistrale 
ale echipei noastre de volei, fotbaliștii 
vor face, cu siguranță, tot ce e posibil, 
la fel ca voleibaliștii, ca să ne bucure 
cu o victorie concludentă și cu faze de 
fotbal modern.

Pasionații tribunelor își pregătesc a- 
cum torțele pentru 
celui romin.

In ce ne privește, 
începem cronica de 
meci pe 
vreme"...

Succes

• Pe stadionul Giulești se 
va desfășura duminică dimi
neața un. interesant program 
fotbalistic. La ora 8 se va dis
puta meciul de categoria C 
dintre Tehnometal și Progre
sul Alexandria, la ora 9,45 va 
începe jocul amical Rapid 
București — Farul Constanța, 
iar la 11,30 întâlnirea de ju
niori Tehnometal — Electrica 
Constanța.

în cantin.ua- 
a turneului 

care îl în
treprinde în R. 
S. Cehoslovacă, 
echipa de fot
bal Știința Ti
mișoara a evo

luat în compania formației Ta- 
tran Preșov. Fotbaliștii romîni 
au prestat un joc bun și au 
obținut victoria cu scorul de 
2—1 (1—1). Ambele goluri ale 
echipei Știința au fost înscrise 
de Popa.

• A'stiikî. pe fkadîontil Dina- 
m6. 'ăirf"MlapitsllS, tf' îrtcepere 

‘d^fS ora iff, ar^':'to<?’meciul 
aftucâr de fotbal dinții echi
pele TDinamo București și Di
namo Pitești.

• Derbiul campionatului u- 
nional de hochei a opus forma
țiile moscovite Ț.S.K.A. și Di
namo. După un joc foarte 
spectaculos a cîștigat Ț.S.K.A. 
cu 4—2. Această echipă conti
nuă .at‘jwdwb<i. iiPrrt'i.aeament 
cu 14 puncte, urmată de Di
namo 12 puncte. Aripile Sovie
telor 11 puncte.

(Agerpres)

Echipa Combinatului 
poligrafic București— 

campioană 
republicană la oină

care nu-l

avutridicarea calificării am 
grijă să prevedem și organiza
rea conferințelor tehnice în pe
rioadele cînd nu funcționează 
cursurile, la care să participe 
majoritatea muncitorilor cali
ficați.

Și acum, o ultimă problemă 
la care aș dori să mă refer este 
aceea a sprijinului din afară 
în legătură cu buna desfășura
re a cursurilor de ridicare a 
calificării. în acest an, tematica 
cursurilor nu a fos întotdeauna 
orientată spre soluțiile tehnolo
gice cele mai actuale și cu 
viitor. De aceea, considerăm 
că este necesar ca C.S.C.A.S. să 
ne sprijine în susținerea teme
lor prezentate prin întocmirea 
unor materiale-lecții care să 
cuprindă metode și procedee 
noi de execuție în construcții, 
în special în meserii de bază 
din domeniul nostru de activi
tate. Ne referim pentru aceas
tă perioadă la executarea 
blocurilor cu ajutorul cofraje- 
lor glisante, 
teriale PVC, 
sitorii pe 
sintetici etc.

Totodată, 
că mereu apar noutăți în sec
torul construcțiilor, este nece
sar ca aceste materiale-lec
ții să fie revizuite și completate 
în fiecare an. Aceasta ar re
prezenta pentru toate între
prinderile din țară un sprijin 
extrem de folositor.

instalații cu ma- 
zugrăveli și vop- 
bază de polimeri

datorită faptului

victoria unspreze-

dorim din inimă să 
luni cu : „a fost un 
vom uita multă

deplin, băiețiI

FĂNUȘ NEAGU

Recent, la Baia Mare a luat 
sfirșit turneul final al celei de a 
XH-a ediții a campionatului repu
blican de oină, la care s-au întll- 
nit cele mat bbne 8 echipe din 
țară.

Echipele finaliste, au. fosk de va
lori apropiate sl au furnizat jocuri 
dinaijjiGC .și ..dg un bun nivel teh
nic. îndeosebi,, nțșntionănl jocuri
le dintre formațiile C.P.B. — Di
namo ; C.P.B — Minerul Baia 
Mare, Biruința Gherăiești — Tor
pedo Zărnești; A. S. Bega — Avtn- 
tul Frasin, care s-au ridicat la un 
nivel tehnic superior.

Titlul de campioană republicană 
pe anul 1963 a revenit echipei 
Combinatului Poligrafic București 
(antrenor : Al. Rafailescu). Astfel, 
componentii echipei bucureșten» 
au îmbrăcat, pentru a treia oară, 
consecutiv, tricourile de campioni.

A. HAȘCU

Festivalul filmului sovietic

Trei zile după nemurire
O producție a studioului „A. P. Dovjenko” din Kiev

Scenariul : Konstantin Kudievski 
Regia : Vladimir Dovgan

Cu : Nikolai Kriukov, Galina Leapina, Gbiorghl Iumatov, | 
Vladimir Zamanskj

t V se ococoeoc 00000000*» ooooooocooococooooooooooooooocooooooooooooaoocaeoo«ooooeoo<

ft de la 21 noiembrie devine obligatorie purtarea căștilor de 8
protecție.

