
CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). G.A.C.- 
urile din raionul Vinju 

Mare, aveau de efectuat ară
turi de toamnă pe o suprafață 
de 30 000 de hectare. Pentru a 
asigura încadrarea în timp a 
acestei importante lucrări a- 
gricole, colectiviștii au luat 
din vreme măsuri de eliberare 
a terenurilor de coceni, ast
fel încît tractoarele au putut 
lucra chiar de la început cu 
întreaga capacitate de produc

ție. Aceeași atenție a fost acor
dată și acțiunii de fertilizare 
a solului. Sub brazdă au fost 
încorporate aproximativ 6 000 
tone de îngrășăminte organice. 
Cele mai mari suprafețe fiind 
fertilizate în comunele Gruia, 
Orevița Mare, Vlădaia și altele. 
Folosind cu chibzuință capaci
tatea de producție a mașinilor, 
mecanizatorii de la S.M.T. Go
goși și Vînju Mare, au asigu
rat un ritm rapid de execuție 
a arăturilor. Munca a fost or

ganizată în schimburi prelun
gite, iar pe un număr însem
nat de tractoare s-au asigurat 
cite două schimburi. In felul 
acesta, viteza planificată de 
lucru a fost depășită în medie 
în fiecare zi cu aproximativ 
40—50 de hectare, iar, ca ur
mare, la data de 20 noiembrie, 
întreaga suprafață de arături 
planificată a se executa în 
toamna aceasta a fost termi
nată.

Viteză de lucru sporită 

la arăturile de toamnă

în raionul 
Medgidia

1 IJIUiiiUU* ospodăria agricolă colectivă din
Cuza Vodă, raionul Medgidia are

■ ' planificat ca să execute în această
toamnă, arături adînci pe 1300 

MEJflTL hectare. Pe ogoarele gospodăriei 
11 • lucrează brigăzile de mecaniza

tori conduse de Dumitru Ichim 
și Ion Mihai, de la S.M.T. Castelu. Cel 20 de 
tineri tractoriști au început arăturile din plin, 
la data de 4 noiembrie. Viteza zilnică de lu
cru fusese stabilită inițial la 70 de hectare. 
Ei au realizat însă cite 100 de hectare zilnic. 
Astfel în numai 11 zile de lucru harnicii me
canizatori au arat peste 1100 de hectare. Cum 
au reușit ei să depășească viteza zilnică de 
lucru? Pe 10 tractoare s-a asigurat schimbul 
doi. Tinerii mecanizatori care lucrează în 
schimbul doi preiau tractoarele direct din 
brazdă. Un sprijin prețios primesc mecaniza
torii și din partea colectiviștilor. Aceștia se 
străduiesc, în primul rînd, să asigure trac
toarelor cîmp larg de lucru. După terminarea 
însămînțărilor conducerea gospodăriei a re
partizat un număr sporit de brațe de muncă 
la eliberarea terenurilor de culturile tîrzii.

O situație bună am întîlnit și la gospodă
riile colective din comunele Dorobanțu, Tîr- 
gușor, Peștera, Satu Nou.

Trebuie spus însă că nu în toate gospodă
riile colective din raionul Medgidia această 
lucrare se desfășoară într-un ritm corespun
zător. Viteza zilnică de lucru inițială era de
2 000 de hectare. După acest grafic arăturile 
trebuiau să fie terminate. Ce s-a întîmplat 
însă ? Unele gospodării colective, cum ar fi 
cele din comunele Mihail Kogălniceanu, Nico- 
lae Bălcescu și altele au întîrziat cu eliberarea 
terenului. Din această cauză, mecanizato
rii din unele brigăzi își... dispută întîietatea 
pe suprafețele eliberate, pe care pontatorii 
le identifică în timpul zilei. Pînă se iau mă
suri, pînă începe lucrul se pierde timp, iar 
tractoarele înregistrează goluri de producție. 
Nu e mai puțin adevărat că și în brigăzile de 
tractoare s-au manifestat o serie de lip
suri. De exemplu, pînă la 12 noiembrie, nu
mai pe 50 la sută din numărul total de trac
toare din raion a fost asigurat schimbul doi. 
De la această dată încoace se lucrează cu 
două schimburi pe 70 la sută din numărul to
tal de tractoare. Firește, e o măsură bună — 
însă a fost luată cam în ultimul ceas. Un 
calcul sumar arată că s-au arat zilnic cu 
aproximativ 150 de hectare mai puțin decît 
ofereau posibilitățile existente.

După situația întocmită la Consiliul agricol 
raional, avînd în vedere toate forțele disponi
bile, s-a stabilit ca arăturile de toamnă să fie 
terminate pînă la 23 noiembrie. Termenul 
poate fi respectat. Cu condiția însă, ca în fie
care gospodărie colectivă să fie repartizate 
brațe de muncă și atelaje suficiente la elibe
ratul suprafețelor de teren care au mai ră
mas ocupate cu coceni încît, atît mecanizato
rii din schimbul întîi cît și cei din schimbul 
doi să poată folosi întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor.

N. BARBU 
C. SLAVIC

Cadre calificate în minele 
maramureșene

în anii șesenaluluf, 
In exploatările minie
re aparfinînd Trustu
lui Baia Mare au în
ceput să lucreze pes
te 4 000 de ajutori de 
mineri, electricieni de 
mină, preparatori etc., 
absolvenți ai școlilor 
de calificare.

Pentru satisfacerea 
nevoilor mereu cres- 
cînde de cadre, s-au 
deschis de curînd în 
nouă exploatări mi
niere cursuri de cali
ficare cu durată de 
doi ani, frecventate 
de aproape 1 400 mun

citori. în programul 
de învăfămînt, un loc 
important îl ocupă cu
noașterea, exploata
rea și întreținerea 
noilor mașini și utila
je moderne cu care 
sînt înzestrate exploa
tările miniere din Ma
ramureș.

In minele maramu
reșene s-a îmbunătății 
și asistenta tehnică 
de specialitate. Acum 
revine un tehnician ia 
numai 16 muncitori, 
iafă de unul la 20 în 
anul 1960.

(Agerpres)

Peisaj nou din Brașov

Proletari din toate tarile, unițî-vă 1

’Scintsia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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La Hunedoara

a zgurei

(Agerpres)
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mam
s'au or- 
și ex- 
pentru

a intrat în funcțiune

Nistor Mihai,

LAL ROMULUS

intențiilor
corni-

productivitate înaltă

Educator priceput

de la Ghelar 
combinatului

sărbătoriți

N-au trecut încă pragul

Pentru tinerii

Exploatările Trustului minier 
„Ardealul" au fost dotate cu noi uti
laje de înaltă productivitate : Trans
portoare mecanice, locomotive și va- 
goneți de mină, trolii de mină, ha- 
veze etc., care au făcut să crească 
gradul de mecanizare în subteran cu 
aproape 40 la sută față de anul tre
cut. De asemenea, s-au extins pro
cedeele moderne de susținere în ga-

lerii și abataje. De la începutul aces
tui an s-a armat metalic și cu bol- 
țari de beton mai mult de 16 000 ml 
galerii și abataje, reducîndu-se ast
fel consumul de lemn de mină cu 
3 560 mc față de prevederile planu
lui. Extinderea mecanizării și a pro
cedeelor moderne de susținere a dat 
posibilitate minerilor să sporească 
productivitatea muncii cu 8 la sută

O nouă stație 
de granulare■ a Ghelar, 34 de 

tineri trec a- 
nul acesta pragul 
„vîrstei de aur“. 
Pentru ei comite
tul U.T.M. organi
zează întîlniri cu

mineri vîrstnici, fruntași în 
producție, activiști de partid 
și de stat. La 
una din aceste 
întîlniri, desfă
șurată recent, 
li s-a vorbit ti
nerilor despre 
modul de com
portare în via
ța de toate zi
lele. Au luat 
cuvîntul apoi 
invitații, mineri cu îndelunga
tă experiență, fruntași. în cu
vîntul lor, rostit cu emoțio
nantă căldură, ei au apreciat 
activitatea și comportarea u- 
nor tineri ca Lazăr Ștefan, 
Luca Nicolae,
Leca Gheorghe, Cazacu Mihai 
— numai cîțiva dintre sărbă- 

; toriți.

Pentru ei au fost organiza
te pînă acum și alte întîlniri. 
Unele din ele sînt adevărate 
„schimburi de experiență", nu 
numai între vîrstnici și tineri, 
dar și între tineri înșiși. Așa 
a fost, de exemplu, întîlnirea 
tinerilor mineri 
cu siderurgiștii

hunedorean. Cei 864 de tineri 
din orașul Hunedoara care îm
plinesc 18 ani au participat, 
la rîndul lor pînă acum, la 
numeroase acțiuni. In toate 
organizațiile U.T.M. din oraș 
se organizează acțiuni pentru 
învățarea unor cîntece și poe
zii despre patrie și partid ; la 
clubul Siderurgistul, încă din

luna octombrie au loc, săptă- 
mînal, zile dedicate viitorilor 
sărbătoriți, în cadrul cărora se 
desfășoară spectacole artistice 
și sportive, întîlniri cu acti
viști de partid și de stat. La 
asemenea frumoase serbări au 
participat, pe lîngă „eroii“ de 
18 ani, încă 1 400 tineri din în

treprinderi, ins
tituții, G.A.C. și 
școli. In cadrul 
acestor 
festări, 
ganizat 
cursii 
cunoașterea o- 
rașelor și a în
treprinderilor 
din regiune.

la jumătatea lunii vii- 
Comitetul orășenesc 

Hunedoara a prevăzut

Primele două jgheaburi ale 
unei noi stații de granulare a 
zgurei au fost date în funcțiu
ne la Combinatul de la Hune
doara. In etapa actuală stația 
poate granula anual 400 000 
tone zgură provenită din pro
cesul de elaborare a fontei.

Avînd un proces tehnologic 
modern, stația va asigura can
tități sporite de zgură granu
lată — materie primă pentru 
fabricile de ciment și între
prinderi de materiale de cons
trucție.

Pînă 
toare 
U.T.M. 
în planul de măsuri, privind 
sărbătorirea majoratului, nu
meroase activități educative, 
la care să fie mobilizați toți cei 
sărbătoriți.

S-a încheiat 
Decana cârtii 

tehnico-științifice
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O ărbătoarea majo- 
râtului a devenit, 
desigur, tradi

țională și pentru tine
rii din raionul Turnu 
Severin. In anii trecuți 
s-au organizat acțiuni 
interesante în mai toate 
comunele din raion. A- 
nul acesta însă în ciu
da repetatelor instruc

taje, consfătuiri, ședin
țe ținute la raion, acțiu
nile propriu zise, pentru 
sărbătoriții de anul a- 
cesta, nu au avut. loc. 
„încă se mai lucrează 
la alcătuirea listelor cu 
cei care. împlinesc i8. 
ani — ne spune tova
rășul Stelian Mircea se
cretar al comitetului ra
ional U.T.M. Despre ac-

țiunile, sărbătorile des
fășurate pînă acum, nu 
pot să spun prea multe".

Biroul comitetului ra
ional U.T.M. Turnu-Se- 
verin nu a acordat im
portanța cuvenită pre
gătirilor pentru sărbă
toarea majoratului. De- 
plasîndu-se pe teren 
membrii biroului nu 
s-au interesat asupra 
stadiului în care se află 
concretizarea „pregăti
rilor" concepute la ra
ion care, astfel, au ră
mas simple intenții...

n mod asemănător 
de „organizare" 
a manifestărilor 

dedicate tinerilor majori 
am întîlnit în orașul

Baia Mare. Aici, 
tetul orășenesc U.T.M. a 
elaborat un minuțios 
plan de măsuri, in care 
sînt prevăzute conferin
țe, expuneri, întîlniri 
cu muncitorii fruntași, 
cu activiștii de partid și 
de stat, spectacole artis
tice dedicate celor de 1S 
ani. Dar planificarea 
este lipsită, în această 
perioadă, de îndruma
rea, coordonarea și spri
jinul concret al activiș
tilor comitetului orășe
nesc U.T.M. în vederea 
realizării acțiunilor pro
puse. Un singur exem
plu: în ziua de ii no
iembrie în sala clubu-

lui „flacăra" era pre
văzută o conferință 
urmată de program ar
tistic. Dar nimeni n-a 
știut ora exactă cînd 
va avea loc această ac
țiune încît, cînd au so
sit o parte din tineri 
plecaseră ceilalți, veniți 
cu mult înainte. Ase
menea „mărunte" lip
suri, neînțelegeri, dove
desc de fapt o „mă
runtă" preocupare a or
ganizatorilor acțiunilor 
pe oraș față de sarcinile 
lor în ceea ce privește 
desfășurarea sărbătorii 
majoratului.

V. BARAC 
.V. MOINEAGU

In anul al IV-lea, studenții 
facultății de mecanică mînu- 
iesc cu pricepere aparatura 
complexă și modernă cu 
care este înzestrat laborato
rul de automatizări al Insti
tutului politehnic din Capi

tală.

Foto : EMIL COJOCARU

față de plan, să îmbunătățească ca
litatea produselor și să reducă prețul 
de cost. In timpul care a trecut de la 
începutul anului, colectivele din ex
ploatări au extras peste prevederile 
planului aproape 22 000 tone cărbu
ne brun și lignit, 26 000 tone nisip 
asfaltos, argilă, bitum și alte produ
se a căror valoare trece de 8 milioa
ne lei. (Agerpres)

opinia colectivă primi titlul de evidențiat în în
trecerea socialistă.

a Șantierul naval 
Oltenița lucrează a- 
proape 1 000 de ti
neri și multe fapte 
arată că ei se stră
duiesc ca renumele 
șantierului, al sec

torului în care lucrează să nu 
fie știrbit. Una din aceste măr
turii este 
muncesc 
sarcinilor 
care lună, 
țul muncii, 
că aproape toți tinerii și-au în
deplinit cu cinste angajamente
le luate în întrecerea socialistă.

Despre mulți dintre ei se vor
bește în șantier cu mult respect. 
Vasile Ghiță, Petre Stoica, Tu
dor Doneanu sînt stimați de co
lectiv pentru buna lor pregătire 
profesională, pentru modul con
știincios, disciplinat, în care își 
îndeplinesc îndatoririle de mun
citori. Emanoil Lungu și Con
stantin Radu, de pildă, au ve
nit pe șantier de numai doi-trei 
ani. Fac însă parte din i 
durile acelor tineri care 
se mulțumesc niciodată 
cît știu. Ei au hotărît 
consolideze și mai mult ce 
învățat la școala profesională. 
S-au înscris la liceul seral. A- 
cum se numără printre cei mai 
buni muncitori din secție și 
printre cei mai sîrguincioși e-

însuflețirea cu care 
pentru îndeplinirea 
de producție. In fie- 
cînd s-a făcut bilan- 

s-a putut constata

levi. Asemenea lor sînt în șan
tier peste 100 de tineri.

