
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia
tineretului

1 lost dată In exploatare In valea Jiului

a cărbunelui
Jiului, la Coroiești, a fost dată în

Prima linie tehnologică 
a noii uzine de preparare

In Valea____  . .
exploatare înainte de termen prima linie teh
nologică a noii uzine de preparare a cărbunelui.

Noul obiectiv industrial este menit să valo
rifice mai bine cărbunele cocsificabil și ener
getic extras de minele Uricani, Vulcan, Anl- 
noasa șl Paroșeni. Instalațiile realizate la un 
înalt nivel tehnic — multe fabricate de uzinele 
constructoare de mașini din țară — sînt în cea 
mal mare parte automatizate. Coordonarea și 
supravegherea întregului proces tehnologic sînt 
efectuate de la stația dispecer, denumită „Cre
ierul preparației".

Spre deosebire de instalațiile mai vechi de la 
lupeni și Petrila, cea de la Coroiești are o ca
pacitate de spălare și un randament mult spo
rit. Procedeele de preparare, ca și aparatele de 
spălare pe bază de mediu dens asigură un căr
bune de calitate superioară și alte produse in
termediare. Instalația de preparare mecanică 
este împărțită în trei linii independente cu o 
capacitate de spălare de 250 tone pe oră fie
care, puțind prelucra concomitent trei sorturi 
de cărbune provenite de la exploatări separate.

In momentul de iață se lucrează în ritm in
tens la montarea liniilor II și III a noii uzine.

(Agerpres)
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Lansarea unui

Organ Central al Uniunii Tine Muncitor

AII ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

Sondorii Trustului de explorări geologice

10 întreprinderi din regiunea Cluj

(Agerpres)

Organizarea intergosgodărească

teritoriuluia
Să-

Simpozion despre
folclorul maramureșean

so-

Telegramă

Helsinki

OMUL

(Agerpres)

cantități de metal, 
se pot confecționa 

sape cu role pentru 
obținerea unor eco-

la economisirea în acest 
unei 
care

(Agerpres)•---

Vineri 6 decembrie 1963

Sondorii Trustului de explorări geologice al Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei au îndeplinit planul de foraj 
prevăzut pe acest an. Fină în ziua de 4 decembrie ei au săpat 
cu circa 50 000 de metri mai mult decît în întreg anul trecut.

Succesul obținut se datorește extinderii forajului cu turbina, 
metodă cu ajutorul căreia s-a realizat un volum de foraj cu 61 
ia sută mai mare față de anul trecut, bunei organizări a lucru
lui și folosirii judicioase a instalațiilor de foraj. Toate acestea 
au dat posibilitatea sondorilor să depășească cu 22 Ia sută vi
teza de lucru planificată, ceea ce reprezintă o creștere de 34,4 
la sută față de 1962. La aceste realizări se mai adaugă și un be
neficiu peste plan de 4 528 000 lei obținut in primele zece luni 
alo anului.

Datorită îmbunătățirilor a- 
duse procesului tehnologic, 
extinderii mecanizării, însuși
rii unor metode înaintate de 
lucru, zece întreprinderi din 
regiunea Cluj, printre care u- 
zinele „Carbochim" și cele de 
reparații din Cluj, „Proletarul" 
Turda și întreprinderea de 
impregnat Aiud au îndeplinit 
de pe acum sarcinile de plan 
pe anul 1963.

La capitolul realizărilor a- 
cestor unități industriale se 
înscriu, de asemenea, creșterea

în raioanele Botoșani, 
veni, Dorohoi și în comunele 
aparținînd orașului Botoșani 
s-au terminat lucrările de or
ganizare intergospodărească a 
teritoriului. Specialiștii de la 
Oficiul regional pentru orga
nizarea și proiectarea terito
riului, ajutați de consiliile de 
conducere și inginerii agro
nomi din gospodăriile colecti
ve, au efectuat măsurători pe 
teren, au întocmit hărți, pla
nuri de ansamblu și pedolo- 
gice.

Efectuarea lucrărilor de or
ganizare intergospodărească dă 
posibilitatea executării în cele 
mai bune condiții a lucrărilor 
de combatere a eroziunii

Excelertței sale 
Domnului

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii 

Finlanda

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Finlandei, vă rog să 
primiți, excelență, caldele mele 
felicitări și sincere urări pen
tru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru prosperi
tatea poporului finlandez.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

București

Consfătuire științifică

productivității muncii și îm
bunătățirea calității produse
lor. Muncitorii Uzinelor „Car- 
bochim", de pildă, au spo
rit productivitatea muncii pe 
primele 11 luni cu 9,7 la sută, 
în același timp 97,5 la sută 
din producția de electrozi si
derurgici a fost de calitatea I. 
Economiile suplimentare ob
ținute la prețul de 
se ridică la 4 930 000 lei, 
beneficiile la 4 122 000 lei.

lului, de punere în valoare a 
terenurilor agricole potrivit 
gradului lor de fertilitate.
' Lucrări de organizare inter- 

gospodărească a teritoriului se 
desfășoară acum în raioanele 
Rădăuți, Fălticeni și în comu
nele aparținînd orașului Su
ceava.

Procedee 
moderne — 
productivitate 

sporita

Una din halele Uzinei „Gri- ț 
vița Roșie" reprofilată în > 
construcția de utila] pentru < 

Industria chimică.

BAIA MARE (De la cores
pondentul nostru). — ~ Zilele 
trecute Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă din Baia 
Mare a organizat în sala de 
conferințe a Casei de cultură 
a sindicatelor un interesant 
simpozion cultural intitulat: 
,Din comoara folclorului ma
ramureșean". Vida Geza, ma
estru emerit al artei, a vorbit 
celor prezenți, peste 100 de ti
neri muncitori, elevi și stu- 
denți, despre arta populară în 
regiunea Maramureș. Pentru 
exemplificare, participanților 
la simpozion le-au fost prezen
tate țesături din portul popu
lar, ceramică, cioplituri și 
sculptură populară. In conti
nuare, Isidor Rîpă, directorul 
școlii populare de artă din lo
calitate, a vorbit despre conți
nutul literaturii și muzicii din 
cele 4 zone de folclor ale re
giunii Maramureș. Acest sim
pozion va fi prezentat în con
tinuare la Satu Mare și în alte 
localități din regiune.

La Uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai" din Ploiești, au fost 
puse în funcțiune două stații 
semiautomate pentru tratarea 
pieselor de precizie prin curenți 
de înaltă frecvență. Noile utila
je, împreună cu stația electro
nică existentă, au dat posibili
tatea aplicării acestui procedeu 
tehnologic la încă 50 de repere.

Tratarea pieselor prin curenți 
de înaltă frecvență a căpătat 
anul acesta o largă aplicare și 
în alte întreprinderi metalurgi
ce din regiunea Ploiești. La U- 
zinels constructoare de mașini 
din Ploiești, Tîrgoviște, Cîmpi- 
na și Sinaia s-au călit astfel cu 
aproape 30 la sută mai multe 
piese față de anul 1962.

întreprinderile din regiune 
folosesc și alte tehnologii mo
derne. Multe din ele sînt folosi
te îndeosebi la turnarea și for
jarea pieselor. Introducerea lor 
în practica industrială a contri
buit 
an a 
din 
28 000 de 
foraj și la 
nomii suplimentare, prin redu
cerea prețului de cost, de pes
te 41 milioane Iei.

—

Ioana și llie Nica, eroii principali 
ai reportajului.