(( Procurați-vă din timp căști de protecție de la magazinele ' 
, și raioanele cu articole de sp ort din Capitală șl provincie. !f 
jj Se găsesc toate mărimile de căști de protecție cu cozoroc S 
S »au fără cozoroo'« !
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Luna prieteniei romino-sovietice
Manifestări culturale

Sesiunea O. N. U
In întîmpinarea Zilei de 7 No

iembrie și în cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice o forma
ție de artiști amatori a prezen
tat vineri la Casa de cultură a 
tineretului din raionul „Grivi
ța Roșie" o seară de poezii și 
cîntece romînești și sovietice. 
Orchestra de muzică ușoară a 
Casei de cultură, a susținut, în 
fața muncitorilor de la Depoul 
C.F.R.-Triaj, un concert de mu
zică ușoară romînească și so
vietică. La Casa de cultură a 
tineretului din raionul „Tudor 
Vladimirescu" a avut loc o 
seară literară, în care formația 
de teatru și membri ai cercu

lui literar au prezentat frag
mente din operele lui Gogol. La 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul „Nicolae Bălcescu” 
a avut loc o seară consacrată 
filmului sovietic.

’★
Vineri seara, la cinematogra

ful „Modern” din Timișoara a 
avut loc deschiderea Festivalu
lui filmului sovietic.

A rulat apoi filmul artistic 
„Printre oameni buni". Noua 
creație a cinematografiei sovie
tice s-a bucurat de un frumos 
succes.

I

(Agerpres)

Semnarea unui program de schimburi 
culturale și științifice intre

R. P. Romînă și Republica indonezia
L’a 1 noiembrie s-a 

la București un program 
schimburi culturale și științifi
ce între Republica Populară Ro
mînă și Republica Indonezia. 
Programul, întocmit pe baza A- 
cordului cultural semnat între 
cele două țări la București, în 
anul 1960, prevede, 
le, vizite reciproce 
de știință, oferirea 
de burse de studii, 
ansambluri artistice, 
publicații etc.

Programul a fost semnat din 
partea romînă de Pompiliu 
Macovei. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din par
tea indoneziană de Sukrisno,

semnat 
de

între alte- 
de oameni 

reciprocă 
schimb de 
schimb de

Republicii Indo-ambasadorul 
nezia la București.

La semnare au fost de față 
Costin Nădejde, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, func
ționari superiori ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, repre
zentanți ai Institutului romîn 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, precum și mem
brii Ambasadei Republicii 
donezia la București.

★
După semnare, Pompiliu 

covei, a oferit o masă în 
stea ambasadorului Republicii 
Indonezia, Sukrisno.

In-

Ma- 
cin-

Proiectul de rezoluție prezentat de delegația K. P- Romine
NEW YORK 1 (Agerpres). 

Lucrările sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. se desfășoară 
în prezent pe comitete.

Comitetul Politic continuă să 
examineze problemele privind 
dezarmarea generală și totală.

Comitetul pentru problemele 
economice și financiare discută 
proiectul depus de Costa Rica, 
Peru și Filipine privind mij
loacele înfăptuirii unei refor
me agrare și punctul privind 
elaborarea unor acțiuni de li
chidare a analfabetismului în 
întreaga lume.

In Comitetul pentru proble
mele sociale, umanitare și cul
turale delegaților le-a fost 
prezentat un raport al Consi
liului Economic și Social și 
două proiecte de rezoluție pri
vind activitatea Comisiei pen
tru drepturile omului.

Proiectul celor 22 de țări 
propune Consiliului Economic 
și Social să însărcineze Comi
sia pentru drepturile omului 
să se ocupe în sesiunea urmă
toare în primul rînd de elabo
rarea unei convenții privind 
lichidarea tuturor formelor de 
discriminare rasială.

Comitetul politic special al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
întrerupt examinarea proble
mei privind politica de apart
heid a guvernului Republicii 
Sud-Africane și a încheiat e- 
xaminarea problemelor pri
vind urmările radiațiilor ato
mice.

coautori: Ceylon, Etiopia, Ghana, 
Indonezia și Republica Mali. Pro
iectul de rezoluție care se referă 
la necesitatea accelerării lucrări
lor pentru elaborarea unui pro
iect de declarație asupra coope
rării economice internaționale 
are următorul cuprins :

Adunarea generală,
acordînd o importanță deose

bită necesității unei declarații 
asupra cooperării economice in
ternaționale, ca instrument de 
promovare a unor relații econo
mice sănătoase, stabile și echita
bile între toate statele și de sti
mulare a eforturilor îndreptate 
spre progresul economic și social 
al tuturor popoarelor lumii,

luînd notă de progresul reali
zat de Adunarea Generală și Con
siliul Economic și Social privind 
elaborarea unui proiect de decla
rație asupra principiilor cooperă
rii economice internaționale,

luînd notă cu satisfacție că 
Consiliul Economic și Social prin 
rezoluția sa 939 a atras deja aten
ția Comitetului pregătitor al Con
ferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare, asupra capitolului pri
vind problemele comerțului inter
național din raportul grupului de 
lucru ad-hoc creat în baza rezo
luției nr. 875 a Consiliului.