Comportarea tinerilor în pro
ducție, seriozitatea și disciplina 
cu care muncesc și învață con
stituie un motiv de îndreptățită 
mîndrie pentru colectivul în 
mijlocul căruia muncesc. Colec
tivul este un educator priceput 
care-i ajută necontenit pe ti
neri — în special pe cei care 
nu au încă o experiență de via
ță prea mare — să-și însușească 
înalta conduită muncitorească.

O lecție folositoare

lipsa, 
și-au

rin- 
nu 
cu 
să

> au

Echipa de sudori condusă de 
Cornel Ivașcu este formată în 
mare parte din tineri. Ivașcu 
este chiar secretarul organiza
ției V.T.M. de la sudură. Mun
citorii din echipă sînt cu toții 
meseriași buni. Nu întîmplător 
acestei echipe i se încredințea
ză cele mai grele lucrări.

Ea a primit nu de mult sarci
na să sudeze corpul unei moto
nave. Era o lucrare urgentă și 
importantă. Cînd lucrarea a 
fost repartizată echipei s-a con
tat, firește, pe aportul fiecărui 
om. Dar tocmai în aceste îm
prejurări, unul dintre membrii 
echipei, Ion Constantin, a găsit 
de cuviință să lipsească nemo
tivat de la program. Și nu o 
singură zi. A venit la lucru a- 
bia după trei zile.

— Am fost cam bolnav, a în-

cercat el să-și motiveze 
Privindu-l atent, băieții 
dat de fapt seama despre ce fel 
de „boală" era vorba.

— Să nu fie ceva grav. Mergi 
la dispensar. Poate e cazul de 
internare — i-au spus ei.

— Nu, nu e grav, a răspuns 
el fără convingere.

— Totuși, e bine să știm și noi 
ce boală ai.

In cele din urmă Constantin 
și-a dat „boala" pe față : lipsise 
din alte motive și-i era rușine 
să recunoască.

Băieții din echipă nu s-au de
clarat însă mulțumiți doar cu 
recunoașterea. Ei au vrut, pe 
bună dreptate, să afle cauzele 
unei asemenea atitudini, și-au 
spus deschis părerea și au ce
rut garanții serioase din partea 
lui că așa ceva nu se va mal 
repeta.

— Trebuie să înțelegi, i-au 
spus ei, că a lipsi de la lucru nu 
e un fleac. Nu te poți juca de-a 
munca. Vrei să te ții de treabă, 
sau nu ?

In ultima vreme, Constantin 
dovedește că da, vrea să se țină 
de treabă.

— Nu răspundeți voi
de ce fac eu

— Ba, da —răspundem
Opinia colectivă este un e~ 

ducător competent. In atelierul

de lăcătușerie erau cîțiva tineri 
care își făcuseră un obicei din 
a absenta lunea ori sîmbătă de 
la program. Organizația U.T.M. 
din atelier a intervenit la timp 
pentru ca și ei să se încadreze 
în disciplina muncii. Cu Ștefan 
Bărăscu, Petre Radu și Gabriel 
Sturzu s-a stat pe îndelete de 
vorbă. Pentru primii doi, dis
cuția directă, tovărășească, a 
fost suficientă. Cel de-al trei
lea, Gabriel Sturzu, o ținea 
morțiș : „Mai lăsați-mă în pace. 
Nu răspundeți voi de ce faceu".

Organizația U.T.M. și-a pro
pus atunci să facă un lucru te
meinic, să recîștige un om pen
tru colectiv. S-au strîns toți u- 
temiștii, au fost invitați și maiș
trii. Alături de ei, timp de o 
oră, a fost martor la eforturile 
colectivului de a-l aduce pe Ga
briel pe drumul bun, și tatăl 
său. Băiatul acesta, care credea 
că nu se sinchisește de nimeni 
și de nimic, și-a dat seama că 
nu e ușor să privești în ochii 
scrutători ai tovarășilor de 
muncă atunci cînd nu-ți faci 
datoria. In scurt timp de la a- 
ceastă întîmplare, Sturzu a de
venit parcă un alt om. El însuși 
nu mai e acum de acord cu o- 
semenea atitudini. Seriozitatea 
și disciplina în muncă i-au a-

Cînd se trece 
cu vederea

In sectorul 11 a lipsit într-o 
zi de la program o brigadă în
treagă. „Am fost cu toții la nun
tă și a doua zi nu ne-am putut 
scula" — a motivat responsabi
lul brigăzii. Era de așteptat ca 
o asemenea atitudine să fie 
pusă imediat în dezbaterea în
tregului colectiv. Dar nu s-a în
tîmplat asta. Șeful de brigadă a 
fost sancționat cu mustrare de 
conducerea sec irului. Măsura 
administrativă a fost, firește, 
întemeiată. Colectivul din care 
face parte brigada a trecut însă 
pe lîngă această abatere ca pe 
lîngă un „fapt divers". Și mi 
întîmplător peste cîteva săptă- 
mîni a fost pus din nou în fața 
unei încălcări a disciplinei. De 
data aceasta două brigăzi au 
repetat „exemplul". Dacă pri
ma abatere ar fi fost pusă în 
discuția colectivului, dacă aces
ta și-ar fi manifestat în mod u- 
nanim dezacordul față de ea, cu 
siguranță că nu s-ar mai fi re
petat. Lipsa de poziție din par
tea colectivului poate să ducă 
în anumite împrejurări chiar la 
stimularea unor astfel de aba
teri.

C. PRIESCU
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dus și marea satisfacție de a
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(Continuare în pag. a III~a) I

Miercuri s-a încheiat în Ca
pitală „Decada cărții tehnico- 
științiiice". Această largă acți
une de popularizare și difu
zare a cărfii s-a desfășurat în 
special la locul de muncă, în 
uzine, fabrici și instituții. Cu 
acest prilej, autori și redactori 
de specialitate din edituri au 
prezentat cititorilor cărfile la 
care au lucrat.

Marile librării din Capitală au 
fost și ele prezente la această 
acțiune cu standuri și expozi
ții special amenajate.

(Agerpres}
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Noi descoperiri 
arheologice

CLUJ (de la corespondentul nos
tru)

In urma unor săpături arheologi
ce efectuate zilele acestea de un 
colectiv ai Institutului de istorie 
din Cluj, a lost descoperită o por
țiune din zidul de incintă din par
tea de sud a orașului Napoca, li
nul din cele mai de seamă orașe 
ale Daciei romane, care s~a situat 
in zona centrală a Clujului de azi. 
Zidul este format din blocuri mari 
de piatră, lucrat pe latura de sud, 
și are la bază bucăți de rocă și 
pietre de riu. Zidul se află la o 
adincime de 2,60 m de la nivelul 
solului, are lă;ime de 2,10 m iar 
adincimea este de 1,70 m pe latu
ra de nord și 1,16 m pe latura de 
sud. După toate probabilitățile, zi
dul a iost construit la sfîrșilul se
colului II, era noastră. De o parte 
și de alta a zidului, in stratul ro
man de cultură s-a găsit ceramică 
romană și iragmente de țiglă și o- 
iane din aceeași perioadă. Această 
descoperire arheologică aduce noi 
date cu privire Ia delimitarea ora
șului roman Napoca, necunoscute 
pînă acum. Cu ocazia aceleiași să
pături, au fost scoase la suprafață 
și o serie de piese datînd din epo
ca feudală, printre care o monedă 
din secolul al XV-lea din timpul 
lui Matei Corvin,



însemnări de la adunarea generală

de dare de seamă și alegeri

a organizației U. T. M.

de la Centrul școlar textil-Cisnădie

pv
e curînd, a avut 

1 loc adunarea ute- 
miștilor din Cen
trul școlar textil- 
Cisnădie 
darea de 
alegerea 

comitet U.T.M. Pe 
plan, atît în darea de seamă, 
cit și în dezbateri, a stat acti
vitatea desfășurată de organi
zația U.T.M. pentru a dezvolta 
la elevi simțul răspunderii 
față de învățătură, pentru a 
pregăti multilateral, încă de 
pe băncile școlii, viitorii mun
citori. In această privință, în 
școală s-au obținut rezultate 
care merită a fi relevate.

Două cifre: 434 elevi — 
410 promovați. Pentru aceasta 
— așa cum s-a subliniat în a- 
dunare — în decursul celor 
doi ani care au trecut, comi
tetul U.T.M. și-a făcut un bun 
obicei din a discuta periodic 
cu elevii despre necesitatea de 
a învăța cu continuitate, de a 
invita la asemenea discuții 
muncitori fruntași din între
prinderile din Cisnădie, foști 
elevi ai acestei școli. Au fost 
organizate, de asemenea și 
cîteva (din păcate numai cî
teva) adunări generale U.T.M. 
în care s-a analizat atitudinea 
față de învățătură a unor 
elevi. Comitetul U.T.M. a 
cerut sprijinul conducerii șco
lii în organizarea unor ore su
plimentare de meditații și 
consultații, la obiectele organi
zarea și planificarea și la teh-

pentru 
seamă și 

noului 
primul

nologia de specialitate a folo
sit cu mai multă pricepere 
postul utemist de control în 
combaterea unor manifestări 
de lene și chiul.

în strmsă legătură cu pro
blemele teoretice studiate la 
orele de clasă, utemiștii au a- 
nalizat modul în care se des
fășoară practica în producție 
a elevilor. Centrul școlar Cis-

prinderile productive. Proce- 
dîndu-se în felul acesta, la 
elevi se dezvoltă acele trăsă
turi proprii muncitorului îna
intat : simțul răspunderii pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, preocuparea permanentă 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, o atitudine disci
plinată în producție etc.

Dar vorbind despre rezul
tatele obținute utemiștii au 
scos la iveală și un^le neajun
suri existente, cauzele care 
le-au determinat. Au fost cri
ticați în adunare Ștefan Păvă- 
lean, Zoia Iacob, Ioan Lud
wig. Elena Popovici și alții, 
pentru tendința de a trage 
chiulul de la orele de curs și 
practică, pentru slabul inte
res manifestat față ae învăță
tură.

— In adunare — spunea Du
mitru Nicolae — au fost cri
ticate birourile U.T.M. din a-

Perspectiva

„dacă nu m-ați criticat../'. Eu 
cred că trebuie să dea dovada 
de mai multă seriozitate, să 
privească cu mai multă răs
pundere îndeplinirea Îndatori
rilor ce le revin.

Elisabeta Sirbu și-a început 
cuvîntul evocînd amintirea în- 
tîlnirii avute cu Ghcorghița 
Preduț. evidențiată în produc
ție și fostă elevă a școlii :

Am înțeles din discuțiile cu 
tovarășa Preduț și cu alți mun
citori, continua vorbitoarea, că 
trebuie să învăț mult și să-mi 
formez o bogată cultură teh
nică dc specialitate, să mă 
obișnuiesc cu munca concretă 
în producție, folosind la ma
ximum orele de practică în 
fabrică sau atelierul școlii. 
Sint convinsă că și Angela, 
Ludwig, Popovici, Regliina și 
ceilalți care au fost astăzi cri
ticați, dacă ar fi participat la 
asemenea discuții și-ar

unei
activități bogate

nădie dispune de ateliere bine 
dotate. în ele se lucrează pe 
bază de plan, produsele fiind 
destinate pieții. De aceea, lu
crul la atelier reclamă maxi
mum de răspundere și atenție. 
Atît darea de seamă cit și 
unii vorbitori (Ileana Drăgan, 
Ioan Ferendino, V. Ionescu, 
Adriana Dogaru, Vasile Du
mitru etc.) au apreciat iniția
tiva comitetului U.T.M. care, 
cu sprijinul maiștrilor-instruc- 
tori, au format echipe între 
care s-au inițiat adevărate în
treceri. Rezultatele sînt urmă
rite și înregistrate în caietele 
de calitate și pe grafice de 
tipul celor existente în între-

nul II țesătorie și filatură, co
mitetul U.T.M. pe școală, pen
tru că au muncit prea puțin 
cu acești elevi. Desigur, s-ar 
fi putut face mai mult pentru 
ajutorarea lor. Dar a judeca 
lucrurile numai în felul acesta 
eu cred că nu am face un bun 
serviciu colegilor noștri. Aici 
este vorba și de obligația lor 
de a învăța. Nimeni dintre noi 
nu poate învăța 
acest lucru este 
înțeleagă.

— Unii dintre 
ședință Ana Sandu — au și 
început să-și mascheze chiulul 
și lenea după fraze ca : „dacă 
nu m-ați ajutat la timp...“,

fi

deschimbat atitudinea față 
învățătură.

Proiectul de măsuri, comple
tat cu propunerile făcute de 
utemiști, a dat o perspectivă 
clară a aceea ce trebuie făcut 
pe viitor pentru a crește și 
mai mult răspunderea elevi
lor față de învățătură. Ute- 
miștii au stabilit ca în viitor 
să se organizeze mai multe în- 
tîlniri cu muncitorii eviden- 
țiați în întrecerea socialistă, 
foști elevi ai școlii, să se orga
nizeze reuniuni la care aceștia 
să vină împreună cu familiile 
lor etc. S-a stabilit să se dis
cute cu mai multă operativi
tate, în fiecare clasă, situația

acelor elevi care obțin note 
slabe.

Dar aproape că nu a existat 
vorbitor care să nu facă pro
puneri concrete, să nu vină cu 
idei interesante pentru activi
tatea de viitor. Iată doar cî
teva exemple :

Elisabeta Sirbu: „în produc
ție se introduc mereu procedee 
tehnologice moderne, se fac 
inovații în scopul îmbunătăți
rii calității produselor, crește
rii productivității muncii. Să-i 
invităm pe tovarășii din în
treprinderi să ne Vorbească 
despre toate acestea și mai 
ales să ne ajute să le aplicăm, 
în limita posibilităților, și în 
atelierele școlii".

Ioan Ferendino : „Să ne ocu
păm mai mult de cultura noa
stră și în special de cultura 
tehnică de specialitate. Să or
ganizăm concursuri pe margi
nea diferitelor cărți tehnice, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
simpozioane tehnice etc“.

Ileana Drăgan: „Postul ute
mist de control să nu-și rezu
me activitatea numai la ceea 
ce se petrece în școală. De 
două ori pe lună, cîte un nu
măr al gazetei ar putea fi în
chinat în exclusivitate prac
ticii pe care o facem în între
prinderile din oraș. Același 
lucru l-ar putea face, perio
dic, și brigăzile artistice de 
agitație pe care le vom înfiin
ța în fiecare clasă".

Toate aceste propuneri, la 
care s-au adăugat date pre
cise de îndeplinire, răspun
deri concrete, au dat organi
zației U.T.M. din Centrul șco
lar textil-Cisnădie perspectiva 
unei activități bogate, intere
sante. îndeplinirea lor va duce 
neîndoielnic la creșterea con
tribuției organizației U.T.M. 
în sprijinirea școlii în munca 
de formare a viitorilor mun
citori.