Joi, i-a deschis In au
la Institutului de științe 
economice ,,V. 1. Lenin" 
din București cea de-a 
treia consiătuire științi
fică organizată de Direc
ția centrală de statisti
că.

La lucrările consiătul- 
rll participă cercetători 
al unor institute științi
fice, cadre didactice din 
institutele de invățămînt 
superior, reprezentanți 
ai unor ministere, orga-

ne economice centra!» 
șl Întreprinderi,

In decursul celor trei 
zile cit vor dura lucră
rile, se vor prezenta 
peste 150 de comunicări 
In domeniu! statisticii 
teoretice, matematice și 
economice, precum șl cu 
privire Ia aplicarea me
todelor matematice și a 
mijloacelor de calcul 
moderne.

(Agerpres)

nou cargou
GALAȚI (de la coresp. nostru)
Zilele acestea constructorii de nave gălă- 

țeni au raportat un nou succes : lansarea la 
apă a celui de al 15-lea cargou de 4500 tone. 
De remarcat că ciclul de fabricație a noului 
cargou este cu 4 luni mai mic decît cel rea
lizat la celelalte cargouri construite pînă 
acum pe acest șantier. Prin perfecționările 
tehnice aduse noului cargou, s-a reușit să se 
obțină o reducere a consumului de tablă na
vală cu aproape 30 tone față de cantitatea 
folosită Ia celelalte cargouri. Aceasta s-a 
putut realiza prin întocmirea și aplicarea 
unui nou album de croire pe etapa de cons
truire tehnologică a vasului, întocmit de lu
crătorii serviciului tehnic. O contribuție da 
seamă la realizarea celui de al 15-lea cargou 
au adus-o și tinerii constructori de nave din 
brigăzile conduse de Gheorghe Vlad, Crlsta- 
che Petruț și alții.

VA PLACE, DESIGUR, CHIPUL DESCHIS, LUMI
NOS, AL ACESTUI TÎNAR. DESPRE CEEA CE RE
PREZINTĂ EL, DESPRE OMUL DE LA VOLAN, ÎN
DATORIRILE, PREOCUPĂRILE LUI COTIDIENE, 
VA RELATAM ASTĂZI IN PAGINA A III-A A 
ZIARULUI, INTITULATA t

DE LA VOLAN ȘI 
RĂSPUNDERILE LUI

ERE r E AJIE,

RĂSPUNDERI

♦1. în țața adună
rii se află patru 
din cei 1 900 da 
elevi ai Gru
pului școlar „E-
lectromotor". Iată cit de 
strîns au format tovarășii 
lor cera împotriva apucătu
rilor urîte ale acestor băieți...
2. ...cu citd grijă analizează 
el flecare fapt, fiecare pă

rere a lor.
3. ...așa ca ei toți să creas
că drept și irumos, pe mă
sura condițiilor pe care Ie 
au, a sarcinilor care Ie revin!

Fotografii r ION CUCUI >
i

Oameni al muncii
la odihnă și tratament

Aproape nu • zl tn care, pe a- 
dresa marilor combinate, întreprin
deri și șantiere ale orașului Onești 
să nu sosească vederi din diverse 
stațiuni balneo-climaterice, trimise 
de cel plecați la odihnă șl trata
ment.

Pînă acum peste 1 700 de oameni 
al muncii de aici și-au petrecut 
concediul !n minunatele stațiuni 
din țara noastră.

Pină la sfîrșitul anului alțl 200 
vor merge la odihnă și tratament.

CONSTANTIN SUMAN 
activist cultural

DESTINUL UNEI FAMILII
DIN SILIȘTEA -GUMEȘTI

n cronicar al gospodăriei agri
cole colective din Siliștea-Gu- 
mești, raionul Roșiori, nu va 
putea să-i scrie istoria fără ca la 
un anumit capitol al ei să nu se 
oprească îndelung asupra acelei 
categorii de tineri țărani colecti

viști pe care o reprezintă, sub formele ei cele 
mai izbitoare, familia Ioanei și a lui llie Nica. 
Ce fel de țărani și ce fel de categorie repre
zentau Ioana și llie Nica în viața satului, în- 
cepînd cu sfîrșitul războiului și sfîrșind cu a- 
nul i960, anul încheierii colectivizării agricul
turii în comuna lor ? Și ce reprezintă ei în pre
zent la numai trei ani de la acest eveniment ? 
La aceste întrebări vom încerca să răspundem 
în rîndurile care urmează.

In 1946 Ioana Nica avea paisprezece ani, 
termina cursul primar complet (șapte clasei 
ți era cea mai mare dintre cele patru surori 
ale ei, avînd pe lingă părinți toate drepturile 
și îndatoririle unei fete mai mari, adică să le 
ajute să crească pe surorile mai mici, să aibă 
împreună cu mama grija casei, să iasă prima 
la horă și să se mărite prima, avînd după 
tradiție dreptul la o parte din pămînt pe care 
avea să i-l dea tatăl ca zestre la măritiș. Ju
decind după zestrea ei, trei pogoane de pă
mînt, ar însemna să ne închipuim că viața ce
lor patru fete la părinți a fost relativ înde
stulată și că în general n-au avut de suferit 
lipsuri prea mari. Cu toate acestea, toamna tîr-

de Marin Preda

ziu, cînd cădea bruma și se făcea frig, eleva 
Baltac
Și nu 
care a 
cauza, 
tișor unui țăran mijlocaș să-și îmbrace și să-și 
încalțe patru fete deodată. Adesea doar una 
singură mergea regulat la horă, celelalte cu 
rîndul, împrumutînd între ele o bluză sau un 
pantof. Ioana a putut astfel urma cursul pri
mar complet, dar tatăl ei n-ar fi putut s-o lase 
mai departe să urmeze o școală superioară 
chiar dintre cele ușor de urmat, cum ar fi 
fost o școală profesională de cîțiva ani, făiă 
ca acest lucru să nu tulbure adine viața fa
miliei și să nu-i pună în față probleme aproape 
cu neputință de rezolvat.

Așa îneît, la paisprezece ani, în 1946, cînd 
termină școala primară fata cea mare a lui 
Baltac începu să-și trăiască viața la părinți 
după cea mai veche tradiție țărănească, adică 
muncind din răsputeri la cîmp și străduin- 
du-se să-și facă un nume bun printre fetele 
de vîrsta ei. Să-ți îngrijești ogorul și vitele, 
să faci grîu și porumb și să crești oi și cai, 
viței și păsări nu reprezintă oare asta unul 
din rosturile cele mai mari ale unui om care 
trăiește pe pămînt, fără de care atît tu însuți, 
cit ți toți ceilalți cu alte rosturi, ar muri

Ioana se ducea la școală tot desculță, 
numai războiul și sărăcia generală pe 
adus-o cu el regimul antonescian erau 
fiindcă nici înainte de război nu-i era

dacă te-ai abate de la el ? N-ar rămîne pă- 
mînturile neculttvate și vitele părăsite prin 
păduri sau pierind de foame iarna ?

Și anii trecură unul după altul și iată ci 
Ioana atinse pe cel de al douăzecilea. începînd 
din acest an, de la această vîrstă, legea după 
care trăiseră și părinții și bunicii ei îi porun
cea să-și încheie viața de familie în casa pă
rintească și să-l ia pe băiatul cu care se afla 
în vorbă, să-și întemeieze cu el o nouă 
milie. Acesta era Nica llie.