1. își exprimă speranța că exa
minarea acestor probleme în Co
mitetul pregătitor și în Conferin- 

pentru comerț și <lez- 
contribui 
definitive

asupra

proiectului <Ie declarație asupra 
cooperării 
nale.

economice internațio-

★
la Sesiunea a XII-a a

Sărbătorirea Zilei 
naționale a 

Republicii Algeriene 
Democratice 
și Populare

Lovitură de stat
în Vietnamul de sud

■ \ I ORH V

(Agerpres)

Ieri dimineață a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Bu
dapesta, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist Ungar 
(U.T.C.U.), condusă de tova
rășul Varnai Ferencz, secretar 
al C.C. al U.T.C.U., care la in
vitația C.C. al U.T.M. ne-a vi
zitat țara timp de 10 zile.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tov. Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.M., de 
activiști ai C.C. al U.T.M. A 
fost de asemenea de față tov. 
Gdrgy Kalmar, prim-consilier 
al Ambasadei R. P. Ungare la 
București.

In timpul șederii în țara 
noastră, delegația a vizitat în
treprinderi industriale, unități 
agricole socialiste, instituții de 
învățămînt din regiunile Do- 
brogea. Brașov, Argeș șl ora
șul București, s-a întîlrlit cu 
activiști ai U.T.M., cu oameni 
de cultură, ingineri, tehnicieni, 
cu tineri muncitori, colecti
viști, studenți și elevi. De a- 
semenea. membrii delegației

au avut la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Tudor 
Vladimirescu o întîlnire cu ti
neri din Capitală.

Joi dimineața, delegația a 
fost primită la C.C. al U.T.M. 
de tov. Virgil Trofin, prim-se
cretar al C.C. al U.T.M. La 
primire au participat tovară
șii Ștefan Bîrlea, secretar al 
C.C. al U.T.M., președintele 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din R.P.R., Ștefan Andrei 
și Florea Vintilă, membri ai 
Biroului C.C. al U.T.M.

★
Vineri dimineață a părăsit 

Capitala. îndreptîndu-se spre 
Belgrad, misiunea comercială 
a Kenyei, condusă de dr. J. 
J. Gikonyo Kiano, ministrul 
industriei și al comerțului. 
Oaspeții au fost conduși la 
plecare, pe aeroportul Bănea
sa, de Mihail Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, de reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și ai altor ministere.

(Agerpres)

NEW YORK I. Tramisul spe
cial Agerpres C. Alexandroaie 
transmite : în Comitetul nr. 2 al 
Adunării Generale a O.N.U. pen
tru problemele economice și fi
nanciare a fost difuzat la 1 no
iembrie un proiect de rezoluție 
propus de delegația R.P. Romine 
și la care au aderat în calitate de

ța O.N.U. 
voltare va 
elaborării 
deolarației 
cooperării economice 
nale.

2. Invită Consiliul economic și 
social să accelereze elaborarea

la grăbirea 
și adoptării 
principiilor 
internațio-

încă de
Adunării Generale a O.N.U, dele
gația romînă a propus elaborarea 
unor principii ale colaborării eco
nomice internaționale, acțiune 
menită să contribuie la asigura
rea unor relații economice inter
naționale normale.

La actuala sesiune s-a manifes
tat un interes crescînd față de 
ideea utilității adoptării unui 
proiect de declarație, numeroase 
delegații fiind convinse că un 
asemenea document ar fi un fac
tor stimulator al bunelor relații 
între state, al stabilirii pe baze 
sănătoase a schimburilor comer
ciale între ele. Totodată, aceasta 
ar aduce o contribuție însemnată 
la ajutorarea, și pe această cale, 
a țărilor în curs de dezvoltare, 
care întîmpină numeroase greu
tăți în schimburile lor comerciale 
cu diferite țări.

Necesitatea elaborării unui ast
fel de document se face simțită 
și datorită practicilor discrimina
torii și tarifelor vamale obstruc
ționiste, care fac ca comerțul in
ternațional să nu-și poată înde
plini adevăratul rol ce-i revine în 
accelerarea dezvoltării economice 
și în crearea unui climat de în
credere și cooperare internațio
nală.

Tocmai avînd în vedere această 
situație, delegația R.P. Romine a 
considerat util să prezinte acest 
proiect de rezoluție a cărui esen
ță este accelerarea elaborării ți
nui proiect de declarație în pro
blema cooperării internaționale.

'ALGER 1 (Agerpres). — La 
noiembrie, poporul algerian a 

sărbătorit Ziua națională a Re
publicii Algeriene Democratice 
și Populare, cea de a IX-a ani
versare a începerii revoluției 
algeriene. Sărbătorirea zilei in
dependenței a începui încă din 
primele ore ale dimineții.
In cursul după-amiezii, în Ca
pitala Algeriei a avut Ioc un 
mare miting, la care a luat cu- 
vlntul Ben Bella, președintele 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare. El a declarat 
că guvernul algerian sprijină 
întrutotul principiul rezolvării 
pe cale pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase indiferent 
de natura lor.