P. ISPAS

pentru ei. Și 
timpul să-l

ei — a spus în Prima invitație la dans,

Foto : Emil Cojocaru

V săptăminii
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CERCUL FOTOGRAFILOR
AMATORI

Pe foarte mulți elevi de la Complexul șco
lar din Predeal îi pasionează arta foto
grafică. Tocmai în acest scop, comitetul 

U.T.M. și conducerea școlii, au hotărît înființa
rea unui cerc al fotografilor amatori, care nu 
de mult și-a început activitatea.

După lecțiile teoretice, membrii cercului se 
deplasează în oraș și în împrejurimi unde 
transpun pe peliculă imagini din cele mai fru
moase. încă de pe acum, mulți elevi au și în
ceput să developeze singuri un film, să copieze 
pe hirtie imaginile culese.

TEODOR MANCAȘ
elev

fesori de limba și literatură romînă au vorbit 
despre creația populară, iar membrii cercului 
au prezentat recoil a adusă de pe teren: peste 
40 de. piese folclorice și peste 300 de cuvinte 
specifice dialectului local pe marginea cărora 
s-au purtat discuții. De asemenea, au fost invi
tați cei mai buni mterpreți — tineri și vîrst- 
nici — ai cîntecelor populare din sat. Elevii 
au copiat cîntecele interpretate de aceștia, le-au 
învățat, au discutat cu cîntăreții despre origi
nea și despre conținutul lor.

Membrii cercului s-au hotărît sa alcătuiască 
o monografie folclorică a comunei în care să 
fie ilustrate obiceiurile, tradițiile comunei, fol
clorul său. Lucrul la monografie a și început.

COSTEA MARINESCU 
profesor

EXCURSIE
FOLCLORIȘTII LITERARA

Mulți elevi de la Școala de 8 ani din co
muna Racoviță, raionul Rîmnicu Vîlcea, 
sînt atrași de bogăția și frumusețea fol

clorului. Răspunzînd unei propuneri a lor, con
ducerea școlii, în colaborare cu organizația de 
pionieri, a organizat de curînd un cerc literar 
folcloric. C.crcul are ea principal obiectiv cule
gerea și studierea folclorului regiunii și, in 
mod deosebit, cel al comunei. Pentru a fi mem
bru al acestui cerc ți se cer două condiții : să 
fii elev fiuntaș la învățătură și să iubești cin- 
tecele, versurile și dansurile populare. Firește, 
aceste condiții sînt întrunite de mulți elevi din 
școala noastră, așa că cercul cuprinde nume
roși membri.

în primele ședințe ale cercului, tovarășii pro-

D
e curînd, membrii cercului literar de la 
Școala medie „Avram Iancu" din Aiud 
au organizat o excursie literară deo

sebit de interesantă. Excursia a avut ca obiec
tiv vizitarea caselor memoriale ale celor trei 
mari oameni de cultură ardeleni: folcloristul 
Ion Pop Reteganul, poetul George Coșbuc șl 

romancierul Liviu Rebreanu.
Ne-am întors din această excursie c.u multe 

cunoștințe noi privind viața și creația celor 
trei scriitori. Dorind să împărtășim aceste cu
noștințe și colegilor care n-au participat la 
excursie, am organizat în școală un simpozion 
literar cu tema : „Pe urmele marilor scriitori 
ardeleni". A fost prezentat un referat, apoi 
fiecare am povestit crimpeie din excursia 
făcută.

DOINA BUCUR 
elevă

Scurt colocviu în secția ] 
montaj a Uzinei „Electropre- J 
cizia" din Săcele. Muncitori- I 
rea fruntașă Petruta Boroș j 
explică elevei Lucia Rîmba I 

( de la Școala profesională cî
teva detalii tehnice.

î O activitate pasionantă : ex--j 
( periențele în laboratorul de | 
( iizică. Un aspect din labora- ) 
f torul de fizică al Școlii medii ] 

.•ir. 2 din Ploiești.
Fotografii de 

N. STELORIAN

Început așa cum 
încep de flecare 
dată reuniunile de 
sîmbătă seara, de
venite la Școala 
medie nr. 28 din 
Caprtală o tradiție

plăcută și atrăgătoare.
La orele 10, pe poarta școlii, 

elevii — băieți îngrijit îmbră- 
cați și tete frumos gătite — in
tră fără serviete, fără cărți și 
caiete. In holul mare, de Ia par
ter, revărsată discret dintr-un 
diiuzor ascuns de ghivece cu 
flori, muzica își îndeplinește ro
lul de gazdă.

Fiecare trece pe la garderoba 
improvizată in două săli de cla
să și „uvertura" s-a terminat.., 
„Începem reuniunea".

— Fără orchestră ? I
Da. Fără orchestră, nu însă 

fără muzică — răspund elevii 
clasei a Xl-a A, organizatorii 
reuniunii din seara acesta. 
„Astăzi vor dansa și membrii 
orchestrei clasei". Combina mu-

I

de la sfirșitul
.pere

ți ele- 
în rit-

invita- 
Nicolae 
clasa a 
se inti-

• ••

recreație, a lost presărată ca 
flecare dafă cu multe surpri- 
atracții. O interesantă audi- 
a melodiilor prezentate la

un

zicală a școlii Ie oferă posibili
tatea.

Și combina s-a dovedit un 
partener de distracție desăvlr- 
șit. Cele aproape o sulă de 
discuri, aparatul de radio, ben
zile de magnetoion au satiiRP 
cut toate exigențele.

Este, desigur, și meritul ele
vilor Anișoara Milcani și Radu 
Bogdan din clasa a XI-a,.care 
au ales cu grijă melodiile cele 
mai frumoase, alcătuind 
program variat, interesant.

Pe luciul celor o sută de me
tri pătrați de marmură, pașii a- 
lunecă ușor, grațios. Scurtă 
pauză. „Ascultați un program 
satiric —■ muzical".

Clasa a Xl-a A n-a Încălcat, 
deci, tradiția. Programul artistic, 
care dă farmec sporit fiecărei 
reuniuni, nu lipsește nici de 
data aceasta. Cu singura deose
bire că nu s-a mai instalat o 
scenă. Întregul program, care a 
mai cuprins, alături de cîteva 
scenete satirice, o gamă variată 
de clntece populare, de muzică 
ușoară, interpretată de soliștii 
clasei, jocuri distractive, reci

tări de poezii, epigrame la adre» 
sa celor cu note proaste, Indis- 
ciplinaților, a fost Înregistrat 
mai intîi pe, bandă de magneto
fon și retransmis In seara reu
niunii. Surpriza oferită de clasa 
a Xl-a A a fost, deci, folosirea 
din plin a „tehnicii". Nu în za
dar slnt de la... real.

...Grațios, 
chile, elevi 
ve plutesc
mul dansului.

— îmi daji voie 1 
E prima 

ție. Dar 
Geda din 
VIII-a nu
midează. își invită 
deocamdată surori
le. Va face puțin 
antrenament și a- 
poi va ii rîndul co
legelor să fie invi
tate la dans.

Si alți elevi, din clasa a VIII-a 
au făcut în aceeași seară primii 
pași în lumea dansului.

Reuniunea, care i-a strîns pe 
elevi la școală în aceste ceasuri 
de 
de 
ze, 
(ie
primul Concurs și Festival al 
muzicii ușoare romînești desfă
șurat Ia Mamaia în vara acestui 
an, urmată de un concurs — 
fulger : „Cunoașteți autorul 
„Dar interpretul „Ce premiu 
ff.,lua.t cintecul ?“ au stirnit in- 

-'teres- unanim. Și apoi, demons
trațiile oferite de Totolan Doina 
și Stelian Radu, doi dintre cel 
mai activi și pricepuți membri 
ai cercului de dans, în care ac* 
tivează peste 50 de elevi, au în
tregit, de asemenea, tabloul re
uniunii.

A lost o seară de dans plăcu
tă, Ia care, ca de obicei, elevii 
Scolii medii nr. 28 au avut ca 
oaspeți muzica și veselia.

NICOLAE ARSENIC

MĂRUNȚICĂ"
ȘI TRUBADURUL

0 întrebare pentru clasa a xi-a
m vizitat după adu
narea de alegeri cî
teva clase a Xl-a 
din Școala medie din 
Horezu. Mariana Va- 
meșu, secretara nou
lui comitet pe an

mi-a povestit despre un foarte 
interesant sondaj făcut în rîndul 
tuturor elevilor clasei cu întreba
rea : Unde vei merge după absol
virea școlii ? S-a pornit de la 
ideea că punerea acestei întrebări 
nu se face de loc prea devreme, 
întrucît pregătirea pentru alegerea 
unei profesiuni nu e o chestiune 
de zile sau ore, ci de ani de mun
că. de învățătură. Apoi membrii 
comitetului U.T.M. al claselor a 
Xl-a s-au gîr.dit că știind ce vor 
să facă colegii lor îi vor putea 
ajuta mai ușor să-și realizeze idea

lurile, să fie perseverenți, să nu 
piardă nici o clipă din vedere 0- 
biectivul lor principal.

S-a hotărît, astfel, alcătuirea 
unor „fișe" pe care să fie tre
cute : I. numele elevului, 2. ce 
dorește să facă după absolvire, 3. 
profesiunea pe care și-a ales-o 
este potrivită cu pregătirea și ap
titudinile sale ? Prima și a doua 
rubrică le va completa elevul în
suși. Cea de a treia o va completa 
însă... clasa, colegii.

Și iată cum arată cîteva din în
semnările făcute.

Margareta Cinstei — vrea să 
urmeze Institutul de limbi stră
ine. Da, au răspuns colegii 
ei, Margareta are o bază temei
nică pentru aceasta, studiază.

Maria. Tarliu — vrea să devină 
medic. Observațiile clasei : la chi
mie, la biologie și Ia toate cele
lalte materii care se cer unui me
dic e foarte bună.

Paraschiva Neacșu. Dorește să 
devină biolog. Bun. a scris clasa 
în rubrica observațiilor. Paras
chiva e o elevă foarte bună, în
vață cu asiduitate, îndeosebi la 
biologie.

Ion Costescu — „Doresc să ur
mez Facultatea de electronică a 
Politehnicii". Argumentele clasei: 
are dreptate. E un pasionat pen
tru matematici, pentru fizică. Re
zolvă probleme cu perseverența 
cu care alții citesc literatură...

Iată însă și altfel de însemnări, 
din aceeași tișă.

Traian Tuglui. In rubrica „unde 
vrei să mergi ?" a notat : „științe 
naturale". Mirarea clasei n-a pu
tut fi ascunsă, fiindcă, alături, în 
rubrica de observații, se spune că 
Tuglui n-a avut niciodată note 
bune la această materie, că el are 
o pregătire generală mediocră. 
Chiar în anul acesta, el a luat tot 
un „5" Ia științe naturale, dovadă 
că și acum tratează cu superficia
litate problema viitoarei sale pro
fesii.

Petre Georgescu, de asemenea. 
„Voi încerca să dau examen la un 
institut", a scris el. Dar la care, 
ce probleme îl pasionează pe Geor
gescu ? Ilie Brutaru, care a primit 
tot note slabe, a scris că și lui îi 
este încă neclar ce va face, Va-

silica Răducu — la fel. „Nu știu", 
a scris ea. Dar dacă nu știi, de 
ce nici măcar nu te apuci 
de învățat ? o întreabă 
Fiindcă Vasilica se plimbă mult și 
de studiat studiază puțin.

Inițiativa comitetului U.T.M. a 
arătat că situația în clasele a Xl-a 
la școala din Horezu se prezintă 
astfel : i. cei mai mulți dintre e- 
țevi știu precis ce vor și fac totul 
pentru îndeplinirea visurilor lor ; 
2. sînt elevi care au „visuri", dar 
cam superficial formulate, osci
lează, pun bază și pe „norocul" de 
la viitoarele examene ; și 3. elevi 
cărora nu le e clar ce vor, care 
învață pentru un „cinci", să ter
mine liceul. „Pe urmă o să ve
dem...*.

serios 
colegii.

din 
cla- 
po-

Cînd am plecat de la școala 
Horezu, comitetul U.T.M. al 
selor a Xl-a era hotărît să ia, 
trivit acestor constatări, o scrie de 
măsuri. Se gîndeau, de pildă, la o 
discuție colectivă, cu toți elevii 
claselor a Xl-a, discuție la care să 
participe și tovarășii profesori, și 
în care să dezbată încă o dată 
problema. Se mai gîndeau și 
la o discuție cu părinții ele
vilor care, fie că au dorințe pen
tru realizarea cărora nu muncesc, 
fie că nu le e clar încă nimic din 
ce vor face peste cîteva luni, la 
absolvire. Comitetul U.T.M. și ele
vii cei mai buni își propuneau 
să-i ajute practic pe colegii lor. 
Sînt proiecte interesante, care me
rită a fi aplicate în viață.

EUGEN FLORESCU

Tovarășă dirigin
tă, avem teză la isto
rie, spuseră elevii cînd 
diriginta veni în re
creație prin clasă.

— Atunci, succes 
și numai note bune, 
răspunse tovarășa di
rigintă privind cu o 
grijă de mamă pregă
tirile de teză ce se fă
ceau în toată clasa. 
Se răsfoiau cărțile, se 
controla stiloul, suga
tiva...

Venind spre banca 
sa, un băiat cu ochii 
negri, în care juca o 
luminiță ghidușă, fre
dona nepăsător :

„Fata care-mi place 
mic e Mărunțica".

— Fii mai atent, 
Cornele, din cauza ta 
am tras linia strîmbă 
— zise Gcorgeta Ve- 
selina, care tocmai își 
linia caietul. Mai las-o 
pe Mărunțica. De asta 
îți arde ție acuma ?

— Mii de scuze, 
stimată domnișoară, îi 
răspunde el, însoțin- 
du-și cuvintele cu o a- 
dîncă plecăciune. Ce 
să-i faci ? Chemarea 
soartei I Așa sîntem 
noi, trubadurii. Firi 
romantice. C.e știți 
voi ?!

— Ce știm noi, se 
vede în catalog — i se 
răspunse cu un ton 
calm și hotărît. Și-o 
să se vadă și acum, la 
teză .

Dar Cornel puțin »e 
«inchisea de asemenea

cuvinte, 
locul lui 
departe :

„Nici
Mărunțica pe Mărun
țica".

Și a sosit ora de 
teză. Tn clasă, liniște 
deplină. Nu se auzea 
decît scîrțîitul penițe
lor pe hîrtie. Elevii

Se așează la 
cîntînd mai

n-o cheamă

scriau de zor, avîn- 
du-1 parcă aevea în 
față pe Muntzer, con- 
ducînd răscoala de la 
începutul veacului 1.6.