Cine era acest Nica ?
Era tot un țăran care trăise în familia 

rinților lui cam în același fel cu ea, avea, 
așa, patru sau cinci frați și gîndirea lui 
se deosebea prea mult de a ei, cu toate că 
de cîteva generații la ei se trăia mai mult din 
dulgherie, fiind aproape cu totul lipsiți de 
pămînt. Nica llie era dulgher dar gîndirea lui 
nu era de dulgher, ci tot de țăran, fiindcă la 

■ fel ca orice țăran din categoria lui considera 
și el 
lume 
ceput 
banii 
urmă
tar sau două, sau chiar mai mult, cit s-o pu
tea, cu toate că experiența părinților, care 
nu reușiseră să facă acest lucru, ar fi trebuit 
să-i dea de gîndit. Ce-are a face l Unde scrie

fa-

pă- 
tot 
nu

că pămîntul e mai sigur decît orice ve 
și el spera că cu timpul, trăind la în- 
după cele trei pogoane ale sofiei, cu 
de pe dulgherie, va izbuti în cele din 
să-și cumpere și el ceva pămînt, un hec-

(Continuare tn pag. a IV-a)

lscutăm
despre
despre frumusețea 
și răspunderile ei. 
Și, de fiecare dată, 
fără excepție, ne 
vin în minte Ima

gini de-a dreptul poetice, fa
cem asociații în care lumina 
cea mai pură, florile cele mal 
proaspete, schelele cele mal 
înalte se împletesc cu senti
mentul dragostei, al veseliei și 
încrederii fără urmă de umbră 
In viitorul care ne aparține. 
Toate acestea stnt firești ca șl 
zilele pe care le trăim și nu 
fără motiv comparăm adesea 
tinerețea noastră cu tinerețea 
proaspătă a țării în care ne-am 
născut. Cite nu 
se fac astăzi 
pentru noi șl 
cărui tînăr nu-1 
stau deschise 
în față toate u
drumurile ? 0

Iată un exem- ■
piu, din miile W
care se pot da: 
Grupul școlar
„Electromotor" 

— Timișoara. O 
mie și nouăsute 
de elevi intră 
în fiecare zi pe i
porțile aceleiași ___ wJ
școli, în clase, y
în laboratoare, I J
merg la orele , J MB
de practică t R
bucurîndu-se de |*
tot ceea ce le ■ W R 1
este pus la în- R 1*
demină pentru ■ W
învățătură. Nu- I w R
mai anul aces-

școala a
pentru el peste

adesea 
tinerețe,

ta 
cheltuit 
1 000 000 de Iei: ca să le facă 
costume noi de haine, paltoane 
noi, bocanci (le-a cumpărat și 
pantofi noi, <’ ' '
chea). Alt milion a fost chel
tuit 
școlii, pentru mărirea număru
lui de clase, pentru utilarea la
boratoarelor, pentru material 
didactic.

Sînt, cifrele acestea, ca niș
te imagini poetice, incluse și 
ele cu rolul de atgumente ma
jore, în dialogul despre tine
rețe și despre răspunderile ei. 
Urmare firească : o mie și nouă 
sute de băieți și de fete — 
viitori muncitori — au înțeles 
că ei trebuie să răspundă aces
tei griji cu carnetul de note, 
cu carnetele de practică în a- 
teliere, cu felul lor de a se 
comporta. Iată cîteva din aceste 
o mie și nouă sute de răspun
suri: Lehaci Constantin — uce
nic sudor este de două 
cîștigătorul pe țară al 
cursului pe meserii (premiul I). 
Palea Marius și Benea Constan
tin — premiați și ei pe țară ai 
aceluiași concurs. Hornea Ion 
și Trif Viorel — ucenici ma- 
trițeri : cei mai buni elevi 
școlii la cursuri, foarte buni 
probele practice.

Dar iată că în colectivul 
cesta s-au găsit cîțiva care 
poartă altfel.

Atila Gubranschi ieșise după- 
amiază prin oraș, după cîteva 
treburi obișnuite. Se oprise să 
afle niște rezultate sportive 
sau ceva asemănător și, la o 
discuție înjghebată în stradă, 
și-a descoperit iute niște amici.

de 210 lei pere-

pentru înfrumusețarea

ori 
con-

al 
la

a-
se

Pînă aici, nimic rău. „Priete
nia" care s-a născut însă între 
Atila și necunoscuțil cu care 
discuta a avut ca bază o temă 
aparte. De la nu știu care re
zultat sportiv s-a ajuns la o 
propunere directă :

— Hal să bem ceva l
— Faci tu cinste î
— Fac. Am luat salariul. (Și 

omul a scos un teanc de bani). 
Fiindcă am lipsit de la lucru 
mi-au dat mai puțin cu cîțiva 
zeci de lei, dar în noaptea asta 
vreau s-o fac lată 1... Păi, ce, 
mama ei de treabă. Am eu fa
milie ?... Am copii ?... N-am... 
Atunci să beau I... Fac cinste și 
lui tovarășu...

Și așa Atila s-a trezit în

compania oamenilor acelora 
care, momlndu-1 cu o cinzeacă 
sau o oră de „distracție", au 
reușit să-l oprească din drumul 
lui obișnuit și să-l facă să 
meargă altfel. Ca și cînd ar 
fi aruncat un cîrlig în colecti
vul celor o mie nouă sute 
elevi de la „Electromotor", 
matorii aceia de băutură 
chefuri l-au agățat pe unul 
l-au tras afară din rînduri. 
cuvenea să-și dea Atila sea
ma că băieții aceia nu erau 
oameni care să-1 invețe lucruri 
bune? Desigur I Dar nu și-a dat 
această explicație: dimpotrivă 
i-a trecut prin minte că necu- 
noscuții aceia (doi-trei cîți vor 
fi fost) sînt... „oameni de curaj". 
„Băieți deștepți, uite la ei cum 
cheltuiesc banii, cum lipsesc 
de acasă nopțile. Nu ca mine..." 
a gîndit el. Și tot acolo a mai 
aflat ceva. Aceiași prieteni 
lansaseră — între două pahare 
de coniac — ideea că dacă ești 
puțin mai „descurcăreț" poți 
„scăpa" de unele răspunderi, 
că-ți poți alcătui un trai mai 
„ușor". Și, n-a fost greu să 
ajungă la concluzia că și el, 
Atila, ar putea fi „băiat deș
tept" și cu puțină abilitate ar 
putea să se strecoare de la o 
oră sau alta, să se întîlnească 
cu ei, să „petreacă". A doua 
zi, stînd în pat (în timp ce toți 
ceilalți munceau sau învățau), 
lui Gubranschi i-a încolțit în 
minte ideea că el s-ar putea in
tr-adevăr furișa de la răspun
derile la care participă toți și

de 
a- 
Și
Și 

Se

EUGEN FLORESCU

(Continuare tn pag. a IV-a)



a cîteva minute de 
la încheierea re
centului Festival 
dedicat de Orche
stra Radiotelevi
ziunii muzicii sim
fonice romînești,

scurtul colocviu la care l-am 
invitat pe tînărul dirijor Iosif 
Conta se înfiripă cu rapiditate. 
Concertul a cuprins, alături de 
prima audiție a unui fragment 
din baletul „întoarcerea din a- 
dîncuri" a acad. Mihail Jora, și 
cîteva din liedurile ciclului 
„Din ulița noastră" de Paul 
Constantinescu, două, lucrări 
reprezentative ale unor tineri 
creatori : — Poemul eroic „Fi- 
limon Sirbu" de Dumitru Bu- 
ghici și cel de-al doilea con
cert pentru pian și orchestră 
al lui Pascal Bentoiu.