Calificînd relațiile dintre Al
geria și Franța ca fiind „bune", 
el a afirmat totuși, că acorduri
le de la Evian din 1962, care au 
pus capăt războiului algerian 
pentru independență nu mai co
respund etapei actuale și s-a 
pronunțat pentru revizuirea u- 
nor prevederi ale lor.

In încheiere, el s-a referit la 
unele probleme interne. După 
ce a vorbit despre succesele 
obținute in decursul primului 
an de independență, el a arătat 
că reforma agrară, a cărei pri
mă fază va începe peste cîteva 
săptămîni, va ,,limita .proprieta
tea marilor latifundiari asupra 
pămîntului". După cum a sub
liniat el, ansamblul acestei re
forme va fi efectuat pe etape 
în decurs de 3 sau 4 ani.

1

SAIGON 1 (Agerpres). — A- 
gențiile occidentale de presă a- 
nunță că vineri 1 noiembrie Ia 
amiază (ora locală), unități ale 
armatei sud-vietnameze — e- 
fective ale marinei militare, ale 
unităților de parașutiști, de in
fanterie și de blindate — au a- 
tacat și ocupat principalele se
dii guvernamentale și au în
conjurat palatul prezidențial. 
Acest atac a fost organizat de 
conducători militari, în frunte 
cu generalul Duong Van Minh, 
fost sprijinitor al fostului pre
mier sud-vietnamez Tran Van 
Hu, care se află în momentul 
de față în exil Ia Paris. In 
cursul după-amiezii, postul de 
radio Saigon a început să trans
mită știri din care reiese că a- 
cest post de radio se află în 
mîinile armatei răsculate împo
triva lui Ngo Dinh Diem. Pos
tul de radio anunță că s-a con- 
constituit „un comitet revolu
ționar” în frunte cu generalul 
Duong Van Minh, din care fac 
parte generalul Tran Van Den, 
șeful statului major general al 
armatei sud-vietnameze, pre
cum și șefii siguranței milita
re, guvernatorul militar al ora
șului Saigon și alții.

In tot cursul după-amiezii, în 
orașul Saigon au fost înregis
trate schimburi violente de 
focuri de armă, iar spre seară 
agenția France Presse relata că 
trupele rămase fidele lui Diem 
dețin numai centrul orașului

unde este situat palatul prezi
dențial. La ora 22,30 (ora loca
lă) — relatează France Presse 
— „situația se menține con
fuză".

Agențiile americane de presă 
relatează că Ia Washington „e. 
venimentele din Vietnamul de 
sud sînt urmărite cu cea mai 
mare atenție". Președintele 
Kennedy, a convocat o confe
rință urgentă cu principalele o- 
ficialități militare și diploma
tice americane.

Printre cei care au participat 
la conferință se află: secreta
rul de stat Rusk, ministrul de 
război McNamara, generalul 
Maxwell Taylor, președintele 
Comitetului mixt al șefilor de 
stat major al S.U.A, S-a a- 
nunțat de asemenea, că amba
sadorul S.U.A. în Vietnamul de 
sud, Cabot Lodge, care urma să 
se înapoieze la sfîrșitui acestei 
săptămîni la Washington a pri
mit dispoziții să rămînă la fața 
locului.

In capitala S.U.A. s-a anun
țat, de asemenea, că forțe mi
litare americane au primit dis
poziții să se îndrepte către 
Vietnamul de sud pentru „a 
proteja, dacă va fi nevoie vieți
le americanilor din această 
țară". Ministerul de război a- 
merican subliniază că este vor
ba numai de o măsură de pre
cauție, și că aceasta nu înseam. 
nă că trupe americane vor lua 
parte la luptele din Saigon,

Congresul Sindicatelor Sovietice

livezi
(Urmare din pag. I)

G.A.C. cu suprafețe mai mari 
de plantare au fost repartizați 
specialiști de la raioane și Ofi
ciul regional de proiectare și 
organizarea teritoriului, care-i 
ajută pe colectiviști la piche
tarea terenului și acordă asi
stență tehnică la efectuarea 
lucrărilor. De altfel, lucrările 
în viitoarele livezi au și în
ceput. S-au pichetat peste 
1 000 de hectare și s-au exe
cutat circa 80 000 de gropi. In
tr-un stadiu mai avansat se 
află raioanele Balș cu 30 000 
de gropi executate și Oltețu cu 
aproape 20 000 de gropi.

— Cu ce poate contribui ti
neretul la efectuarea acestor 
lucrări ?

— Participarea tineretului 
la acțiunea de plantare a po
milor a devenit tradițională în 
regiunea noastră.