Numai Cornel scria 
titlul tezei de cîteva 
minute. Romantica in
spirație nu sosise încă. 
Peste puțin timp însă, 
o mișcare dibace făcu 
să aterizeze „mărun-

țica", fițuica salvatoa
re. pe care Comei o 
adăposti în căușul 
palmei.

Ce scumpă comoară 
și „mărunțica" asta. 
Iți inspiră o teză ca 
la carte. Colosal !

Intr-adevăr, colo
sal ! N-a trecut însă 
mult timp, și tovarășa 
profesoară l-a văzut 
pe Cornel copiind.

Ce a fost după a- 
ceea, nu mai vorbim. 
Să ne uităm doar la 
gazeta postului U.T.M. 
de control, la rubrica 
„Știați că...".

„Elevul Cornel Dră- 
ghici a dat dovadă de 
o atitudine necinstită 
la teza de istorie. în- 
cercînd să copieze ? 
Colectivul clasei l-a 
discutat într-o ședință 
fulger. A fost criticat 
aspru și sancționat".

A doua zi diminea
ță. cînd 
școală, 
avut o 
sit pe 
că.
.,0 cîntai

pe Mărunțica. 
Acum joacă daci poți. 
Iar de nu,

vezi ci fițuica 
Nu te-ajuti,

cum socoți",

a venit la 
Cornel a mai 
surpriză. A gă- 
bancă o., fițui-

COJAN ADINA 
elevă în clasa a X-a 
C, Școala medie nr,

2 Tîrgoviște



Spartachiada de iarnă în orașul Buzău

Pasionante întreceri în etapa I

3DRAGU NICOLAE 
profesor de educație fizică

Dîlmeanu 
de elevi), 
prescu Dumitru (Școala profesio
nală C.F.R.), iar dintre fete — Pri- 
secaru Rodica, Albină Elena ți Bă- 
lașa Elena de la Școala tehnică de 
cooperație.

In aceeași zi. in cadrul asociații
lor sportive ale orașului Buzău, au 
început întrecerile și Ia alte dis
cipline prevăzute in regulamentul 
spartachiadei : șah, tenis de masă, 
haltere, trintă, la care au partici
pat un mare număr de tineri.

Mihsi (Școala sportivă 
Cisman Octavian, O-

Spartachiada de iarnă în orașul Buzău

Li,

A i Despre cursurile 
de dans modern

Acum cîteva zile, în parcul Crîng 
din orașul Buzău, s-a dat, startul 
în întrecerile etapei de masă a ac
tualei ediții a Spartachiadei de iar
nă.

După festivitatea de deschidere 
a acesteia, pe aleile parcului s-au 
întrecut în prima probă, crosul, 
peste 950 de băieți și fete din aso
ciațiile sportive Rapid, Școala pro
fesională C.F.R., Școala sportivă 
de elevi, Olimpia, Școala tehnică 
de cooperație și Voința.

întrecerile s-au desfășurat cu 
ajutorul profesorilor de educație 
fizică de la școlile amintite.

în această primă întrecere s-au 
remarcat tinerii Doda Gheorghe,

e PE SCURT • PE SCURT 9
• A s e a r ă Ia 

Vrnjacka Banja, s-a 
jucat cea de-a treia 
partidă a meciului 
de baraj dintre Flo
rin Gheorghiu și ce-

10-a Ni-în runda a 
colau a clștigat la 
Baumstarek, Reicher la 
Ionescu și Polihronia- 
de, cu negrele, la Ră- 
ducanu

tlm" Ankara. Revanșa 
jocului va avea loc la 
29 noiembrie la An
gara.

Scenă din. opera „Fata cu 
garoafe' de Gh. Dumitrescu, 
în interpretarea colectivului 
artistic al Operei de stat din 

lași.
Foto : Agerpres

Declarațiile unor delegați străini

■ Ce! de-al 5-lea 
turneu international de 
șah de Ia Moscova a 
luat sfirșit cu victoria 
marelui maestru Vasili 
Smlslov, care a totali
zat 11,5 puncte din 15 
posibile.

dată cu învăță- 
mîntul de toate 
gradele, în Capi
tală și-a redeschis 
porțile 
școală 
pentru 

obișnuit 
frumosului, 
că — deși

și o altă 
pe care, 

profilul ei, 
s-o numim 
Și aceasta 
nu are un 
găsim și la

hoslovacul Michael 
Janata, pentru titlul 
mondial de șah la 
juniori. Avînd piese
le albe, șahistul ro- 
mîn a atacat in pri
ma parte a partidei, 
dar partenerul său a 
respins amenințările 
create în poziția sa. 
în continuare Jana
ta a contraatacat pe 
flancul regelui, sa- 
crificînd pentru a- 
ceasta un pion. Par
tida s-a Întrerupt la 
mutarea 47-a. Gheor
ghiu are In poziția 
de întrerupere un 
pion în plus. Astăzi, 
va fi continuată par
tida a 3-a, iar mîine 
se dispută cea de-a 
4-a partidă. Scorul 
este pînă acum egal: 
1—1.

• In localitatea Bu
tan din R P. Bulgaria, 
s-a disputat un concurs 
hipic cu participarea u- 
nor călăreți fruntași 
din R.P. Romînă șl 
țara gazdă. In proba de 
dresaj, primele trei 
locuri au fost ocupate 
de sportivii romîni : 
Bărbuceanu, 97,66 
puncte, Boiangiu 96 
puncte si Recer — 94 
puncte.

Călărețul romln Os
car Recer a ocupat 
locul trei !n clasamen
tul general, iar Vlad 
locui 4.

• Selecționatele o- 
limpicn de gimnastică 
ale R.P. Ungare și An
gliei s-au întilnit la 
Londra într-un meci a- 
mical. Gimnaștii ma
ghiari au ieșit învingă
tori atit la bărbați cit 
și la femei. In con
cursul masculin, la in
dividual compus, pe 
primul loc s-a cla
sat Rajmund Csanyi 
(R.P.U.) — 57,95 punc
ta urmat de englezul 
Stuart — 57,70 puncte. 
La feminin a clștigat 
Ildiko Palinkas (R.P.U.) 
— 38,40 puncte. Prima 
clasată din echipa An
gliei a fost Goddard, 
pe locul 4, cu 37,30 
puncte.

dimi-
pe stadionul 

va avea

• Duminică 
naata 
Giulăsti 
meciul amical de

loc 
fot-

• în sala de haltere 
a Clubului Dinamo din 
Capitală va avea loc 
duminică de la orele 
10 un concurs rezervat 
halterofililor juniori de 
la cluburile si asocia- 
jiile sportive din Capi
tală.

Din banii economisiți 
la CEC

Muncitorii de la Rafinăria 
din Brazi și-au făcut un obicei 
ca în fiecare zi de salariu să 
treacă pe la casa de economii 
din localitate. Aici ei depun o 
parte din veniturile lor. In a- 
cest fel mulți dintre ei au reu
șit să economisească la CEC 
sume importante din care și-au 
cumpărat motociclete, televi
zoare, mobilă, aparate de radio 
etc.

Tineri ca Alexandru Stan, 
Carol Iacob, Stelian Tudora- 
che, Vasile Dumitru și mulți 
alții, se mîndresc cu noile case 
construite din economiile lor 
la CEC.

ION DUMITRESCU 
operator

----- •-----

INFORMAȚII

la Conferința națională

de farmacie

• După consumarea 
a 10 runde, 1n turneul 
final al campionatului 
republican feminin de 
șah, care se desfășoară 
la Ploiești, conduc* 
maestra internațională 
Alexandra Nicolau cu 
8 5 puncte, urmald de 
Rodica Reiclier — 7,5 
puncfe, Elisaheta Poli- 
hroniade — 1 puncte, 
Margareta Teodorescu 
— 6, i puncte șl doud 
partide întrerupte.

1

bsl dintre echipele 
Progresul și Rapid. Jo
cul începe la ora 11.

• Intr-un meci con
țină pentru „Cupa 
campionilor europeni" 
la baschet feminin, e- 
chipa M.T.K. Budapes
ta a învins su scorul 
de 87—29 (42—141 e- 
chipa turcă „Gări Egi-

• Vineri va Începe 
In sala Giulești, com
petiția de baschet do
tată cu „Cupa Steaua" 
La competiție participă 
echipele masculine Di
namo, Rapid, Știința șl 
Steaua. Programul 
complet al meciurilor 
este următorul : vineri
22 noiembrie : Steaua
— Știința ; Rapid —
Dinamo. Sîmbătă
23 noiembrie ; Steaua
— Rapid ; Dinamo 
Știința ; Luni 25 no
iembrie : Rapid — 
Știința 1 Steaua — Di
namo. Jocurile încep 
in fiecare zi la orele 
19.

(Agei preș)

laMiercuri seara a avut loc 
Sala mică a Palatului R. P. Ro- 
mine recitalul pianistei sovietice 
Henrietta Mirvis.

Programul a cuprins lucrări de 
Mozart, Beethoven, Ravel, Proko
fiev și Ovicinnikov.

★
In cadrul turneului pe care îl în

treprinde în țara noastră orche
stra de cameră „Jean Francois Pail- 
lard" din Franța a prezentat 
miercuri scara în Sala Casei Uni
versitarilor din Cluj un 
extraordinar.

Programul a cuprins 
de G. B. Sammartini, lean 
pe Rameau, J. S. Bach, 
Carles și Antonio Vivaldi.

(Agerpres)

concert

lucrări 
Philip- 

Marc

Participarea delegației R.P. Romîne
la Congresul petrolului arab

Luna aceasta a avut loc la 
Beirut cel de-al IV-lea Congres 
al petrolului arab, la care a 
participat și un grup de petro
liști romîni.

La înapoierea In țară, ing. 
Alexandru Boabă, adjunct al 
ministrulu. industriei petrolului 
și chimiei, conducătorul delega
ției, a avut o convorbire cu re
dactorul Agenției Romine de 
Presă „Agerpres", Petru Uilă- 
can, căruia i-a declarat printre 
altele :

Participarea la lucrările Con
gresului petrolului arab ne-a 
dat posibilitatea sd cunoaștem 
problemele cele mai importante 
care preocupă tarile arabe in 
legătură cu exportul de petrol. 
In același timp a fost posibil 
ca, prin legături directe cu de
legați din diverse țări, prezent! 
la această manifestare, sd avem 
un schimb de păreri cu privire

Declarațiile 
ing. Alexandru Boabă, 
adjunct al ministrului 
industriei petrolului 

chimieiȘl

la cele mai 
tehnice și 
există în domeniul schimburilor 
economice și comerciale.

Petroliștii noștri au prezentat 
la congres două referate. Pri
mul, privind dezvoltarea indu
striei constructoare de utilaj 
petrolier din țara noastră, și al 
doilea despre cercetările efec
tuate la noi cu ajutorul izoto
pilor radioactivi asupra proprie
tăților de lubrifiere a uleiuri
lor. Ambele comunicări au stîr
nit interes. Specialiști din do-

actuale probleme 
la posibilitățile ce

Tudor (ambele serii) — cine
mascop : Patria (bd. Magheru 
12-14). A dispărut o navă : Re
publica (bd. Magheru 2), Capi
tol (bd. 6 Martie), Excelsior 
(bd. 1 Mai 174), Feroviar (Ca
lea Griviței 80), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Lizeanu), Modern (Piața G 
Coșbuc 1). Harakiri — cinema
scop : București (bd. 6 Martie 
6), Tomis (Calea Văcărești 21), 
Aurora, (bd. Dimitrov 118), Fla
mura (Șos. Giurgiului 155). Ah, 
acest tineret! : Festival (bd. 
6 Martie 14), înfrățirea între 
popoare (Bd. Bucureștii Noi). 
Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop : Tineretului (Ca
lea Victoriei 48), Grivița (Ca
lea Griviței — podul Basarăb). 
Elena din Troia — cinema
scop : Victoria (bd. 6 Martie 7). 
Printre oameni buni : Central 
(bd. 6 Martie 2), Flacăra (Calea 
Dudești 22). Să ne trăiești 
Gnat: Lumina (bd. 6 Martie 
12), Luceafărul (Calea Rahovei 
118). Codin : Union (str. 13 De
cembrie 5-7). Program pentru 
copii (dimineața) și Valsul ne
muritor (după-amiază) : Doina 
(str. Doamnei 9). Tintin și mis
terul „Linei de aur" : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Bate to
ba — cinemascop: Giulești 
(Calea Giulești 56), Drumul se
rii (str. Drumul serii 30). Ulti
mul tren din Gun Hill : Cultu
ral (Piața I. Pintilie 2). E per
mis să calci pe iarbă : Dacia 
(Calea Griviței 137). Ucigașul 
plătit — cinemascop : Buzești 
(str. Buzești 9-11), Popular (str. 
Mătăsarl 31). Baronul de Miin-

chausen : Crîngași (Șos. Crin- 
gași 42). Electra : Bucegi (bd. 
1 Mai 57). Dintele de aur : Uni
rea (bd. 1 Mai 143). Moby Dik : 
Vitan (Calea Dudești 97). La 
vîrsta dragostei : Miorița (Ca
lea Moșilor 127), Pacea (bd. Li
bertății 70-72). Oameni de afa
ceri : Munca (Șos. Mihai Bravu 
221). Valsul nemuritor : Arta 
(Calea Călărași 153). Umbre 
albe — cinemascop : Moșilor 
(Calea Moșilor 221). Podul rupt
— cinemascop : Cosmos (bd. 
30 Decembrie 89). Vară și fum
— cinemascop : Viitorul (str. 
M. Eminescu 127). Taxiul mor- 
țiî: Colentina (Șos. Colentina 
84), Floreasca (str. J. S. Bach 
2). Ferentari (Calea Ferentari 
86). Strict-secret — cinema
scop : Volga (Șos. I. Pintilie 61). 
Culisele varicteului : Progre
sul (Șos. Giurgiului 3). Cuceri
rea Everestului : Lira (Calea 
13 Septembrie 196). Pe Donul 
liniștit (seria I-a și a Il-a) : 
Cotroceni (Șos. Cotroceni 9).

meniul industriei petroliere 
oameni de afaceri din țările 
rabe și alte state și-au manifes
tat dorința de a cunoaște mai 
îndeaproape realizările obținute 
de țara noastră, modul cum a 
reușit să rezolve probleme com
plexe privind construirea între
gii game de utilaj petrolier, atît 
pentru nevoile interne cit și 
pentru export, să execute cu 
mijloace proprii lucrările geolo
gice și să acorde în același 
timp ajutor tehnic unor țări în 
curs de dezvoltare. Specialiștii 
străini s-au interesat, de aseme
nea, de procedeele folosite de 
petroliștii romîni în prelucrarea 
țițeiului, procedee care asigură 
obținerea unor produse de Înal
tă calitate atît pentru combus
tibili, 
pentru

Unul 
ziare 
Orientul Apropiat, 
merce du Levant", mi-a solicitat 
un interviu care a fost publicat 
în numărul său din 13 noiem
brie. Am folosit acest prilej 
pentru a sublinia interesul pe 
care l-a prezentat cel de-al IV- 
Iea Congres al petrolului arab, 
perspectiva relațiilor economi- 
co-comerciale dintre țara noas
tră și țările arabe atît în ceea 
ce privește schimbul de mărfuri, 
cil și dezvoltarea colaborării 
tehnice, ajutorul pe care R.P. 
Romînă este în măsură să-l a- 
corde în domeniul Industriei 
petroliere.

a-

cil și ca materii prime 
industria petrochimică, 
din cele mai importante 
economice din Liban și 

„Le Com-

Televiziune
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19.00 : Jurnalul televiziu
nii ; 19,10 : Căpitanul Val- 
Vîrtej și Taina vasului în
ghețat ; 19,40 : Transmisiune 
de la Institutul de Fizică Ato
mică al Academiei R. P. Ro
mîne ; 21 : Campionatele inter
naționale de gimnastică ale 
Republicii Populare Romîne : 
21,25 : Muzică distractivă ; In 
încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Delegații străini care au parti
cipat la lucrările Conferinței națio
nale de farmacie au făcut o ex
cursie pe Valea Prahovei și în ora - . 
șui Brașov. In București, oaspeții 
au vizitat noua clădire a Institu
tului pentru controlul de stat al 
medicamentului și cercetări far
maceutice.