— Aș începe această discu
ție despre creația tinerilor com
pozitori — ne spune dirijorul 
Iosif Conta — pornind de la 
lucrările prezentate în acest 
festival de muzică romînească, 
care după părerea mea reu
șesc să contureze o parte din 
caracteristicile tinerei generații 
de creatori pe tărîmul artei su
netelor.

Poemul lui Bughici, închinat 
unui luptător neînfricat, este o 
lucrare de mare forță expre
sivă, cu o melodică clară, ac
cesibilă, demonstrînd un înalt 
nivel de măiestrie artistică. 
Trebuie subliniat în același 
timp faptul că poemul nu re
prezintă decît o anumită etapă 
din evoluția compozitorului. 
Simfonietta a Il-a, recent au
diată în sălile de concert din 
București și Cluj, mi se pare 
o lucrare și mai bine contura
tă. In formele abordate, în mo
dalitatea de orchestrație, în în
treaga țesătură sonoră, simți 
elementele unei etape noi.

Cel de-al 2-lea concert pen
tru pian al lui Pascal Bentoiu 
a reprezentat pentru mine o 
reală bucurie. Unitatea și lo
gica mișcărilor, măiestria dez
voltărilor tematice, arta cu care 
a cizelat fiecare dintre măsu
rile concertului, — iată cîteva 
calități ale noului opus con
certant al lui Bentoiu, care 
va face pe oricare pianist

Descoperiri 
muzicologice
In strădaniile istoricilor 

noștri de a contura 
principalele etape ale 

evoluției artei romînești, o 
dificultate deosebită o prezin
tă lipsa unor documente scrise 
cu privire la epoca feudală.

Din dorința de a contribui la 
luminarea acestor perioade 
mai puțin cunoscute din isto
ria muzicii romînești, muzi
cologul Viorel Cosma a între
prins în ultimii ani o serie de 
investigații pentru descoperi
rea în bibliotecile din țară și 
străinătate a unor documente 
din perioade mai îndepărtate. 
Cercetările au dus în ultimele 
zile la descoperirea a două 
documente revelatoare pentru 
conturarea creației muzicale 
romînești din secolele XVII și 
XVIII ; o tipăritură din 1688 
cuprinzînd „Două balete vala
he" care erau pînă astăzi necu
noscute și o culegere de cînte- 
ce populare romînești din anul 
1730. Primul dintre aceste do
cumente a fost descoperit în- 
tr-o bibliotecă din Washing
ton. Este vorba de o lucrare 
pentru voce și patru instru
mente de coarde, care este 
probabil opera unui trompetist 
german care a trăit în țara 
noastră și a notat și prelucrat 
cîteva cîntece romînești, iar a 
doua descoperire este o cule
gere de cîntece care cuprinde 
78 de pagini și circa 300 de 
piese care se pare că au fost 
notate de 3 autori diferiți. 
Manuscrisul intitulat „Hunga- 
rici saltus a dionysio", găsit 
într-o bibliotecă din Slovacia, 
cuprinde cîntece romînești, 
maghiare, slovace, poloneze și 
rusești.

I

I
I
I
I
I

fDocumen t de artă militantă
K oate în nici un alt 

domeniu al ar
tei, corespondența 
dintre realitatea 
curentă, nemijlo
cită și imaginea 
transfigurată de

gindirea șl sensibilitatea crea
torului nu e mai vie, mai di
rectă, mai Imediată, ca in fil
mul documentar. Școala docu
mentarului e o școală a actua
lității, a maturizării artistului, 
o școală a concepției simplită
ții șl eficienței limbajului ci
nematografic.

Recenta consfătuire a crea
torilor și tehnicienilor stu
dioului „Alexandru Sabia” a 
ridicat cîteva probleme deose
bit de importante, legate de 
raportul dintre realitatea so
cialistă și filmul documentar 
— cronică vie, pasionantă a 
zilelor noastre.

Alăturate, cele 340 de ti
tluri ale documentarelor dă
ruite spectatorilor în ultimii 
trei ani de harnicii noștri re
porteri și documentariști alcă
tuiesc o bogată cronică a 
construirii socialismului în 
R.P.R., tabloul viu, multilate
ral al realizărilor materiale și 
spirituale ale societății noi. 
80 de filme au oglindit marile 
succese obținute de oamenii 
muncii sub îndrumarea parti
dului și momente importante 
din trecutul de luptă al po
porului, iar alte 100 au înre
gistrat cele mai de seamă mo
mente politice și culturale din 
această perioadă.

„Se poate afirma (cităm din 
referatul consfătuirii) că nu a 
existat in ultimii ani nici un 
eveniment mai însemnat în 
istoria patriei noastre, la care 
să nu fi participat ca martor 
atent, pasionat, obiectivul 
cinematografic".

Cele 16 monografii ale regi- 

sau dirijor să se apropie 
cu plăcere de noua partitură.

— Am răsfoit înaintea ace
stei discuții colecția programe
lor concertelor pe care le-ați 
dirijat în ultimii ani. Impre
sionează din primul moment a- 
tenția pe care ați acordat-o 
creațiilor romînești, prezentării 
unor prime audiții de muzică 
simfonică romînească.

— Am socotit întotdeauna o 
datorie de onoare să promo
vez cît mai multe piese romî
nești și în special lucrările ce
lor tineri.

Pot să vă spun cu bucurie și 
mîndrie că multe dintre lucră
rile reprezentative ale tinerilor 
creatori au fost prezentate de 
mine în primă audiție.

dirijorulC u
losif Conta

despre

Creația
tinerilor

compozitori
Conceitul pentru flaut și or

chestră de Anatol Vieru, Con
certul pentru dublă orchestră 
de coarde de Theodor Grigoriu, 
Simfonia l-a a lui Tiberiu O- 
lah, cel de-al doilea Concert 
pentru pian și orchestră al lui 
Pascal Bentoiu, una din canta
tele lui Liviu Glodeanu — iată 
numai cîteva din primele au
diții ale tinerilor creatori pe 
care le veți găsi în progra
mele orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii.

— Se poate vorbi, desigur, 
de o afinitate deosebită față de 
lucrările acestor tineri ?

— Nu întru totul, pentru că 
în programele primelor mele 
audiții veți găsi în aceeași mă
sură și lucrările compozitorilor 
generației mai vîrstnice.

In activitatea mea există de
sigur anumite afinități față de 
colegii de generație. Incercînd 
însă să dăm o idee de ansam
blu asupra creației tinerilor, aș 
vrea să subliniez ideea că, 
după părerea mea, esențial 
este faptul că ținerii creatori 
continuă cu talent glorioasele 
tradiții enesciene, că în stră
dania lor de a-și însuși cele 
mai noi cuceriri ale tehnicii IOSIF SAVA

I

I. S.

reportaje de pe marile șan
tiere (Hidrocentrala V. I. Le
nin în „Trei strigăte pe Bi
strița”, „16 Februarie" de pe 
Argeș, oglindită în „4 000 de 
trepte spre cer”), cronici suc
cinte ale unor puternice cen
tre industriale („Cetăți ale in
dustriei socialiste", „Trotușul și 
oamenii"), strădania de a fer
tiliza pământuri sterpe („Gră
dina de nisipuri"), un film de
dicat activităților umane mo
deme, anonime dar impor
tante în viața țării, („Pretu
tindeni trăiesc oameni") — 
sînt numai cîteva realizări din
bilanțul rodnic cu care s-au 
prezentat la consfătuire do
cumentariștii noștri.