în fiecare an comitetele ra
ionale ale U.T.M. întocmesc 
împreună cu consiliile agrico
le raionale planuri comune de 
acțiuni în care se stabilesc 
concret, pe obiective, princi
palele acțiuni la care tineretul 
urmează să-și aducă contribu
ția. Numai în primăvara anu
lui acesta, tinerii au efectuat 
un mare volum de lucrări la 
sădirea cu pomi a peste 6 000 
de hectare. Organizațiile 
U.T.M. au acumulat o expe
riență bună în organizarea 
unor mari acțiuni de muncă 
patriotică pentru plantarea 
pomilor. In urma înfăptuirii 
unor astfel de 
măvară tinerii

sa

acțiuni, în pri- 
au plantat prin

muncă patriotică peste 325 000 
de pomi. Pe dealurile din a- 
propierea orașului Craiova, în 
raioanele Tr. Severin, la Și- 
șești, Crăguești și Ilovăț, pe 
dealurile Gilortului, la Hure- 
zani, Căpreni, Ciocadia, în ra
ioanele Oltețu, Strehaia și Baia 
de Aramă, sînt numai cîteva 
puncte care în primăvară și-au 
schimbat înfățișarea ca urma
re a muncii entuziaste desfă
șurate de tineri.

în actuala campanie sîn- 
tem convinși că organizațiile 
U.T.M. vor desfășura aceeași 
activitate rodnică pentru mo
bilizarea tineretului la plan
tatul pomilor. Din măsurile 
stabilite în comun cu Comi
tetul regional U.T.M. știm că 
tinerii vor contribui la plan
tarea cu pomi a întregii
prafețe înscrise în planul con
siliului agricol regional ; prin 
muncă patriotică tinerii 
sădi peste 100 000 de pomi 
fructiferi.
privită în complexitatea ei, 
adică se adaugă și transportul 
la plantații a îngrășămintelor 
organice, a bețelor de floarea- 
soarelui pentru protejarea pu- 
ieților, săpatul gropilor și a- 
menajarea teraselor. Deși zile
le acestea tinerii au fost an
trenați în acțiunea de grăbire 
a lucrărilor la însămînțările de 
toamnă, totuși 6-au organizat 
acțiuni de muncă patriotică în 
viitoarele livezi. Ei au săpat 
pînă acum aproximativ 1 500 
de gropi și au plantat pe mar
ginea șoselelor peste 2 000 de 
plopi ornamentali. Acțiunile 
sînt însă la început. Ele vor 
căpăta o mare amploare în 
zilele următoare.

vor

Acțiunea trebuie
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fost lansat

teleghidat
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

1 TASS transmite următorul co- 
Imunicat: în conformitate cu 

programul de explorare a spa
țiului cosmic și de perfecțio- 

Bnare continuă a navelor cos
mice, în Uniunea Sovietică 
sînt elaborate aparate cosmice 

Q care permit ca în timpul zbo- B rurilor orbitale să fie mane
vrate în toate direcțiile.

9 Lucrările efectuate fac posi
bilă soluționarea problemei di
rijării navelor cosmice în 

8 timpul zborului, orientîndu-le 
în regiunile stabilite pentru 
obținerea de informații știin- g țifice legate de cercetarea spa- 

1 cosmic.
în scopul îndeplinirii progra

mului menționat, la 1 noiem
brie 1963 în Uniunea Sovietică 
a fost lansat aparatul cosmic 
manevrabil teleghidat „Poliot- 
1“ înzestrat cu aparataj spe
cial Și cu un sistem de pro
pulsie care asigură stabilitatea 
lui și efectuarea unor ample 
manevre în spațiul cosmic pe- 
riterestru.

La bordul aparatului cosmic 
a fost instalat aparataj științi- 

sistem radiotelemetric și 
• care funcționează 

pe frecvența de 19,945 M Hz.
Aparatul cosmic s-a plasat 

pe o orbită inițială cu depăr
tare maximă de suprafața pă
mîntului (apogeul) de 592 km 
și cu depărtare minimă (peri- 
geul) de 339 km.

în deplină conformitate cu 
programul stabilit, sistemul de 
propulsie a fost conectat în re
petate rînduri pentru asigura-

Ițifice
țiului
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I
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un emițător
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„Poliot-1
rea stabilității și pentru efec
tuarea succesivă de manevre 
spațiale cu aparatul cosmic.

Aparatul cosmic „Poliot-1“ a 
executat importante manevre 
laterale, schimbînd planul or
bitei, precum și manevre de 
înălțime și a trecut pe orbita 
finală cu unghiul de înclinație 
față de planul ecuatorului, de 
58 grade și 55 minute, avînd la 
apogeu înălțimea de 1437 km 
și la perigeu 343 km.

Perioada inițială de revolu
ție a aparatului cosmic pe a- 
ceastă orbită este de 102,5 mi
nute.

Aparataj ul de bord instalat 
pe aparatul cosmic funcționea
ză normal.

Observațiile asupra aparatu
lui cosmic „Poliot-1“ și înre
gistrarea datelor telemetrice se 
efectuează de către centrele 
terestre de comandă și măsu
rători, situate pe teritoriul U- 
niunii Sovietice.

Aparatajul radiotelemetric 
asigură transmiterea datelor 
științifice necesare legate de 
studierea spațiului cosmic.

în felul acesta pentru prima 
oară a fost înfăptuită mane
vrarea în toate direcțiile și în 
mai multe reprize a unui apa
rat cosmic în condițiile zboru
lui cosmic.

Ca urmare a realizării pro
gramului de experimentări 
stabilit, în Uniunea Sovietică 
s-a făcut un pas important ne
cesar pentru studierea și ex
plorarea în continuare a spa
țiului cosmic.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, la Mos
cova se desfășoară lucrările 
celui de-al XlII-lea Congres al 
Sindicatelor Sovietice. La dez
baterile pe marginea raportu
lui prezentat de Viktor Grișin, 
președintele C.C.S. din U.R.S.S, 
au participat un mare număr 
de delegați.