înaintea plecării din Romînia, 
delegații străini au împărtășit im
presii redactorului Agenției romî- 
ne de presă „Agerpres", S. Lu
cian, în legătură cu lucrările Con
ferinței naționale de farmacie.

„Am venit în Romînia ca repre
zentant al președintelui Federației 
internaționale farmaceutice — a 
declarat prof. Marcel Guillot, de 
la Facultatea de farmacie din Pa
ris, membru al Academiei de Me
dicină din Franța. Nivelul confe
rinței a fost la fel de ridicat ca 
al multor congrese similare inter
naționale, iar organizarea remar
cabilă. Medicamentele care ne-au 
fost prezentate în ajunul deschi
derii conferinței, și care au stîrnit 
un larg interes în rîndul farma
ciștilor străini demonstrează stră
duința industriei romînești de me
dicamente de a realiza cele mai 
noi produse cerute de terapeutica 
modernă".

Prhf. A. K. Melhiee’nko, directo
rul Institutului -central de cerce
tări farmaceutice din Moscova : 
„Comunicările și referatele pre
zentate în cadrul conferinței au 
fost concise și au conținut valo
roase date științifice, expresie a 
înaltului nivel de pregătire teore
tică și practică al cercetătorilor ro
mîni. Aceste date sînt deosebit de 
Jntcresante, nu numai pentru far
maciștii din Romini-a, ci și pentru 
cei veniți din străinătate".

Prof. Dale E. Wurster de la 
Universitatea din Wisconsin 
(S.U.A.): „Am constatat că multe 
din problemele medicamentului 
care îi preocupă pe specialiștii din 
S.U.A. sînt identice cu cele ale 
cercetătorilor romîni.

M-a bucurat nespus 
vederea cu vechii mei 
Romînia pe- care i-am
prima Conferință națională de far-

de mult re- 
prieteni din 
cunoscut la

macie ținută la București în anul 
1958. Prietenia pe care am legat-o 
atunci cu cercetătorii romîni m-a 
determinat să revin în frumoasa 
dv. țară".

„Tradiția școlii medicale romî
nești, atît de apreciate și peste ho
tare este continuată și în dome
niul farmaciei, a spus prof. Michel 
Arousseau, de la Facultatea de 
medicină din Reims. Bunele im
presii au început odată cu pre
zentarea noilor medicamente, 
care relevă produsele industriei 
romînești de specialitate. Sînt 
foarte impresionat îndeosebi de a- 
tenția acordată în Romînia pro
duselor farmaceutice ce se extrag 
din plante medicinale. Acest lucru 
este explicabil prin bogăția florei 
medicinale a țării dv. Calitatea 
produselor romînești din acest do
meniu este excelentă".

Prof. Zofia jerzmanovska, pro
rector la Academia de medicină 
din Lodz: „Conferința a fost foar
te bine organizată și ospitalitatea 
colegilor romîni deosebit de cor
dială. Comunicările prezentata 
m-au impresionat nu numai prin 
bogatul lor conținut științific, dar 
și prin faptul că multe dintre ele 
au fost prezentate de cadre tinere 
de cercetări*. 'o 1

„Am venit în Romînia animat 
de dorința de a cunoaște știință' 
și tehnica farmaceutică romînă, 
de a învăța lucruri noi, a declarat 
prof. Orhan Yalccindag, specialist 
în farmacie galenică și industrială 
din Turcia. Pot afirma că mi-am 
realizat dorința".

Prof. O. Nieschulz, conducătorul 
Secției laboratorului de cercetări 
farmacologice al Uzinelor de pro
duse chimice Promonta din"Ham- 
buig : „Sînt impresionat de 
multilateralitatea cercetărilor far
maceutice din Romînia, care a- 
bordează multe domenii de spe
cialitate. Au fost prezentate lucrări 
care dovedesc cunoașterea litera
turii de specialitate pe plan inter
național. Temele cercetătorilor 
romîni dovedesc calificare înaltă, 
iar unele comunicări rte-au creat 
posibilitatea de a acumula cuno
ștințe noi".

ne-am 
școala 
pentru 
sediu anume — o 
casele de cultură, și la cluburi, 
deși disciplinele de studiu 
sînt diverse (se învață muzica, 
și artele : plastică, dramatică, 
cinematografică și dans mo
dern etc.), elevii „școlii" sint 
animați de aceeași dorință: 
să cunoască și să înțeleagă 
frumosul, să-și desăvîrșească 
educația estetică.

Ne-am propus să urmărim 
activitatea după primele săp
tămâni ale unui singur curs de 
la această at.ît de multi
laterală școală, și anume a 
cursului de dans modern. Pen
tru aceasta, am 
discuție care, 
desigur, va fi 
urmată de al
tele, pe cîțiva 
dintre „dască
lii" de la cate
dra acestui curs atît de îndrăgit 
și cerut de tineri. La întrebarea 
„Cum este alcătuit programul 
de activitate a cursului ?" — 
ne-au răspuns NICOLAE SE
VER, maestru coregraf la Tea
trul „C. Tănase", care conduce 
cursul de dans de la Casa de 
cultură a studenților'.

— Subliniind necesitatea ți 
importanța educativă pe care 
o are învățarea dansului mo
dern, aș vrea să încep cu un 
amănunt, după părerea mea 
esențial: organizarea.

Avînd 
elevi (în majoritate studenți 
din anii I și II) activitatea o 
desfășurăm pe două grupe —• 
în zile diferite, după un orar 
dinainte stabilit (fiecare grupă 
săptămînal cîte trei ore) și 
respectat riguros. De respecta
rea programului și a frecven
ței socotesc că depinde buna 
desfășurare a lecțiilor. Cursul 

de zile și e 
ca această 

formeze din- 
„elevii* mei 

co-

invitat la o
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în dans — atît de deosebit de 
mersul pe stradă, de pildă — 
în explicații generale asupra 
ritmului fiecărui dans și în 
exerciții individuale și apoi cu 
partenerul. Introducerea con
comitentă de la primele lecții 
a mișcărilor de dansuri popu
lare, a săriturii cu exercițiile 
lente și mișcate, a dat posibi
litatea deprinderii mai lesne a 
pasului de tango, fox și 
cha-cha.

Vrem ca pînă la sfîrșitul 
anului „elevii" să cunoască 
bine, corect, pasul unor dan
suri principale (tango, vals, 
vals lent, fox, slow-fox, cha- 
cha) și pasul a două dansuri 
moderne romînești : Hop-șa și 
Mugurel. Socotesc că acești 
pași, de bază, vor ajuta tine
rilor — care firește sînt recep
tivi față de dansul la modă — 
să știe a discerne frumusețea 
unui dans autentic de ceea ce 
este contrafăcut, inestetic pînă 
la disgrațios.

iMfnviiH kostjw

un număr de 100

durează un an 
foarte important 
deprindere să se 
tru început. Toți 
doresc să învețe a dansa 
rect. Incercînd să-i ajut, îmi 
alătur și eu o dorință: ca la 
sfirșitul anului, dacă nu toți; 
un mare număr dintre el să 
devină profesori. Pretenția nu 
e prea mare ținînd seama că 
ne-am propus de la început ca 
fiecare să devină un danșafor 
bun, un dansator tehnic. I'-ît* 
necesar aceasta, fiindcă mi se 
pare că nu noutatea pasului 
de dans constituie un impedi
ment pentru tînăr ci lipsa de 
cunoaștere tehnică a dansului. 
De aceea am început cursul 
de la A, cum se spune, cu 
toate că unii „elevi" au decla
rat că „mai știu cîte ceva".

După două expuneri teoreti
ce — un scurt i stoma -ăl dAn£i4«'i 
lui ; legătura dansului modern 
de inspirație folclorică cu 
dansul de scenă și demonstra
rea mai amănunțită a carac
terului educativ al dansului 
— am trecut la partea practică 
a cursului. Bineînțeles că pe 
tot parcursul lecțiilor, partea 
teoretică va însoți demonstra
țiile. In ce-au constat primele 
patru lecții practice de pînă 
acum ? în explicarea mersului

Aș mai vrea să adaug că 
rolul alegerii muzicii la lecția 
practică este deosebit de im
portant. Melodiile frumoase, 
atractive fac mai accesibilă 
predarea diverșilor pași, dez
voltă simțul ritmic, dar și 
simțul frumosului în aceeași 
măsură.

T. MARINESCU, instructor 
de dans:

— Din practică știu că de 
organizarea de la început a 
cursului depind rezultatele fi
nale. Am să mă explic, rela- 
tînd experiența celor două 
cursuri pe care le conduc. La 
cel de la Casa raională de 
cultură „16 Februarie” vin ti
neri din toată Capitala. No
țiunile teoretice și practice nu 
diferă, în genere, de cele ex
puse de tovarășul Nicolae Se
ver ; dar 
rata este 
numărul 
restrîns, 
succint predate.
de a vedea ce-au învățat „ele
vii" și după absolvire este mai 
dificilă, pentru că de obicei 
tinerii merg la serile cultural- 
distractive din raioanele în care 
locuiesc. Certitudinea că au 
deprins să danseze frumos, 
corect, ne-o dau însă încă în 
timpul cursului, cînd în afara 
lecțiilor, participă la serile 
distractive organizate Ia a- 
ceastă .casă, de cultură. Frec
vența? este ca la școală, de 
sută la- sută, pentru că o lec
ție predată nu se mai repetă. 
Deși dificultăți sînt — în 
sensul că îndeobște vin la a- 
cest curs în majoritate băieți, 
oameni de diverse vîrste și 
pregătiri, colectivul fiecărei 
serii de elevi se sudează greu 
etc. — rezultate am avut toc
mai pentru că programul s-a 
restreh<aO‘,bo dț

La casa de cultură a tinere
tului din același raion, în
ființarea cursului de dans 
este de dată mai recentă. Deși 
au absolvit două serii de-a- 
cum. rezultatele sînt pe de
parte de a fi mulțumitoare. 
Programarea zilelor, orelor, a 
sălii — probleme aparent de 
amănunt — nefiind întotdeau
na respectate, fac pe tînăr 
să-și piardă încrederea în se
riozitatea lucrului pe care sin
gur și l-a dorit 
Aceasta explică și 
pe drum” a unor 
pem. de pildă, cu 
4—5 lecții asistă numai 30—40). 
Or, această casă de cultură 
fiind frecventată de tinerii 

cadrul aceluiași raion,

ținînd seama că du- 
numai de două luni, 
lecțiilor este mai 
cunoștințele mai 

Posibilitatea

cred că oferă și impune des
fășurarea unor activități mai 
bogate pentru cursanți. Cred 
că și durata cursului ar putea 
fi mai mare, felul de alcătuire 
al programului cursului de la 
Casa de cultură a studenților 
ne-ar putea fi un exemplu. 
De un ajutor real ne-ar fi ți 
organizarea unor schimburi de 
experiență între instructorii 
diferitelor cursuri de dans din 
Capitală, întilniri la care să 
aflăm metodele pedagogice 
cele mai bune, care au avut 
eficiența maximă.

Invitat la discuția noastră/ 
tovarășul THEODOR VASI- 
LESCU. maestru de balet al 
Ansamblului U.T.M., ne-a îm
părtășit păreri și sugestii pri
vind organizarea și desfășura
rea activității cursurilor de 
dans :

— După părerea mea, a 
spus tovarășul Th. Vasilescu,, 
stadiul de început a fost de
pășit, s-a acumulat experiență 

în organizare, 
în predarea 
propriu-zisă. Se 
observă însă — 
așa cum a 
reieșit și din

discuție — că o coordonare mai 
riguroasă, după un sistem, a 
metodei de predare se impune. 
Se sugera aici — lucru pe 
deplin realizabil, și într-un fel 
început de Casa orășenească 
a creației populare — organi
zarea unor schimburi de ex
periență între Instructori. Nu
mai că trebuie să se imprime 
acestora un caracter perma
nent, să funcționeze ca un 
bun cabinet metodologic. Nu
mărul cadrelor de instructori 
calificați va crește prin ab
solvirea cursului recent în
ființat pe lingă Casa de crea
ție. Alcătuirea unei sisteme 
unice de predare ar putea fi 
făcută în cadrul acestor în- 
tîlniri periodice la care, con
tribuția specialiștilor core
grafi și artiști ar trebui mai 
des și mai sistematic solicita
tă. Elaborarea unei metode da 
predare a cursurilor de dans, 
a unei programe analitice 
(termenul nu mi se pare im
propriu — dat fiindcă-i vorba 
tot de învățămînt, deși cu ca
racteristicile lui diferite — 
dar școală, o școală a frumo
sului) se impun, de asemenea. 
Socotesc că față de această 
cerință izvorîtă din stadiul 
actual al muncii educative un 
cuvînt ar avea de spus Casa 
centrală a creației populare, 
după cum ar. fi oportună și 
eficientă oublicareavîn „Edi
tura tineretului''.za vinei cărți 
despre istoricul dansului, evo
luția lui,'păreri ale unor spe
cialiști despre dans etc. Ela
borarea unei 
după care să 
lecții de dans 
care colectiv 
putea avea punct de plecare 
tocmai în dezbaterile metodo
logice care trebuie organizate 
periodic; astfebea ajutorul dat 
tinerilor si fle'cft ftkil eficient, 
cît mai calificat. Că în buna 
desfășurare a activităților 
cursurilor de dans cintărește 
fiecare amănunt, oricît de mic, 
a reieșit din prezentarea celor 
două exemple. De organizato
rii acestor cursuri — și mă 
refer atît la organizațiile 
U.T.M., cît și la conducerile 
caselor de cultură, cluburilor, 
la profesorii-instructori ca și 
la îndrumătorii casei de crea
ție orășenească — depinde ca 
tinerii să învețe bine. Tineri
lor le place să danseze, vor să 
știe să danseze și avem toate 
condițiile ca dorința lor să 
fie împlinită.

dans etc. Ela- 
programe — 

se poată preda 
modern în fie* 
de tineri — ar

să-1 învețe, 
„rămînerea 
elevi (înce- 
80 și după
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opinia colectivăEducator priceput
(Urmare din pag. I)

în atelierele de sudură, pre
lucrări mecanice și tubulatură 
sint cîțiva tineri care-și îngă
duie să întîrzie sau să absen
teze de la program în fiecare 
lună — o dată, de două ori. 
Dacă întrebi pe secretarii or
ganizației U.T.M. ce au făcut 
pentru a-i îndrepta, iți răs
pund cam așa: „Noi le-am a- 
tras atenția dar nu vor să în
țeleagă". Perseverența în ase
menea abateri își are explica
ția și în faptul ci ei nu au 
fost puși în discuția adunări
lor generale U.T.M. pentru ca, 
la timp, colectivul de ute- 
miști să-i tragă la răspundere 
cu toată seriozitatea pentru a- 
titudinea lor față de muncă.