Mai- echilibrată ca în alți 
ani, tematica studioului tinde 
să acopere domenii variate ale 
vieții economice și culturale. 
Totuși, o ierarhizare mai a- 
tentă (s-a subliniat în dis
cuțiile din cadrul consfă
tuirii) a temelor, în func
ție de obiectivele centrale 
ale politicii partidului ar fi 
orientat studioul către reali
zarea în ultima vreme a unor
filme inspirate din viața satu
lui contemporan. Un portret 
reușit „Agronomul”, n-a fost 
continuat și cu alte filme avînd 
în centru figura intelectualu
lui nostru la sate (medic, în
vățător, președinte de gospo
dărie colectivă etc.).

S-au îmbogățit modalitățile 
de înregistrare cinematogra
fică a actualității, perfecțio- 
nîndu-se genuri existente în 
filmul nostru documentar sau 
abordîndu-se altele : reporta
jul, monografia, portretul, e- 
seul cinematografic, foiletonul, 
studiul de artă.

După ce s-a dovedit (din 
cele două filme ale sale dedi
cate Bicazului) un neobosit 

contemporane, ei continuă in
tr-un mod unitar activitatea 
maeștrilor muzicii romînești 
pentru consolidarea unei crea
ții artistice la înălțimea cerin
țelor contemporaneității.

— Aș vrea să ne oprim asu
pra lucrărilor cîtorva tineri...

— îmi este greu să încep. 
Sergiu Sarchizov, Dumitru Bu- 
ghici, Pascal Bentoiu, Theodor 
Grigoriu, Anatol Vieru, Dumi
tru Capoianu, Tiberiu Olah, 
Doru Popovici, Ștefan Nicule- 
scu, Cornel Țăranu, Liviu Glo
deanu, Alexandru Hrisanide — 
enumerîndu-i oarecum în or
dinea vîrstei — mi se par fie
care dintre ei, încă de pe 
cum, să zic așa, suficient 
personalizați ca să ocupe 

a- 
de 
un

ioc aparte în tabloul creației 
contemporane.

— Să începem totuși cu Pas
cal Bentoiu pe care l-ați diri
jat în această scară...

— Ar fi o alegere potrivită. 
Bentoiu este, într-adevăr, unul 
dintre cei mai conturați dintre 
tinerii compozitori. Cunosc cele 
mai multe dintre piesele lui 
mai importante : — lucrările 
concertante, poemul „Luceafă
rul", cele trei tablouri simfo
nice reunite sub titlul „Bucu- 
rești-1959".

Din muzica lui Bentoiu irum
pe un climat propriu, în stare 
să emoționeze pe oricare as
cultător. Progresînd printr-un 
proces continuu de perfecțio
nare, Pascal Bentoiu — adînc 
cunoscător al operelor compo
zitorilor contemporani și 
special al creației 
fuzionînd elementele 
ență într-o sinteză 
perfect coerentă, 
pînă în prezent o 
crări care-1 așează 
celor mai talentați 
rii noștri creatori.
— Cu cine am continua î...

in 
enesciene, 
de influ- 
originală, 

a realizat 
serie de lu- 
fr> rîndurile 
dintre tine-

nou,
esteticii muncii constructoare, 
subliniind esența acestei 
munci ce transformă fața ță
rii și a oamenilor înșiși, Mirel 
Ilieșu, opune, într-un iscusit 
contrapunct, ziua de azi celei 
de ieri, într-o modalitate ine
dită, în „Tăbăcarii". Este o 
idee ingenioasă, specific ci
nematografică aceea de-a vor
bi spectatorului despre exce
lentele condiții de muncă ofe
rite de statul socialist, într-o 
meserie odinioară mizeră, pe
fundalul dramatic al reporta
jelor lui Bogza de acum trei 
decenii. ,,Infernului" în care 
cobora scriitorul demascî.nd în
presa vremii (cu ajutorul zgu

Însemnărî despre filmul 
documentar

duitoarelor desene acuzative 
ale lui Perahim) inumana con
diție a muncitorului în socie
tatea capitalistă, îi e opusă, 
sugestiv, fără alt comentariu, 
realitatea luminoasă de azi: 
modernul combinat de la Ji
lava, perfect utilat în care 
munca devine bucurie și des
fătare estetică. Bazîndu-se 
însă exclusiv pe forța acestui 
contrast, regizorul se retrage 
în spatele aparatului fără a se 
mai preocupa să valorifice la 
maximum și elementul uman 
nou (nu numai cel tehnic, ma
terial) al argumentației sale. 
O îmbucurătoare reușită a re
portajului de șantier a obținut 
Titus Mesaroș cu „4 000 de 
trepte spre cer”, poem al 
construcției scris cinematogra
fic, într-un ton patetic dar

trebui să a- 
doi înzestrați 
Tiberiu Olah

cor de femei

— Să-l cităm pe Th. Grigo
riu. In afara lucrărilor mai 
vechi, am avut posibilitatea să 
studiez în ultimii ani cîteva 
din lucrările mai noi ca „Odă 
orașului meu" — un imn 
închinat orașului Galați, mari
lor transformări petrecute pe 
meleagurile vechiului oraș 
dunărean, și Fantezia „Vis cos
mic" o interesantă piesă sim
fonică ce dovedește un pro
gres remarcabil în mînuirea 
paletei orchestrale, o fecundă 
imaginație artistică.

Sper ca Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii să prezinte 
în primă audiție aceste noi lu
crări.

Continuînd, ar 
mințim numele a 
tineri creatori : 
ți Anatol Vieru.

Cantata pentru 
și orchestră, Simfonia I-a, Ora
toriul „Constelația omului", 
fragmentele pe care am putut 
să le răsfoiesc dintr-o ultimă 
lucrare intitulată „Coloana in
finită". demonstrează ingenio
zitate.. ritmică și o cuceritoare 
diversitate de culori. în același 
timp, Vieru, în concertul său 
pentru flaut și cel pentru vio
loncel (pe care-1 vom putea 
asculta săptămîna aceasta) prin 
lucrările vocal-simfonice „Mio
rița" și „Cantata Anilor Lumi
nă", impune prin vigoarea ex
presivității, prin dramatismul 
profund al imaginilor, prin lo
gica arhitecturală, prin toată 
originalitatea „graiului' său 
muzical.

In rîndul tinerilor compo
zitori un loc deosebit îl ocupă, 
după părerea mea, Doru Po
povici, Ștefan Niculescu, Aurel 
Stroie — tineri de largă cul
tură muzicală, cu lucrări în 
care răzbate un mesaj conturat 
serios și profund. Trei dintre 
piesele lor mi se par pe deplin 
reprezentative din acest punct 
de vedere : Concertul pentru 
orchestră al lui D. Popovici, 
Cantata lui Șt. Niculescu și 
„Monumentum" al lui A. Stroe. 
Aștept cu nerăbdare să dirijez 
într-un viitor apropiat și lucră
rile lor.

Urmăresc, alături de artiștii 
interpreți, de toți iubitorii artei 
sunetelor, cu interes, fiecare 
dintre lucrările tinerilor crea
tori.