După terminarea dezbateri
lor a fost adoptată o rezoluție 
care aprobă activitatea C.C.S. 
din U.R.S.S. și indică princi
palele sarcini ale sindicatelor 
sovietice în perioada construc
ției desfășurate a comunismu
lui, precum și în lupta consec
ventă pentru întărirea păcii și 
dezvoltarea colaborării priete
nești între popoare.

Congresul Sindicatelor So
vietice a fost salutat de Louis 
Saillant, secretar general al 
F.S.M.. precum și de alți oas
peți de peste hotare.

Tovarășa Elena Lascu, vice
președinte al C.C.S. din R. P. 
Romînă, a transmis delegaților 
la cel de-al XlII-lea Congres 
al Sindicatelor Sovietice, tutu
ror oamenilor muncii din 
U.R.S.S. un fierbinte salut din 
partea sindicatelor din R.P. 
Romînă. Subliniind realizările 
obținute de poporul sovietic în 
construirea desfășurată a co
munismului și aportul sindica
telor sovietice la îndeplinirea 
și depășirea planului septenal, 
adoptat de cel de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S., vorbitoa
rea a subliniat că oamenii 
muncii din R.P. Romînă, edu
cați de partid în spiritul in
ternaționalismului proletar, se 
bucură sincer de marile reali
zări obținute de oamenii so
vietici.

Vorbitoarea a înfățișat apoi

succesele obținute de oamenii 
muncii din R.P. Romînă, con
tribuția sindicatelor în mobili
zarea clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii la 
opera de înfăptuire a progra
mului de desăvîrșire a con
strucției socialismului, adoptat 
de Congresul al III-lea al Par
tidului Muncitoresc Romîn, 
precum și activitatea pe plan 
internațional a sindicatelor din 
R.P. Romînă.

In încheiere, tovarășa Elena 
Lascu a urat sindicatelor și tu
turor oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică noi și mari 
victorii în construcția desfășu
rată a comunismului, în lupta 
pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii în lumea în
treagă.

★

Vineri, delegații la cel de-al 
XlII-lea Congres al Sindicate
lor Sovietice au adoptat 
Statut al Sindicatelor 
U.R.S.S.

Lucrările Congresului 
tinuă.

noul 
din

con-

Conferința pentru
Guyana Britanică
a luat sfirșit

LONDRA 1

PE SCURT O PE SCURT
SOFIA, — La Sofia s-a în

cheiat sesiunea științifică dedi
cată problemei folosirii stimu
latorilor biogeni în creșterea a- 
nimalelor și în medicina vete
rinară. La sesiune au partici
pat reprezentanți din R. P. Bul
garia, R. D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S. Au prezen
tat referate specialiști bulgari 
și oameni de știință din R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și Uniu
nea Sovietică. In încheierea 
sesiunii științifice au fost fă
cute propuneri pentru studierea 
în continuare a problemelor 
discutate, pentru producția de 
stimulatori biogeni în creșterea 
animalelor și medicina veteri
nară și folosirea lor în practică.

Guy Mollet, secretar 
al Partidului Socialist 
șeful delegației Par

care

brie pe 
general 
Francez, 
tidului' Socialist Francez 
întreprinde o vizită în U.R.S.S.

CUBA. Pe aeroportul „'Jose Marti" se 'descarcă articolele 
de primă necesitate trimise de Uniunea Internațională a Stu
denților ca ajutor în legătură cu ravagiile uraganului „Flora” 

Foto : PRENSA LATINA

Originalitatea 
cere sacriiicii..

10 minute înaintea terminării 
spectacolului, care era urmărit 
de 6 000 spectatori.

Mi-am cumpărat un tată: 
Republica (bd. Magheru 2); 
Tragedia optimistă : rulează la 
cinematograful Patria (bd. Ma
gheru 12—14); Electra: Capitol 
(bd. 6 Martie 16), Grivița (Ca
lea Griviței — lîngă Podul Ba_ 
sarab). Melodia (șos. Ștefan 
cel Mare — colț cu str. Lizea- 
nu); La virsta dragostei: Bucu
rești (bd. 6 Martie 6); Ancheta: 
Carpați (bd. Magheru 29), Ex
celsior (bd. 1 Mai 322), 
Dinastia neagră : Victoria (bd. 
6 Martie 7), Feroviar (cal. Gri
viței 80) ; Valsul nemuritor : 
Tineretului (cal. Victoriei 48), 
Flacăra (calea Dudești 22), 
Volga (șos. I. Pintilie 61) ; Cu
cerirea Everestului: Lumina 
(bd. 6 Martie 12), Dacia (cal. 
Griviței 137); Flamura (Șos. 
Giurgiului 155); Taxiul morții: 
Central (bd. 6 Martie 2). Giu- 
lești (șos, Giulești 56), Miorița 
(cal. Moșilor 127); Cosmos 
(bd. 30 Decembrie 89); Poves
tea pantofiorului de aur: Tim
puri noi (bd. 6 Martie 18); 
Vitan (calea Dudești Nr. 97); 
Turneul veseliei: Union (str.