Un exemplu in acest sens îl 
constituie cazul tînărului Do- 
rel Baias. Acesta vine la lu
cru numai după pofte. „El « 
fotbalist" — ți se explică. Cu
vintele sînt rostite cu un ase-

menea ton, ca ți cum ar vrea 
să spună: „Cu el e altceva. 
Ca fotbalist... merge". în șan
tier sint însă mulți tineri care 
practică sportul. Dar în pro
ducție își fac conștiincios da
toria. Lui Raias — prin această 
atitudine — i se acordă de fapt 
„permis" de a absenta.

Atunci cind opinia colectivă 
nu-și spune hotărit cuvîntul 
apare și terenul prielnic pen
tru manifestarea unor abateri 
de la disciplina muncii. Nu în
tâmplător la Șantierul naval 
Oltenița, în perioada care s-a 
scurs, — absențele nemotivate, 
întirzierile și învoirile de la 
program au dus la diminuarea 
productivității muncii cu 0,5 
la sută.

Opinia colectivă are nume
roase posibilități și mijloace 
de a contribui la educarea 
atitudinii înaintate față de 
muncă. O poziție fermă împo
triva celor care se abat de la 
disciplina muncii trebuie s-o

aibă și posturile utemiste 
control. Nu se poate spune 
pivă acum ele s-au ocupat 
educarea atitudinii socialiste 
față de muncă la tineri. Dim
potrivă. La gazeta fiecărui 
post utemist de control au a- 
părut articole în care li s-a 
vorbit tinerilor despre necesi
tatea îndeplinirii sarcinilor de 
plan, a respectării disciplinei 
muncii. Au lipsit însă din ac
tivitatea posturilor utemiste 
de control — și acesta este 
principalul neajuns — opera
tivitatea și continuitatea în ur
mărirea acestor obiective. Con
siderăm, de asemenea, că ar 
trebui folosite mult mai larg 
caricaturile, panourile în care 
să se facă calcule despre con
secințele pe care le au absen
țele nemotivate și întirzierile 
de la program asupra efortu
rilor întregului colectiv.

în cadrul șantierului își des
fășoară activitatea fi o briga-

FLORICA POPA

(cititori de la sate

Cărțile pe care nu le găsiți la librăria sau 
ori universal (sau la difuzorul de carte) din 
de domiciliu le puteți obține adresindu-vă printr-o scrisoare 
sau carte poștală Secției „Cartea prin poștă" din orașul reșe
dință de regiune, la următoarele adrese :

Reg. ARGEȘ — întreprinderea Comercială Interraională — 
Pitești, str. Tîrgul din Vale nr. 23.

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

tați nr. 32
Reg. DOBROGEA — I.C.I. Constanța, str. Ștefan cel Mare 

nr. 84.
Reg. GALAȚI — I.C.R. Galați, str. 11 Iunie nr. 25
Reg. HUNEDOARA — I.C.I. Deva, str. George Enescu nr. 40 I 

IAȘI — I.C.I. Iași, str. 7 Noiembrie nr. 20
MARAMUREȘ — I.C.I. Baia — Mare, Cartier Depozite J 

MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARA — I.C.I. Tg. Mureș, j
OLTENIA — I.C.I. Craiova, str. Rampei nr. 35 
PLOIEȘTI — I.C.I. Ploiești, str. Grivița roșie nr. 23. 
SUCEAVA — I.C.I. Suceava

1 
)

magazinul mixt J 
localitatea dv. j 

! 1

BACĂU — I.C.I. Bacău — Bd. 23 August nr. 34 
BANAT — I.C.I. Timișoara, str. Ungureanu nr. 17
BRAȘOV — I.C.I. Brașov, str. Cărămidarilor nr. 4
CLUJ — I.C.I. Cluj, str. Fabrica de Chibrituri nr. 1 
CRIȘANA — I.C.I. Oradea, str. Martirilor Depor-

de 
că 
de

dă artistică de agitație. Pro 
gramele ei au vorbit despre 
lansarea vaselor la apă, despre 
activitatea evidențiaților în 
producție, a inovatorilor etc. 
Sint, firește, lucruri bune și 
frumoase. Nimeni nu-și amin
tește insă ca în acest an vreun 
program, de brigadă să fi vor
bit ți despre abaterile de la 
disciplină ale unor muncitori, 
în momentul de față există o 
singură brigadă. Sint însă con
diții — tineri foarte mulți, săli 
de spectacole — ca în fiecare 
secție să activeze cite o bri
gadă artistică de agitație. 
Crearea unor astfel de forma
ții pe secții și chiar ateliere 
ar spori mijloacele de educare 
a muncitorilor. Dar cîte alte 
posibilități nu pot fi folosite. 
Totul e ca opinia colectivă — 
acest încercat educator — să 
intervină ferm și operativ ori 
de cîte ori se ivește o abatere 
de la disciplina socialistă a 
muncii.

( 
I'

I

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg. 
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SESIUNEA O. N. U.

Lucrările Comitetului Politic
Adoptarea unei rezoluții în problema

denuclearizării Americii Latine
NEW YORK 20 (Agerpres). 

In Comitetul Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile în le
gătură cu proiectul de re
zoluție a 10 țări latino- 
americane privind denucle- 
arizarea Americii Latine. 
După cum se știe, acest pro
iect pornește de la declarația 
din 29 aprilie 1963 a președin
ților a 5 state din America La
tină (Brazilia, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Mexic) în care se 
propune încheierea unui acord 
multilateral prin care partici- 
panții — țările Americii La
tine — și-ar asuma obligația 
de a nu produce, a nu primi, 
a nu depozita și a nu experi
menta pe teritoriile lor arme 
nucleare sau mijloace de lan
sare a acestor arme. Proiec
tul de rezoluție exprimă 
speranța că statele Ameri
cii Latine vor iniția stu
diile pe care le vor con
sidera necesare pentru reali
zarea acestui acord. Proiectul 
exprimă convingerea că toate 
statele și în mod deosebit pu
terile nucleare vor coopera 
■fără rezerve pentru aplicarea 
rezoluției privind denucleari- 
zarea Americii Latine.

In ședința din 18 noiembrie 
a luat cuvîntul reprezentantul 
Republicii Cuba la O.N.U., 
Carlos Lechuga. Declarînd că 
delegația sa este bucuroasă 
„de a adresa autorilor proiec
tului mărturia simpatiei pen
tru inițiativa lor”, vorbitorul a 
spus: pentru motive de prin
cipiu Cuba este în favoarea 
creării unei zone denucleari- 
zate nu numai în America La
tină, dar și în lumea întreagă. 
Această linie de conduită răs
punde dorinței noastre sin
cere de pace. Asemenea mă
suri reprezintă în realitate 
pentru popoarele interesate 
eliberarea de teama de a fi 
șterse de pe fața pămîntului 
de către armele puternice pe 
care le-a creat tehnica mo
dernă. In ochii noștri, și pen
tru totdeauna, ieri ca și azi, a 
spus mai departe vorbitorul, 
este o chestiune de principiu 
de a favoriza ideea denuclea
rizării ca factor de destin
dere în relațiile internațio
nale, ca o contribuție la de
zarmarea generală și totală, ca 
mijloc de a stinge focarele 
de război șl de a. micșo
ra influența forțelor agre
sive, de a curăți de radio
activitate atmosfera. Carlos 
Lechuga a arătat în continuare 
că guvernul cuban ar fi dispus 
să sprijine proiectul prezen
tat cu condiția ca S.U.A. 
să accepte restituirea către 
Cuba a bazei militare de la 
Guantanamo, precum și cu
prinderea în mod expres în 
zona denuclearizată latino- 
americană a insulei Porto Rico 
și a zonei canalului Panama. 
El a apreciat că proiectul în 
forma prezentată este nesatis
făcător, deoarece S.U.A. nu își 
asumă obligații oficiale preci
se în această privință.

Reprezentantul S.U.A. în Co
mitetul Politic. Stelle, a făcut 
uz de dreptul său la răspuns 
pentru a ataca guvernul Cu
bei. El a declarat că condițiile 
preliminare formulate de 
Cuba sînt „inacceptabile după 
cum se știe bine”.

M. M. Belousov, reprezen
tantul R.S.S. Ucrainene, 
a declarat că constituirea de 
zone denuclearizate este o 
măsură de cea mai mare ac
tualitate acolo unde armele 
nucleare ale părților sînt 
despărțite doar de o mică

distanță și unde există cea 
mai mare posibilitate de 
izbucnire a unei ciocniri peri
culoase care se poate trans
forma în conflict armat și în- 
tr-un război mondial.

Se poate saluta intenția au
torilor rezoluției privind de
clararea Americii Latine zonă 
denuclearizată. In același 
timp este deosebit de necesar 
să se stabilească obligațiile 
puterilor nucleare în sensul 
celor spuse în repetate rînduri 
de reprezentantul Cubei în le
gătură cu propunerea de a se 
constitui o zonă denucleariza
tă în America Latină. Repre
zentantul R.S.S. Ucrainene a 
condamnat atacurile reprezen
tantului S.U.A., Stelle, împo
triva Republicii Cuba.

In ședința din 19 noiembrie, 
a luat cuvîntul reprezentantul 
Uniunii Sovietice, N. T. Fe
dorenko. El a declarat că U- 
niunea Sovietică s-a pronun
țat și se pronunță cu consec
vență pentru crearea de zone 
fără arme nucleare. „Poate 
oare cineva să conteste că 
crearea unor asemenea zone 
ar micșora in mod serios po
sibilitatea izbucnirii de con
flicte militare, ar preîntâmpi
na primejdia însușirii armei 
nucleare de către noi țări și 
continente, ar contribui la 
stabilirea unei atmosfere de 
încredere între state și la 
realizarea țelului principal — 
dezarmarea generală și tota
lă ?“ N. T. Fedorenko a spus 
că în legătură cu aceas
ta președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a declarat, la 8 iu
nie a.c.: „...fiecare proiect are 
trăsăturile sale caracteristice 
legate de particularitățile u- 
nor sau altor regiuni ale glo
bului. Comună însă pentru 
toate aceste proiecte este nă
zuința de a salva pe oameni 
de primejdia războiului nu
clear. Si aceasta este princi
palul".

După părerea noastră, a 
spus N. Fedorenko, tergiver
sarea în legătură cu crearea 
în practică a unor zone denu
clearizate se explică în gene
ral prin poziția unor state 
care dispun de arma nuclea
ră. Delegația S.U.A. condițio
nează posibilitatea creării de 
zone denuclearizate printr-o 
serie întreaaă de amenda
mente și clauze. Sensul o- 
biecțiunilor S.U.A. se reduce 
la aceea că aceste zone nu 
trebuie să încalce ..echilibrul 
de forțe" militar care s-a 
creat în diferite regiuni ale 
lumii. Pe acest „temei" născo
cit, S.U.A. înlătură Europa și 
alte regiuni din sferele even
tualelor zone denuclearizate 
fără măcar a cere părerea sta
telor situate în aceste regiuni.

Noi, a continuat N. T. Fedo
renko, privim cu înțelegere 
motivele care călăuzesc pe 
autorii rezoluției cu privire 
la declararea continentului 
latino-american zonă fără 
arma racheto-nucleară. O ase
menea măsură ar apăra fără 
îndoială această regiune de 
distrugerile termo-nucleare. 
Totuși, crearea unei zone 
denuclearizate în America 
Latină și viabilitatea ei 
depinde de faptul dacă pu
terile care dețin arma nu
cleară vor respecta statutul 
acestei zone. Subliniind că 
U.R.S.S. a declarat limpede și 
fără echivoc că este gata să 
contribuie la crearea de zone 
denuclearizate, să respecte 
statutul lor și să garanteze 
securitatea și independenta

țărilor participante care intră 
în asemenea zone, reprezen
tantul sovietic a spus : înfăp
tuirea țelurilor prevăzute de 
proiect este legată în primul 
rînd de poziția S.U.A., singu
ra putere nucleară din aceas- 
ră regiune. El a sprijinit ce
rerea reprezentantului cuban 
ca S.U.A. să-și asume obliga
ția de a nu avea arme nucle
are în zona canalului Panama 
și insulei Porto-Rico, de a 
restitui Cubei baza militară 
de la Guantanamo. In înche
iere, reprezentantul sovietic a 
arătat că, ținînd seamă de 
faptul că în declarațiile repre
zentanților puterilor occiden
tale nu se spune că ele sînt 
gata să respecte statutul zonei 
denuclearizate din America 
Latină și că reprezentantul 
S.U.A. a declarat la 18 no
iembrie că condițiile sus amin
tite sînt inacceptabile pentru 
S.U.A., delegația sovietică nu 
găsește posibil să sprijine pro
iectul în discuție.

Au mai luat cuvîntul re
prezentanții Bulgariei, M. Ta- 
rabanov, R.S.S. Bieloruse, K. 
V. Kiseliov, și Cehoslovaciei, 
Jiri Hajek.

Reprezentantul Poloniei, 
prof. M. Lachs, a evocat pro
punerea Poloniei privind crea
rea unei zone denuclearizate 
in Europa Centrală.

Cu trecerea vremii, cu 
sporirea armamentelor, in 
timp ce cantități tot mai mari 
de arme ucigătoare erau stoca
te și acumulate în arsenalele 
multor state, ideea creării 
de zone denuclearizate a obți
nut un sprijin tot mai mare.

Limitând mijloacele de 
război, noi îi limităm pro
porțiile și am putea pînă la 
sfîrșit să-l împiedicăm. Aces
ta este modul în care conce
pem zonele denuclearizate în 
Europa Centrală, și acesta este 
modul în care înțelegem pro
punerile făcute cu privire la 
alte regiuni.