Am certitudinea că ne vor 
dărui și de acum înainte .noi și 
noi opusuri care să reflecte la 
un înalt nivel de măiestrie ar
tistică viața poporului nostru.

treptelor cucerite de om spre 
țelul strădaniei sale (metaforă 
perfect asimilată materialului 
de viață), ridică reportajul li
ric la nivelul unei creații ar
tistice remarcabile. Din pă
cate, deseori tendința spre li
teraturizarea faptului de viață 
îi duce pe creatorii acestui gen 
la realizări hibride, artificioa
se, în care se pierde calitatea 
esențială a genului: autenti
citatea, prospețimea adevăru
lui simplu uman. E cazul a 
două filme realizate de Ale
xandru Sirbu (regizor de ta
lent care, cu un film mai 
vechi realizat la „Steagul
roșu”, impusese o viziune rea-

listă, modernă, interesantă a- 
supra reportajului): „Sanda" 
și „Tehnică nouă, oameni 
culți".

Experimentînd metoda fil
mărilor prin „surprindere” 
(care în cazul reușitului foi
leton „Casa noastră ca o 
floare” erau perfect justifica
te, dină rezultate bune), regi
zorul a abordat realitatea 
pe o cale periferică, neesenți
ală, deloc potrivită temei a- 
lese. Astfel „furată", imagi
nea muncitorului petrolist se 
estompează, devine rudimen
tară, pierzînd din forța ei de 
generalizare. Folosirea (la fel 
de nepotrivită conținutului) a 
unor forme dramaturgice 
brechtiene în filmul „Tehnică 
nouă, oamen- culți", l-a dus 
pe cineast în același impas, al

In vederea aniversării a 20 
de ani de la proclamarea 
Republicii, graficianul Paul 
Erdos, laureat al Premiului 
de Stat, pregătește o suită 
de desene intitulate „Ano
timpuri", care vor ilustra as
pecte din viața nouă din 

Maramureș.
Foto : AGERPRES

Festivalul filmului

in satele , 

regiunii Galati
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). — In trei din raioanele 
regiunii Galați a început desfășu
rarea primei etape a Festivalului 
filmului la sate, lată ce ne-a de
clarat, într-o convorbire avută zi
lele acestea, tovarășul Vasile 
Ciocîrlie, directorul întreprinderii 
cinematografice regionale :

„In ultimii ani, în regiunea 
noastră a fost extinsă rețeaua ci
nematografică, iar fondul de filme 
s-a îmbogățit continuu. In pre
zent, în regiunea Galați există 220 
unități cinematografice sătești din 
care multe pe bandă normală, și 
șapte caravane cinematografice.

In cadrul actualului festival al 
filmului pentru sate vor fi pre
zentate aproximativ 300 de filme 
artistice, zeci de jurnale de actua
lități, documentare, filme de 
popularizare a științei și culturii, 
agrozootehnice, și filme pentru 
copii. Ele vor oferi tuturor cate
goriilor de spectatori posibilitatea 
de a găsi răspunsul la multe din 
problemele ce se pun azi în fața 
satului colectivizat. Filmele agro
zootehnice, de exemplu, vor' fi de 
un real folos cursanților de la în- 
vățămîntul agrozootehnic de trei 
ani și vor contribui la îmbogăți
rea cunoștințelor lor. Fără îndo
ială ci în atenția noastră va sta 
și organizarea unor numeroase 
acțiuni de mobilizare a maselor 
Ia vizionarea filmelor ți la dezba
terea conținutului lor de idei".

Teatrul Național din Cluf îșl 
reia activitatea în această 
stagiune cu „Citadela sfărl- 
mată'' de Horia Lovinescu, In 
regia lui Constantin Anatol. 
în fotografie: moment din 

spectacol.

Foto: AGERPRES

Viață. Un interesant regizor, 
înclinat mai mult spre eseul
cinematografic, Slavomir Po
povici, este și el autorul unor 
experimentări sterile, al unor 
comparații forțate, livrești, în 
documentarul avînd ca obiect
munca colectivului fruntaș de 
la Uzinele 1 Mai-Ploiești.

Prin contrast, ne amintim cu 
plăcere de un film mai vechi 
— excelent portret al unei 
brigăzi — realizat de Pavel 
Constantinescu, intitulat „Con
temporanul meu". Așteptăm 
de la acest regizor, pasionat 
de surprinderea trăsăturilor 
omului nou, ale muncitorului 
modern, a formelor specifice 
eticii socialiste, individuale și 
colective, și alte realizări la 
înălțimea „Contemporanului”.

Un vădit progres, o aprofun
dare a sensului, au făcut în 
ultima vreme creatorii stu
dioului pe linia filmului de 
artă. Poate impropriu, acest 
termen reunește (mai mult te
matic decît înrudite ca moda
lități de expresie) filmele in
spirate de un eveniment ar
tistic, de personalitatea unui 
creator, de studiul operelor 
de artă. După remarcabila 
biografie a pictorului Luchian 
(în care regizoarea surprinde 
nu numai universul specific al 
creației pictorului, dar și ra
portul — dramatic — între 
tragica existență cotidiană și 
opera nemuritoare a artistului), 
Nina Behar ne conduce cu in
teligență prin sălile Muzeului 
de artă al R.P.R., oprindu-ne 
și descifrînd valori plastice a- 
flate în tezaurul țării noastre 
(„Itinerar"). Un comentariu 
limpede, competent (semnat de 
criticul I. Frunzetti) te ajută 
să înțelegi și să-ți însușești 
complexitatea fenomenului ar
tistic.

„Aventurile lui Den Quijote

■1 enușereasa pito
rească a bîlciuri-

1 lor de altă dată, 
1 aducînd însă cu 
' sine o bogată tra- 
I diție populară, 
circul, a evoluat 

în anii noștri la nivelul spec
tacolului de artă, cîștigîn- 
du-și pe bună dreptate presti
giul cuvenit.

Dar, așa cum observă și re
gizorul Mircea Avram în ca
ietul program, se făcea încă 
simțit „un decalaj între ce
rințele spectacolului evoluat 
și spectacolul de circ rămas 
oarecum în urma realizărilor 
contemporane din domeniul 
teatrului, filmului și televizi
unii. Ceva trebuia înnoit și în 
arenă” !

Ideea, prețioasă în sensul că 
spectacolul de circ poate fi 
foarte bine subordonat unui 
mesaj superior, de nobile sen
timente, cu ajutorul unui sce
nariu literar, s-a concretizat 
în noua premieră „Aventurile 
lui Don Quijote în arenă" cu 
care Circul de stat și-a des
chis recent stagiunea.

Autorii, compozitorul și cu- 
pletistul Titi Acs și popularul 
actor Dem Savu, s-au adresat 
celebrei opere a lui Cervantes, 
adueîndu-i în arenă pe nu mai 
puțin celebrii ei eroi, Don 
Quijote și Sancho Panza.

Pornind de ia peripețiile „ca
valerului tristei figuri” care 
au îneîntat tinerețea atîtor ge
nerații, scenariștii au selectat 
și au accentuat, cum era și fi
resc, mai ales aspectele co
mice ale acestor peripeții, dar 
fără a pierde din vedere no
bilul mesaj al marelui scri
itor.

Bogata gamă a elementelor 
care compun specificul artei 
circului a fost astfel subordo
nată unei idei centrale, unui 
fir conducător care dau spec
tacolului unitate și îl ridică 
pe un plan intelectual supe
rior.