Pro- 
copii

13 Decembrie 5—7), 
gram special pentru 
dimineața la cinematograful 
Doina (str. Doamnei 9); Fru
moasa Lurette — după-amiază 
la cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9); Război și pace: 
ambele serii: înfrățirea 
popoare (bd. Bucureștii Noi) 
La răspîntie; Libertății
11 iunie 75); Tăunul: Cultural 
(Piața Ilie Pintilie 2); E per
mis să calci pe iarbă: Buzești 
(str. Buzești 9—11) Strict secret 
— cinemascop: Crîngași (șos. 
Crîngași 42), Drumul serii (str. 
Drumul serii 30); Apartamen
tul: cinemascop : Bucegi 
1 Mai 57), Ipocriții: 
rea (bd. 1 Mai 143) Lira 
13 Septembrie 196) ; Trei 
două — cinemascop : 
(calea Văcărești 21), 
(bd. Dimitrov 118), Modern 
(Piața G. Coșbuc 1); Elena din 
Troia — cinemascop: Popular 
(str. Mătăsari 31), Progre
sul (șos. 'Giurgiului 3); Vară și 
turn — cinemascop: Arta (ca
lea Călărași 153) ; Floreasca 
(str. J. S. Bach 2).

între

(str.

(bd. 
Uni- 
(cal. 
plus 

Tomis 
Aurora

PRAGA. — Prof, Gheorghe 
Nițescu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în R.S. Cehoslovacă, a 
oferit în seara zilei de 1 no
iembrie 1963 un cocteil în cin
stea delegației de academicieni 
care urmează să plece la Bucu
rești, în vederea semnării pla
nului de colaborare 
romîno-cehoslovacă 
1964. Au participat 
Gregor, prim-locțiitor 
ferului Afacerilor
Frantișek Șorm, președintele A- 
cademiei cehoslovace de știin
ță și membrii delegației în 
frunte cu acad Jaroslav Ko- 
jeșnik, vicepreședinte al Aca
demiei cehoslovace de știință.

LONDRA. — R. Buller, ministrul 
afacerilor externe al Angliei, a sub
liniat Intr-un interviu acordat unui 
corespondent al postului de radio- 
televiziune BBC, importanta Trata
tului de la Moscova și a acordului 
privind interzicerea plasării pe or
bită a obiectelor avînd la bord 
arma atomică. El a declarat că 
consideră drept „o datorie a sa de 
a menține un contact strîns" cu 
Uniunea Sovietică în căutarea posi
bilităților de a se obține și alte 
acorduri. Ministrul de externe en
glez a arătat că țara sa este cit se 
poate de interesată în preîntîmpi- 
narea răspîndirii armei nucleare. 
In același timp, însă, el a afirmat 
că crearea așa-numitelor „forte 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O." 
nu ar li un mijloc de răspîndire a 
armelor nucleare.

ecepția care a urmat unei 
mari căsătorii mondene, 
la Kensington, li s-a pă

rut prea „liniștită" la doi tineri 
invitați Richard Aysford-Sand- 
ford. și John Kendall, ambii în 
vîrstă de 26 de ani, care s-au 
hotărît să-i dea mai multa 
„strălucire”... înotînd în ținută 
de gală de la un mal la altul 
al lacului Serpentine din Hyde 
Park.

Primul a reușit să treacă a- 
ceastă „probă", dar al doilea 
s-a înecat în timp ce invitații 
și tînăra pereche căsătorită 
continuau să se distreze doar 
la cîțiva metri de locul dramei.

I In căutarea comorii 
scufundate de naziști 

în lacul Toplitz

științifică 
pe anul 

Antonin 
al Minis- 
Externe,

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță agenția TASS, N. S. Hruș. 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit la 1 noiem-

PE SCURT •

PEKIN. — După cum anunță 
China Nouă, o subunitate a for
țelor militare aeriene ale Ar
matei Populare Chineze de eli
berare a doborît în după-amia- 
za zilei de 1 noiembrie un a- 
vion de recunoaștere ciankai- 
șist de tipul „U-2" care a pă
truns în spațiul aerian deasu
pra regiunii Chinei de est.

BUENOS AIRES — După cum 
transmite agenția France Pres- 
se. cea dq-a cincea Cameră a 
Curții de Apel a Argentinei a 
hotărît să ceară extrădarea fo
stului președinte al Argentinei, 
Juan Domingo Peron, care se 
află în prezent în Spania. Po
trivit agenției, vor fi întreprinse 
pe lingă guvernul spaniol de 
mersuri în acest sens.

PE SCURT

Inter- 
că în 
între

prinse de autoritățile austriece, 
în apele lacului Toplitz a fost 
descoperit corpul tînărului îno
tător vest-german Alfred Egner, 
care s-a înecat în noaptea de 6 
octombrie. E] a fost recrutat de 
la o școală de scafandri din 
R.F.G. de un oarecare dr. Frei
berger, membru al organizației 
de spionaj Canaris, în vederea 
depistării unei comori (tone de 
aur, documente secrete) ascun
se pe fundul lacului de naziști 
la sfîrșituț războiului.