Delegația poloneză — a spus 
vorbitorul — salută inițiativa 
adoptată de un grup de state 
latino-americane care indică 
limpede creșterea numărului 
statelor care refuză „binefa
cerea” nebănuită care le este 
oferită sub forma de arme 
nucleare. Referindu-se la a- 
cela care se pronunță împo
triva zonelor denuclearizate 
invocind argumentul „echili
brului armamentelor”, el a 
spus că odată stabilită, zona 
nu creează un avantaj pentru 
nimeni, nu primejduiește secu
ritatea nimănui.

Acestea sînt considerentele 
care ne determină să ne expri
măm sprijinul deplin și sincer 
față de ideea unei asemenea 
zone ca aceea propusă de 
unele țări latino-americane. 
Prof. M. Lachs a spus că dele
gatul cubanez a exprimat spri
jinul acordat acestei idei de 
țara sa, dar în același timp a 
făcut cunoscut îngrijorările și 
preocupările cu privire la secu
ritatea propriei sale țări și 
și-a exprimat regretul că sursa 
lor nu a fost pină în prezent 
îndepărtată de către Statele 
Unite.

Trecîndu-sc la vot, Comite
tul Politic a adoptat proiectul 
de rezoluție. 89 de state, prin
tre care și țara noastră au vo
tat pentru; nu a fost nici un vot 
contra; 14 state, printre care 
U.R.S.S., Cuba, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Mongolia, Polonia, 
Ungaria, Franța, s-au abținut ; 
Albania nu a participat la vot; 
reprezentanți a 7 state au fost 
absenți.

Intervenția reprezentantului R. P. Romine
După exprimarea votului, 

reprezentantul R. P. Romine, 
MIRCEA MALIȚA, a de
clarat :

-In Romînia a trezit un viu 
interes declarația comună din 
29 aprilie 1963 a președinților 
Boliviei, Braziliei, Chile, Ecua
dorului și Mexicului, prin care, 
in numele popoarelor și gu
vernelor lor anunțau că „sînt 
gata să semneze un acord 
multilateral latino-american 
prin care țările s-ar angaja să 
nu producă, să nu primească, 
să nu depoziteze sau să nu 
experimenteze arme nucleare 
sau mijloace de lansare a aces
tor arme”.

In cadrul lucrărilor Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare, delegația romînă și-a 
exprimat convingerea că „o 
asemenea inițiativă reprezintă 
un nou pas spre crearea unei 
zone denuclearizate în Ame
rica Latină".

Proiectul de rezoluție pre
zentat de zece state latino- 
americane, intitulat „denuclea- 
rizarea Americii Latine", pe 
care Comitetul nostru l-a a- 
doptat astăzi constituie o ur
mare și o dezvoltare a decla
rației celor cinci președinți, o 
nouă verigă spre punerea în 
practică a acestei inițiative.

Delegația romînă a votat în 
favoarea proiectului de rezo
luție al celor 10 țări, deoarece 
el poate reprezenta, după pă
rerea noastră, o nouă contri
buție la crearea unui climat 
de destindere în relațiile in
ternaționale și la promovarea 
încrederii în raporturile dintre 
state.

Aplicarea prevederilor aces

tei rezoluții ar crea condiții ca 
într-o întinsă parte a globului, 
America Latină, să ia ființă, 
prin negocieri între statele in
teresate, o regiune lipsită de 
arme nucleare, o regiune care 
să fie scoasă de sub incidența 
pericolului nuclear.

Delegația romînă a urmărit 
cu atenție și sprijină argu
mentele expuse în cursul dez
baterii în favoarea recunoaște
rii, ca principiu fundamental 
al creării de zone denucleari
zate, a acordului statelor inte
resate prin exercitarea liberă 
a suveranității lor.

Delegația romînă ține să 
precizeze — a spus mai de
parte reprezentantul R. P. Ro- 
mîne — în același timp că sus
ține pe deplin cererile legitime 
ale guvernului cubanez, expri
mate cu multă claritate de dis
tinsul reprezentant al Cubei, 
fără îndeplinirea cărora crea
rea zonei va fi pusă sub sem
nul îndoielii. Intr-adevăr, in
cluderea canalului Panama, a 
insulei Porto Rico și a diver
selor baze ale S.U.A. pe con
tinentul sud-american' în zona 
denuclearizată, precum și eva
cuarea acestor baze constituie 
cerințe justificate pe care de
legația noastră le sprijină ca 
și în sesiunea trecută.

Trebuie să notăm cu regret 
că pînă în prezent poziția a- 
doptată de S.U.A. nu furnizea
ză nici un indiciu asupra obli
gațiilor necondiționate pe care 
trebuie să și le asume în a- 
ceastă privință.

Considerăm, de asemenea, 
că textul rezoluției cuprinde 
unele neajunsuri, dintre care 
unele au fost menționate în 
cursul dezbaterii. Delegația

romînă ține să precizeze că 
votul său nu reprezintă o 
schimbare a poziției sale față 
de acele rezoluții menționate 
în preambulul rezoluției pen
tru care delegația R.P.R. nu a 
votat la sesiunile trecute.

Sprijinul larg de care s-a 
bucurat ideea creării unei zo
ne libere de arme nucleare în 
America Latină în cadrul a- 
cestei sesiuni, la doi ani după 
ce Adunarea Generală a adop
tat rezoluția cu privire la de- 
nuclearizarea Africii — consti 
tuie un nou pas, care vine să 
confirme încă o dată procesul 
de recunoaștere tot mai largă 
din partea statelor situate pe 
toate continentele, a utilității 
și necesității creării de zone 
denuclearizate în diferite re
giuni ale globului.

Aș dori, în legătură cu a- 
ceasta, să reamintesc că, preo
cupat de găsirea unor soluții 
pe plan regional în vederea li
mitării ariei de conflict nu
clear și în dorința de a con
tribui la destindere și întări
rea securității internaționale, 
guvernul R.P.R. s-a adresat 
guvernelor țărilor balcanice 
încă în anii 1957—1959 cu pro
puneri privind transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării, fără arme nu
cleare și rachete.

împărtășim — a spus în în
cheiere reprezentantul R. P. 
Romîne — sentimentul de sa
tisfacție exprimat de nume
roase delegații în legătură cu 
reafirmarea la dezbaterea pre
zentului punct a actualității și 
viabilității ideii zonelor denu
clearizate și a progresului ne
contenit al acestei idei în 
lume.

Din viața 
tineretului

LONDRA — La Londra a a- 
vut loc un miting la care au 
participat sute de reprezen
tanți ai tineretului din Scoția 
și din regiunile de nord-est 
ale Angliei care au cerut să li 
se dea de lucru. Vorbitorii la 
miting s-au referit la situația 
grea a tineretului din aceste 
regiuni subliniind necesitatea 
unor măsuri urgente pentru a 
se pune capăt acestei stări de 
lucruri.

După încheierea mitingului, 
participanții au demonstrat în 
fața parlamentului cerînd gu
vernului să acționeze în direc
ția lichidării șomajului care lo
vește în mod deosebit tine
retul.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
— în Berlinul occidental și-a 
desfășurat lucrările Congresul 
Organizației vest-germane a 
tineretului social-democrat.

Printre rezoluțiile adoptate 
de participanții la congres se 
numără o rezoluție care cere 
fracțiunii social-democrate din 
Bundestagul vest-german să se 
pronunțe în favoarea dezar
mării generale și totale.

NEW YORK. — „Comitetul 
studențesc pentru călătorii în 
Cuba", organizație a studenți
lor din S.U.A. care își propune 
ca pe baza vizitelor făcute în 
Cuba să contribuie la apropie
rea dintre tineretul nord-ame- 
rican și cel cuban, a anunțat 
într-un comunicat publicat la 
New York, că peste 100 de stu
denți s-au înscris pînă acum 
pentru a participa în iunie a- 
nul viitor la o nouă călătorie 
în Cuba.

GREVA DE PROTEST 
DIN VENEZUELA

CARACAS. — Răspunzînd 
chemării Frontului de elibera
re națională din Venezuela 
(F.A.L.N.) la 19 noiembrie 
muncitori, funcționari și co- 
mercianți din această țară au 
participat la greva de protest 
împotriva alegerilor antidemo
cratice care urmează să aibă 
loc la 1 decembrie.

în cursul zilei, pe străzile 
capitalei Venezuelei s-au pro
dus ciocniri armate între ci
vili și poliție care, potrivit u- 
nor cifre provizorii, s-au sol
dat cu 16 persoane ucise și 
peste 80 rănite.

Azi, alegeri
TOKIO — Azi au loc în Ja

ponia alegeri pentru Camera 
inferioară a Parlamentului. 
Peste 61 de milioane de alegă
tori înscriși au de ales 467 
de membri ai Camerei in
ferioare. Pe listele electorale 
figurează 917 candidați printre 
care 359 de candidați din par
tea partidului de guvernămînt 
liberal-democrat, 198 din par
tea Partidului socialist, 118 din 
partea Partidului comunist și 
59 de candidați din partea 
Partidului socialismului de
mocratic.

Fixarea datei alegerilor par
lamentare a avut loc la 23 oc
tombrie, o dată cu dizolvarea 
Dietei japoneze. Dizolvarea 
Dietei înainte de termen și 
fixarea alegerilor au fost de
terminate nu atît de climatul 
politic general din Japonia, cît 
mai ales, de situația exi
stentă în Partidul liberal-de
mocrat. Primul ministru Ikeda, 
a considerat momentul actual 
ca deosebit de avantajos pen
tru a obține o victorie electo
rală. Recenta sa vizită într-o 
serie de țări ale Asiei de sud- 
est, care a avut ca rezultat o 
lărgire a relațiilor economice 
ale Japoniei și, implicit, o în
viorare în cercurile de afaceri

■
 ntîlnim în drumul 

nostru prin sudul 
Iugoslaviei — stră
bătând Valea Mo
ravei în sus spre 
izvor încă o bună 
bucală de vreme 

— localități a căror istorie s-a 
scris mai ales în ultimii ani: La 
intrarea în aceste orașe le în
tâmpină clădirile unor fabrici, 
siluetele noilor blocuri de lo
cuit de abia dezbrăcate de pă
ienjenișul schelelor.

Ne apropiem de Skoplje, o- 
rașul care vara aceasta a sufe
rit una din cele mai mari ca
tastrofe datorită unui puternic 
cutremur. în momentul de față 
orașul e un vast șantier de re
construcție. Sînt în lucru 14 000 
de apartamente noi. Pe acest 
mare șantier desfășoară o ac
tivitate rodnică echipe de spe
cialiști sosite din numeroase 
țari, între care și din țara noa
stră. Populația orașului a pri
mit cu bucurie vestea comuni
cată de ziare în legătură cu a- 
jutorul acordat de țara noastră, 
prin construirea a 100 aparta
mente și a unei policlinici.

„Zilele culturii romînești" 
in Franța

I 
I
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PARIS 20. — Coresponden
tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : în după-amiaza zi
lei de 19 noiembrie delegația 
culturală romînă compusă din 
academicienii Tudor Vianu, 
Theodor Burghele și Nicolae 
Petrulian, care participă la 
„Zilele culturii românești11 în 
Franța a fost primită la Mi
nisterul Afacerilor Externe de 
Jean Basdevant, directorul 
general pentru problemele 
culturale și tehnice. în cursul 
convorbirii prietenești au fost 
subliniate de ambele părți re
zultatele obținute în dezvolta
rea relațiilor culturale și știin
țifice dintre cele două țări.

în seara aceleiași zile a avut 
loc deschiderea oficială a „Zi
lelor culturii romînești" în 
Franța. Cu această ocazie a 
fost prezentat filmul lui Ion 
Popescu-Gopo, „Un pas spre 
Lună" și filmele documentare 
de scurt metraj „Artă monu
mentală" și „Litoral 63".

în dimineața zilei de 20 no
iembrie a avut loc în saloane
le Universității din Sorbona 
deschiderea expoziției de sce
nografie romînească. Au fost 
de față oameni de artă, 
critici, pictori scenografi, stu
denți, precum și scenograful 
romîn Ștefan Noris. Expoziția 
cuprinde desene, schițe, foto
grafii, machete ilustrînd dez
voltarea scenografiei romînești 
contemporane.

Luînd cuvîntul cu această 
ocazie, Jean Basdevant a de
clarat : „Este o mare bucurie 
pentru guvernul francez, și 
pentru mine personal, să parti
cipăm la manifestările care au 
loc cu prilejul „Zilelor culturii

romînești" în Franța. Aceste ■ 
manifestări traduc voința ce- I 
lor două guverne de a dezvol- I 
ta într-un spirit prietenesc re- ■ 
lațiile bilaterale. Ieri seara am B 
avut ocazia să vedem un film ■ 
rominesc al lui Ion Popescu- a 
Gopo care ne-a introdus în- | 
tr-un univers îneîntător, poe- ■ 
tic și îndeosebi plin de umani- ■ 
tale". După ce a reamintit că g 
teatrul rominesc este cunoscut ■ 
în Franța prin prezentarea ■ 
pieselor lui Caragiale și prin ' 
numeroși artiști romîni, vorbi- I 
torul a subliniat că expoziția _ 
scenografică romînească este p 
deschisă în localurile Sorbonei ■ 
pentru ca toți cei ce frecven- ■> 
tează această străveche institu- B 
ție de cultură să poată vedea ■ 
eforturile României în acest ■ 
domeniu. în încheiere el ■ 
a exprimat convingerea că • 
aceste manifestări vor per- • 
mite o mai bună cunoaște- n 
re a culturilor celor două țări. ■

Mulțumind Ministerului A- g 
facerilor Externe al Franței I 
pentru sprijinul acordat in ■ 
organizarea „Zilelor culturii g 
romînești" în Franța, acad. Tu- ■ 
dor Vianu a subliniat însem- • 
nătatea unor asemenea mani- g 
festări pentru o mai bună I 
cunoaștere a valorilor spiri- • 
tuale ale celor două popoare ■ 
și prin aceasta, pentru dezvol- I 
tarea relațiilor de colaborare ■ 
romîno-franceze. b

După inaugurarea expoziției I 
scenografice romînești, Jean 
Roche, rectorul Universității g 
din Paris a primit delegația g 
culturală romînească însoțită 
de dr. Victor Dimitriu, minis- g 
trul R. P. Romîne la Paris, cu g 
care a avut o discuție priete- 
nească.

Măsuri preconizate de g
ATENA. — Ziarul „Avghi” 

relatează că o delegație a Co
mitetului executiv al Partidu
lui E.D.A., compusă din Ma- 
nolis Glezos și St. Iliopulos l-a 
vizitat pe Papaspiru, ministrul 
de justiție al Greciei, căruia 
i-a cerut eliberarea neîntîr- 
ziată a deținuților politici. Ei 
au spus că această cerere co
respunde speranțelor întregii 
opinii publice grecești.