Este o Inițiativă mai mult 
decît plină de interes și mi se 
pare că în felul acesta dezide
ratului „ceva trebuia înnoit în 
arenă" 1 s-a găsit o propice 
cale de realizare. Evident, sce
nariul nu e lipsit de anume 
stîngăcii, dar în esență el cu
prinde multe lucruri pozitive 
și izbutește să servească spec
tacolului, pentru că în nume
roase episoade publicul îi re
cunoaște cu bucurie pe vestiți! 
eroi.

Astfel, de Ia o obișnuită a- 
glomerare de elemente speci
fice, înlănțuite cu mai mult 
sau mai puțin spirit de dis-

creației și realitatea care-l in
spiră pe artist a fost definit 
cinematografic în cîteva filme 
ce merită aprecierea spectato
rului : „Rădăcini” (Mirel Ili- 
eșu) și „George Georgescu" 
(Paul Barbăneagră), „Cerami
ca, artă milenară” (Petre Si
rin) sau „Crestături în lemn" 
(Erwin Szekler), „Mărturiile 
unei mese de restaurant” (re
gia Virgil Calotescu), „Casa 
noastră ca o floare" (colabo
rare fructuoasă între regizo
rul Alex. Boiangiu și scriito
rul Eugen Mândrie), „De 
bună voie și nesilit de nimeni" 
(T. Mesaros). Studioul valori
fică cu succes satira foileto
nului, atit de util și îndrăgit 
de spectatori. Trebuie acor
dată însă o mai mare atenție 
finalității acestor incursiuni 
satirice, care pot rămîne gra
tuite dacă limbajul ales e con
fuz, abstract sau, dimpotrivă, 
de un umor gros, lipsit de 
gust. E greu să nu omiți pe 
nimeni dintre harnicii și ta- 
lentații regizori și operatori 
(ultimii cu contribuții din ce 
în ce mai pregnante la reușita 
filmului) ai Studioului „Alex. 
Sahia". Așa cum s-a subli
niat și în recenta consfătuire, 
filmul documentar românesc 
se află pe un drum bun. Con
diția esențială pentru realiza
rea în acest gen variat a unor 
valori autentice, constant uti
le, este reflectarea cît mai a-
dîncă, cît mai veridică, pasio
nantă a realității socialiste. 
Numai astfel căutările vor do- 
bîndi un sens major, în crea
ții specific — agitatorice, in
vestite cu trăsăturile artei au
tentice.

ALICE MĂNOIU
__________________ .

in arenă44
cernămînt, ce caracteriza pînă 
deunăzi spectacolul de circ, 
prin recenta premieră se a- 
junge la un spectacol omogen, 
condus de firul logic al unei 
idei literare valoroase.

Rememorînd filmul specta
colului realizat de regizorii 
Mircea Gheorghiu, Costel Io- 
nescu și Cezar Tipa vom re
ține cîteva secvențe ca fiind 
în mod deosebit de reușite 
prin modul cum scenariul iz
butește să pună în lumină arta 
circului.

In primul rînd se cuvine să 
subliniem apariția celor doi 
eroi în arenă, bătălia cu mori
le de vînt și cu pirații, odihna 
și masa la han, întîmplările 
de la curtea ducelui ți, în sfîr- 
șit, cele mai spectaculoase mo-

CRONICA
DRAMATICĂ
mente acrobatice la care își 
dau concursul artiștii bătutei, 
ai echilibrului de forță și ai 
trapezului. Alături de inter- 
preții eroilor principali, aceș
tia din urmă stîrnesc entuzias
mul și ropotele de aplauze ale 
spectatorilor.

In rolul lui Don Quijote, 
Jean Lorin de la „Teatrul ti
neretului" are o mască remar
cabilă și în cîteva împrejurări 
imaginea pe care ne-o dă des
pre „cavalerul tristei figuri” 
are farmecul revederii cu cele
brul erou. Este drept că textul 
lui e, în general, cam sărac, 
autorii rămînîndu-i datori 
destul în acest sens, dar și 
interpretul mi se pare că ră
mîne dator în planul come
diei, apelînd nu întotdeauna 
cu discernămînt la postura 
tristeței, cînd ar fi fost indi
cat să fie, îndrumat de regia

In curtea casei memoriale „George Enescu" din Liveni se 
află acest bus! al marelui artist.

O nouă orchestră
semisimfonică

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Cu ani în urmă, în orgșul 
Ploiești au luat ființă cîteva 
cercuri ale prietenilor muzicii, 
în cadrul Uzinelor ,,1 Mai", 
Rafinăriei Teleajen și în alte 
întreprinderi și instituții. în- 
sușindu-și cu pasiune cultura 
muzicală, studiind cu perseve
rență, începătorii de atunci au 
ajuns să interpreteze cu ușu
rință la diferite instrumente 
lucrări muzicale din ce în ce

Simpozion? „Actuality! 
științifice’4

Miercuri seara, la Casa de cui4 
tură a studenților din București, a 
avut loc primul simpozion din 
ciclul „Actualități științifice". In 
cadrul simpozionului au luat cu- 
vîntul tovarășii : conf. ing. Ion 
Pascaru, care a vorbit despre cel 
de al XIV-lea Congres internațio
nal de astronautică de la Paris, 
Pompiliu Nicolae, cercetător Ia In
stitutul de fizică București, care a 
vorbit despre colocviul de fizica, 
chimia și tehnologia feritelor, și 
Dumitru Todericiu, redactor șef de 
secție la Editura științifică, care a 
prezentat rubrica de noutăți știin
țifice. Organizat de revista „Via
ța studențească'1 și Casa do cul
tură a studenților din București, 
cu sprijinul Lectoratului Central al 
Consiliului pentru răspîndirea cu
noștințelor culturale și științifice 
— simpozionul s-a bucurat de suc
ces. A urmat apoi un program de 
varietăți prezentat de formațiile 
artistice ale Casei de cultură a 
studenților.

«

mai ales în direcția relevării 
contrastului generator de co
mic dintre visurile și viziunile 
sale hiperbolice și realitatea 
prozaică. In Sancho Panza, 
Dem Savu — vine în arenă 
cu tot copiosul său umor, a- 
daptîndu-se cu multă pers
picacitate ambianței — e o 
prezență întîmpinată cu căl
dură de către public.

Dintre interpreții circului 
vom sublinia evoluția curajoa
să, plină de măiestrie și gra
ție a lui Ildiko Brayer (împre
ună cu fratele ei Csaba) Ia 
trapez, sub cupola circului, la 
20 metri înălțime, fără plasă 
și alonje.

De un același succes se 
bucură grupul acrobaților 
foarte talentați de la bătută, 
zburătorii, din care se deta
șează Alexandru Crețu.

Demnă de remarcat se face 
apoi prezența acrobaților 
Stroici și Lupescu (echilibru 
de forță) și a aruncătorului de 
cuțite, Cristea Dumitru.

Cîteva observații se impun 
însă, și ele țin de o mai mare 
exigență în selectarea și în
drumarea grupului balerinilor.

Foarte puțin inspirat se do
vedește interpretul rolului lui 
Cervantes, (Vasile Florescu) 
rămînînd în limitele emfati
cului, neintegrîndu-se specta
colului, fiind supărător de ex
terior. De asemenea, regia 
poate să mai vegheze la asi
gurarea ritmului spectacolu
lui, pentru că uneori el devine 
lent, în contradicție cu speci
ficul genului.

Costumele realizate de Ga
briela Nazarie sînt frumoase, 
după cum trebuie subliniat și 
decorul lui V. D. Șetran, deși 
mi se pare că apelul lui la 
fantezie n-a fost destul In
sistent.