Potrivit agenției, pentru cer
cetarea lacului a fost folosită o 
instalație specială de televizi
une, cu ajutorul căreia corpul 
înecatului a fost descoperit plu
tind printre sute de trunchiuri 
de copaci scufundați în apă 
pentru a proteja comoara. Din 
cauza acestor trunchiuri nu s-a 
putut stabili precis natura 
obiectelor de metal, detectate 
cu ajutorul unor aparate spe
ciale. După cum relatează U.P.I.,

agenția United Press 
_ | national relatează 

urma cercetărilor

se pare că Egner nu este singu. 
tul dintre numeroșii căutători 
ai comorii naziste care și-au 
pierdut viața în acest lac. Lo
calnicii afirmă că alte 8 sau 9 
persoane ar fi căzut victime 
înainte. Agenția relatează că 
lacul ar fi înconjurat de nume
roase curse montate de naziști 
împotriva acelora care ar în
cerca să-i afle secretele.

Un cetățean britanic, Patrick 
Loftus, directorul unei fabrici 
de fibre de sticlă din apropiere 
de Canterbury (Anglia), a de
clarat că a fost martorul scu
fundării comorii în apele lacu
lui Toplitz de către trupele na
ziste. împreună cu alți prizo
nieri de război, el a văzut cum 
un grup de 20 de militari na
ziști au scufundat comoara, du
pă care au primit ordin imediat 
din partea lui Hitler să-i îm
puște pe toți prizonierii de răz
boi din acea regiune. Potrivit 
părerii sale și a altor prizonieri, 
naziștii au scufundat atunci în 
lac, printre alte lucruri, cutii cu 
aur sustras din țările ocupate, 
precum și documente oticiale 
referitoare la cel de-al treilea 
Reich.

Cantată avînd ca text 
enciclica „Pacem 

in terris"

PARIS. — Compozitorul francez 
Darius Milhaud lucrează în prezent 
la o cantată avînd ca text enciclica 
„Pacem in terris" a Papei loan al 
XXIII-lea, pentru înlăturarea pri
mejdiilor războiului. Prima audiție 
va avea loc la sfîrșitui anului în 
catedrala Notre Dame, cu ocazia 
ceremoniilor prilejuite de inaugu
rarea noii case a radiodifuziunii 
franceze. Darius Milhaud și-a ales 
de pe acum dirijorul în persoana 
lui Charles Munch,

(Agerpres). — 
La 31 octombrie la Londra a 
luaț sfîrșit conferința pentru 
acordarea unei noi constituții 
Guyanei Britanice la care au 
participat primul ministru al 
acestei colonii, Cheddi Jagan, 
liderii celor două partide de 
opoziție, precum și Duncan 
Sandys, secretar de stat pentru 
relațiile cu Commonwealthu-ul 
și pentru colonii. După cum 
transmite agenția France 
Presse, respingînd principalele 
cereri ale guvernului Jagan, 
guvernul britanic a hotărît să 
amîne. pentru o dată nedeter- 
minată, acordarea independen
ței Guyanei Britanice.

Ministrul englez al colonii
lor a declarat că guvernul se 
opune reducerii vîrstei alegă
torilor din Guyana de la 21 la 
18 ani și consideră că „în a- 
ceastă colonie trebuie restabi
lită mai întîi ordinea” pentru 
a putea fi acordată indepen
dența. Numai după ce vor fi 
organizate noi alegeri, a spus 
el, guvernul englez va orga
niza o nouă conferință pentru 
stabilirea datei independenței.

Imediat după aflarea hotă- 
rîrii guvernului englez, primul 
ministru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, a declarat în 
cadrul unei conferințe de 
presă că „ministrul coloniilor 
a înșelat încrederea sa” și că 
intenționează să apeleze la Or
ganizația Națiunilor Unite. 
„Nu pot accepta declarația lui 
D. Sandys. a spus Jagan, în- 
trucît orice soluție ce urma să 
fie propusă de el era legată de 
acordarea independenței”.

Spectatori — victime 
ale unei explozii

Iu seara de 31 octombrie s-a 
produs în orașul Indiano- 
polis (stalul Indiana) o ex

plozie în arena „Coliseum", unde 
se desfășura spectacolul unui an
samblu de patinaj pe gheață. 
Explozia — datorată unui defect 
la instalația de gaze — a foBt atît 
de puternică îucît a aruncat pur 
și simplu în aer o parte a tribu
nelor din beton, ocupate de sute 
de spectatori. Potrivit primelor 
informații, peste 60 de persoane 
au fost ucise, iar alte sute au fost 
rănite. La fața locului au sosit 
imediat zeci de ambulanțe și au
tomobile pentru a transporta la 
spitalele apropiate marele număr 
de răniți. Explozia s-a produs cu

R. F. GERMANĂ. 
După multă trudă, 
un grădinar vest- 
german a reușit să 
dea unuia din po
mii pe care îl în
grijește forma unei 
locomotive supra
puse coroanei pro- 
priu-zise. Foto : ST. 
GALLER TAG- 
BLATT — Elveția.
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