Ministrul justiției a afirmat 
că guvernul abordează aceas
tă problemă în conformitate 
cu declarațiile premierului 
Papandreu. După cum se știe,

în Japonia
japoneze, atmosfera creată în 
urma semnării de către guvern 
a Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în trei me
dii au contribuit la crearea 
unei conjuncturi favorabile a- 
tît partidului cît și lui însuși. 
După părerea observatorilor 
politici, unul din motivele 
principale pentru care Ikeda a 
dizolvat Dieta este și dorința 
de a consolida fracțiunea libe- 
ral-democrată care constituia 
guvernul.

La 20 noiembrie a luat sfîr
șit campania electorală care a 
precedat alegerile. Problemele 
esențiale în dezbaterea publică 
au fost, în primul rînd, cele 
economice și apoi probleme 
privind politica externă.

Intr-o declarație făcută la 
sfîrșitul campaniei electorale, 
primul ministru a arătat că în 
cazul în care partidul său va 
ieși învingător, „politica țării 
nu se va modifica”.

In politica externă, partidul 
de guvernămînt liberal-demo
crat preconizează continuarea 
politicii de apropiere față de 
Statele Unite, precum și lăr
girea relațiilor economice cu 
toate statele, inclusiv cu țările 
socialiste.

premierul a spus recent că _ 
guvernul său va elibera con- I 
diționat o serie de deținuți po- I 
litici care au efectuat o deten- _ 
țiune de zece ani și, în cazul I 
în care cei eliberați se vor ■ 
comporta în viitorii cinci ani g 
în deplină concordanță cu le- |
gile țării, ei vor fi amnistiați ■ 
definitiv. b

Delegația E.D.A. a susținut 
că printre măsurile de demo- | 
cratizare trebuie să fie inclusă 
neapărat și abolirea decrete- I 
lor și legilor antidemocratice I 
și anticonstituționale. Totoda- g 
tă, delegația a declarat că este I 
de datoria guvernului de a 
contribui la clarificarea con- g 
dițiilor în care a avut loc la ■ 
Salonic asasinarea lui Lam- | 
brakis, membru al Parlamen- | 
tului grec. _

BRUXELLES. - La 19 no
iembrie, înaintea plecării defi
nitive din Belgia, Pavel 
Babuci, ministrul R. P. Romî
ne la Bruxelles și soția sa au 
fost primiți de regele Belgiei, 
Baudouin, și de regina Fabiola

TOKIO. — Artistul poporu
lui Radu Beligan, președintele 
Consiliului teatrelor din Co
mitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă din R. P. Romînă, 
care a participat la Congresul 
de la Tokio al Institutului in
ternațional de teatru a avut 
în ultimele zile întîlniri cu re
gizori, actori și studenți japo
nezi, precum și cu membri ai 
Asociației de prietenie Japonia- 
Romînia. La 18 noiembrie el a 
vizitat Teatrul Bugeiza din 
Tokio care a pus în scenă pie
sa „O scrisoare pierdută" unde 
s-a întîlnit cu critici literari, 
precum și cu regizorul și ac
torii care au interpretat piesa 
lui I. L. Caragiale. Radu Be
ligan a vorbit celor prezenți 
despre organizarea și sistemul 
de învățămînt din Institutul 
de teatru din București, des
pre condițiile de învățătură și 
trai ale studenților romîni.

NEW YORK. — Comitetul 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat la 19 noiem
brie un proiect de rezoluție 
prin care Adunarea Generală 
trebuie să propună Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare „să studieze cu prio
ritate problema convocării u- 
nei conferințe în vederea sem
nării unei convenții asupra in
terzicerii folosirii armelor nu
cleare și termonucleare și să 
prezinte un raport în legătură 
cu aceasta la cea de-a 19-a se
siune a Adunării Generale".

în favoarea proiectului de 
rezoluție, inițiat de Etiopia și 
alte 17 țări afro-asiatice, au 
votat 54 de delegații, iar 24 de 
delegații s-au abținut. în fa
voarea adoptării rezoluției a 
votat și delegatul R. P. Ro
mîne.

NEW YORK. — Patrick Dean, 
reprezentantul Angliei la O.N.U. 
și președintele Consiliului de 
Securitate pentru luna noiem
brie, a anunțat că a primit din 
partea reprezentantului țărilor 
africane cererea de a convoca 
la 22 noiembrie o ședință a 
Consiliului de Securitate care 
să discute politica de apartheid 
dusă de guvernul Republicii 
Sud-Airicane.

După consultări cu membrii 
Consiliului de Securitate s-a 
hotărît ca ședința să fie fixată 
pentru data de 25 noiembrie.

Totodată, la New York s-a 
făcut cunoscut că grupul țărilor 
africane la O.N.U. a adresat la 
20 noiembrie secretariatului 
Organizației Națiunilor Unite 
cererea oficială ca problema 
coloniilor portugheze să fie

examinată într-o ședință a Con
siliului de Securitate.

KIEV — N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al U. R.S.S., care se află 
la Kiev, l-a primit pe Per 
Hăkkerup, ministrul afaceri
lor externe al Danemarcei, 
care vizitează Uniunea Sovie
tică.

NEW YORK. — La 19 no
iembrie s-a înapoiat la New 
York, Averell Harriman, sub
secretarul de stat al S.U.A. 
pentru problemele politice, 
care a vizitat Argentina și a 
participat la sesiunea de la 
Sao Paulo (Brazilia) a Consi
liului interamerican economic 
și social. Intr-o declarație fă
cută reprezentanților presei, el 
a arătat că Statele Unite „re
cunosc dreptul oricărei țări de 
a naționaliza industria ei pe
trolieră, dar vor insista pentru 
plata unor compensații promp
te și adecvate".

LONDRA. — După cum in
formează ziarul britanic „Fi
nancial Times”, țările Pieței 
comune înregistrează în pre
zent un important deficit în 
comerțul lor exterior. Citînd 
ultimele date publicate la 
Bruxelles de Comisia Pieței 
comune, „Financial Times” a- 
rată că „deficitul comerțului 
exterior al Pieței comune pe 
primele nouă luni ale acestui 
an a fost cu 900 milioane do
lari mai mare decît cel din 
perioada corespunzătoare a a- 
nului 1962”.

REYKJAVIK. — Erupția vulcani
că care a început cu cîteva zile în 
urmă lingă litoralul Islander a dus 
la formarea unei Insule înalte de 
50 metri și lungă de peste 500 me
tri. Vulcanul continuă să erupă.

PEKIN — După cum trans
mite agenția China Nouă, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de stat al R. P. Chineze, a 
primit pe membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
chineze, în frunte cu E. I. A- 
fanasenko, ministrul învăță- 
mîntului al R.S.F.S.R. Cu a- 
cest prilej a avut loc o convor
bire caldă și prietenească. La 
convorbire a fost, de aseme
nea, de față S. V. Cervonenko, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Chineză.

LONDRA. — Ziarul „Guardian” 
relatează că 16 deținuți politici 
spanioli din închisoarea Burgos au 
adresat directorului acestei închi
sori o scrisoare în care descriu 
tratamentul la care sînt supuși. O 
copie a scrisorii a parvenit Comite
tului din Londra de luptă pentru 
amnistie în Spania, După cum ara
tă ziarul, autorii scrisorii — pictori, 
juriști, ziariști, medici, au fost pe
depsiți pentru acest „act de Indis
ciplină" cu 42 de zile de carceră, 
cu regimul cel mai sever.
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Situa
BAGDAD — Agențiile de 

presă anunță că în afară de 
unele ciocniri sporadice între 
armată și membrii „gărzii na
ționale” baasiste, atît la Bag
dad cît și în celelalte centre 
din Irak, „situația este pe cale 
de a se stabiliza”. Restricțiile 
de circulație continuă să se 
mențină, iar aeroportul este 
încă închis. Apariția ziarelor 
nu a fost încă permisă.

La 20 noiembrie s-a aflat că 
în conducerea Consiliului na
țional al comandamentului re
voluției și a armatei irakiene 
adjunctul mareșalului Aref 
este generalul de aviație Ta- 
kriti, fost ministru al aviației 
în precedentul guvern și mem
bru proeminent al fostei con
duceri baasiste.

Reprezentantul la Cairo al 
partizanilor kurzi a arătat în- 
tr-o declarație că salută pră
bușirea regimului baasist în 
Irak și își exprimă speranța 
că noul regim va manifesta o

AA

ția din 
mai mare înțelegere față de 
revendicările poporului kurd.

După cum relatează agen
ția France Presse, marți seara 
s-au reîntors la Damasc pre
ședintele Comitetului național 
al comandamentului revoluției 
și șeful guvernului sirian, ge
neralul Hafez, secretarul gene
ral al partidului Baas, din Si
ria, Michel Aflak și alte per
sonalități siriene care s-au a- 
flat în Irak pentru a studia 
posibilitatea rezolvării crizei 
din sînul partidului Baas. A- 
ceeași agenție subliniază că în 
seara zilei de 20 noiembrie a- 
ceștia au avut o lungă întreve
dere cu conducerea partidului 
Baas din Siria, consacrată a- 
nalizării situației din Irak. 
„Viitorul relațiilor dintre Si
ria și Irak, subliniază France 
Presse, este într-un serios și 
continuu studiu”.

Comentatorii, care caută să 
deslușească implicațiile pre
luării puterii de către armată 
în Irak, relevă, în special, fap-

Irak
tul că grupul de ofițeri, care 
a condus această acțiune și 
dețin în prezent posturile che
ie, se compune în majoritatea 
sa din militari baasiști. Acești 
comentatori țin însă să subli
nieze că ofițerii menționați au 
intrat în partidul Baas, relativ 
recent, și că sînt „în primul 
rînd militari”. Ei au intrat în 
conflict cu „garda națională” 
care s-a erijat în ultima vreme 
într-o grupare atotputernică, 
dedîndu-se chiar la provocări 
împotriva armatei irakiene. A- 
cesta pare să fie unul din mo
tivele principale ale acțiunii 
armatei.

„Observatorii din Beirut, a- 
rată agenția United Press In
ternational, și-au exprimat 
părerea că, în cazul în care 
nu vor interveni noi eveni
mente radicale, s-ar putea for
ma în Irak un guvern de coa
liție alcătuit din baasiști mo
derați și alte elemente națio
naliste arabe, dominat însă de 
armată”.

Traversînd Iugoslavia («)
Ieșim din Skoplje și ne în

dreptăm spre sud. Dar nu mult 
după ieșirea din oraș privirile 
noastre sînt atrase de șantierul 
de construcție a unui nou com
binat siderurgic, care va intra 
în funcțiune peste 5 ani.

ărăsim sudul și fa
cem calea întoarsă 
spre Belgrad, iar 
de aici vom par
curge un traseu 
nou în nordul țării.
Nu după mult timp 

ajungem la Zagreb, capitala 
Croației.

Zagrebul, important centru e- 
conomic, este al doilea oraș ca 
mărime din Iugoslavia. în oraș 
există numeroase întreprinderi
industriale, instituții de învăță
mînt și cultură, care au o acti
vitate cu tradiție.

într-o dimineață sintem
oaspeții uneia din marile uzine 
ale orașului, „Prvomajska", a- 
dică „1 Mai". Este o întreprin
dere specializată în construcții 
de mașini de înaltă tehnicitate.
Ea fabrică diferite tipuri de
strunguri cu prindere automată

care prelucrează piese începînd 
cu dimensiuni în grosime de 
cîțiva zeci de milimetri pînă la 
un metru, iar în lungime de la 
cîteva sule de milimetri pînă 
la 4.5 m. Uzina produce, de a- 
semenea, și alte mașini de pre
cizie : bormașine, frezmașine 
etc., precum și piesele de 
schimb necesare.

După vizita prin uzină, la bi
rourile administrației, are loc o 
scurtă discuție cu care prilej 
aflăm cîteva lucruri despre via
ta uzinei. în momentul naționa
lizării, aici erau doar 80 de 
muncitori. Pe urmă statul a fă
cut investiții pentru dez
voltarea ei. O atenție deosebi
tă se acordă pregătirii de noi 
cadre de specialiști. în uzină 
funcționează o școală profesio
nală cu 900 de elevi. Uzina are 
și un număr de studenți bur
sieri care urmează cursurile di
feritelor facultăți tehnice. Tine
relul din uzină desfășoară, în 
afara orelor de producție, o bo
gată activitate cultural-sportivă.

în după-amiaza aceleiași zile, 
am fost invitați să vizităm cen
trul universitar. Este un com

plex de clădiri noi care găzdu
iește diferite facultăți. Un oraș 
în miniatură care se bucură de 
un cadru natural plăcut, spații 
verzi între o clădire și alta. Am
fiteatrele, sălile de lectură, de 
seminarii, bibliotecile și secțiile 
de cercetare ale diferitelor 
institute sînt bine înzestrate, 
utilate incit creează condiții 
bune de studiu pentru studenți 
și de cercetare pentru cadrele 
didactice.

După aceea am trecut și pe 
la complexul social studențesc, 
care cuprinde căminele de lo
cuit și 3 săli de mese, 2 săli de 
lectură, săli de studiu, o sală 
de teatru cu 200 de locuri, o 
sală de cinematograf, și o sală, 
în stilul unui amfiteatru, unde 
studenții se întâlnesc cu diferite 
personalități din lumea științei 
și culturii.

în dimineața zilei următoare 
ne-am continuat drumul spre 
cel mai pitoresc punct turistic 
a! țării: lacul Plitvice, situat la 
sud de Zagreb, Ia circa 150 de 
km. Nici drumul nu e lipsit de 
interes și surprize. Am făcut un

scurt popas, în pădurea Petro- 
Gore, unde sînt și astăzi bară
cile partizanilor transformate în 
muzeu, apoi în cîteva localități 
situate la o mare altitudine, îm
brățișate de dealuri și păduri. 
Am ajuns, în sfîrșit, la Iacul 
Plitvice. De fapt nu-i un lac. 
Un rîu s-a încăpățînat să treacă 
munții. Și a reușit să-și creeze 
drum. Albia tăiată nu mai sea
mănă cu o albie obișnuită. Mun
ții de calcar au fost scobiți ca 
de niște uriași. Și astfel s-a 
creat lanțul de lacuri despărțite 
prin pereți uriași de stâncă pes
te care se prăvălesc zeci de 
cascade. Aceste locuri pitorești 
atrag numeroși turiști. în toate 
anotimpurile veșmîntul naturii 
se schimbă aici, împrumutând 
verdele primăverii sau albul 
primelor zăpezi.

upă o zi reconfor
tantă la lacul Plit
vice, ne întoarcem 
Ia Belgrad.

Cele cîteva zii» 
petrecute în Iugo
slavia vecină și

prietenă au fost interesante și 
ne-au permis să cunoaștem as
pecte din viața și munca unui
popor harnic, din preocupările
tinerei sale generații.
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