DINU SARARU

mai pretențioase. Cu cîteva 
zile in urmă, cu sprijinul co
mitetului sindical orășenesc 
Ploiești a fost înființată o or
chestră semisimfonică, forma
tă din cele mai talentate ele
mente recrutate din formațiile 
amintite. Din orchestră fac 
parte muncitori, tehnicieni, 
inigineri, cadre medicale și 
didactice din oraș. Pregătirea 
pentru primul spectacol al or
chestrei a început.
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ta, din autobaze și garaje au ieșit nume- ■ 
roase autovehicule: turisme, autobuze, I 
autocamioane, autocisterne etc. Incruci- ■ 

■se pe toate drumurile țării, ele ■ 
transportă mărfuri și călători. I

Privim cu respect figura șoferului care, * 
l în miez de noapte, a adus de ■ 

la sute de kilometri tocmai ce ne tre- ■ 
buie nouă pentru a doua zi. li stringent*  
mina tovarășului de la volan, care ne-a I 
purtat cu autobuzul prin aglomerația ora- 1 
șului spre locul de muncă, sau într-o zi" 
de repaus ne-a dus spre locurile pitorești. I 
Șoferii sînt oameni care au obligația pro- | 
fesională, să asigure la timp cu mijloace | 
auto transportul călătorilor și mărfurilor,

!

ȘI RĂSPUND
Bal materialelor și materiilor prime. Munca ■ 

lor, plină de răspundere, implică multă I 
pasiune și conștiinciozitate profesională, ■ 

■ înalte trăsături morale, cunoștințe tehnice t 
și de conducere avansate, cunoașterea re-| 
gulilor de circulație. ~

INe propunem în pagina de față să pre- I 
zentăm aspecte din activitatea oamenilor I 
de la volan, precum și unele probleme ■ 

Icare se cer rezolvate pentru ca munca a- i 
cestor oameni să fie și mai rodnică. ■

«MB MBB MO ■■■■

Rîndurile de față vorbesc despre activitatea șoferilor și a ace
lora care se pregătesc să îmbrățișeze în curînd această meserie. 
I-am însoțit în garaje și autobaze, pe șosele, i-am întîlnit pe băn
cile școlilor- Munca lor este pe cît de frumoasă, pe atît de grea. 
Frumoasă pentru că șoferul este prezent pretutindeni unde se 
construiește ceva. Grea pentru că i se cere să manifeste permanent 
o deosebită atenție în întreaga sa activitate. Pentru ca munca să-i

fie rodnică este nevoie ca el să-și ridice neîncetat nivelul pregăti
rii profesionale, să-și impună singur o severă disciplină a muncii 
în toate împrejurările.

In legătură cu diferitele aspecte ale activității oamenilor de la 
volan, cu răspunderile lor, în numerele viitoare ale ziarului nostru 
vom publica articole scrise de conducători de autobaze, șefi de ga
raje, șoferi, secretari ai organizațiilor U.T.M.

Instructorul — 
maistru 

și pedagog
Vasile Suciu, Instructor de practică Ia 

școala din Brașov ne povestește des
pre grupa sa de elevi. îl frămîntă încă 
multe întrebări. Cum vor conduce a- 
cești tineri mașinile care le vor fi în
credințate, cum le vor îngriji, cum se 
vor comporta el pe drumurile patriei 
atunci cînd vor fi singuri la volan ?

— Pe lingă pregătirea profesională, 
noi, Instructorii, trebuie să ne ocupăm și 
de educația cetățenească a acestor ti
neri — ne spune mai departe tovarășul 
Suciu.

Și, la invitația lui, parcurgem sălile 
de clasă și de atelier, discutăm cu in
structori, cu profesori, cu elevi. în ge
neral — și considerăm acest lucru firesc 
— temele profesionale sînt împletite cu 
teme educative.

în ziua vizitei noastre — de pildă — 
grupa instructorului August Soimoșan, 
în cadrul orelor de pregătire profesiona
lă, a avut expuneri teoretice și practice 
despre avarii, despre cauzele acestora 
și cum pot fi ele înlăturate. Dar în ac
tivitatea de toate zilele a șoferilor, unele 
accidente care duc la avarii au drept 
cauză consumul de alcool. Și astfel, ele
vii grupei au ascultat și o conferință: 
„Alcoolul, dușman al șoferilor”.

— Elevii — spunea instructorul — au 
urmărit cu interes cazul șoferului Nico- 
lae Chițu de la Autobaza 1 Brașov. 
Acesta, conducînd autocamionul cu nr. 
27167 BV după ce a consumat alcool, 
a adormit la volan și a produs un ac
cident. Cum s-a întîmplat ? Totul a fost 
povestit clar, limpede, pe înțelesul tutu
ror elevilor. După conferință elevii au 
purtat discuții. Asemenea exemple nu 
vor să întîlnească în viața lor.

în aceeași zi elevii altei grupe au ple
cat cu mașina la Hălchiu. Aici au exe
cutat cîteva transporturi de porumb 
pentru gospodăria colectivă. Acest lucru 
s-a făcut cu dublu scop: de a-i familia
riza pe tinerii șoferi cu specificul mun
cii pe care o vor executa mai tîrziu și, 
totodată, de a sprijini gospodăria în 
campania de toamnă. Elevii au discutat 
cu colectiviști, s-au interesat de viața în 
gospodărie. Utemlștii din G.A.C. i-au 
invitat pe tinerii șoferi să mai vină în 
gospodărie.

Seara, la clubul școlii, organizația 
U.T.M. în colaborare cu instructorii de 
practică a pregătit o întîlnire între elevi 
și un șofer de la autobaza din Brașov 
care în timp de 15 ani de conducere nu 
a suferit nici o sancționare pentru aba
teri în muncă. întîlnirea a avut un ca
racter de discuție prietenească. Viitorii 
șoferi au pus întrebări prin care se in
teresau de viața de zi cu zi din autoba
ză, de activitatea pe șoselele patriei, 
cum se poate ieși din situații grele în 
care șoferul poate fi pus atunci cînd se 
află la volan etc.

Mina bunului gospodar Școala—drum spre măiestrie

le 
în

se înfiripase am avut unele

Primul popas : autobaza Sebeș. E dimi
neața. Autobuze, autocamioane, remorci 
«tau gata pregătite pentru plecarea în 
cursă. Farurile, geamurile, capotele, cau
ciucurile strălucesc de curățenie. Intr-un 
cuvînt Sici se vede mîna de gospodar 
priceput. Motoarele sînt curate, filtrele 
de aer spălate, articulațiile gresate.

Cu astfel de mașini, oamenii care 
conduc au desigur rezultate bune
muncă. O discuție la serviciul tehnic 
confirmă această părere. De la începutul 
anului și pînă în prezent, autobaza a 
realizat 1 074 000 km peste norma de 
parcurs între reparațiile capitale. încă de 
la 10 noiembrie colectivul de aici a 
îndeplinit planul de transport pe anul 
1963. La prețul de cost, peste cifra plani
ficată, au fost realizate economii de circa 
240 000 lei.

Succesele amintite sînt rezultatul grijii 
pe care conducătorii auto de aci o acor
dă întreținerii și îngrijirii mașinilor. 
Despre aceasta ne-a vorbit tovarășul in
giner șef al autobazei din Sebeș.

— „La început, cînd colectivul nostru 
de abia
greutăți. Nu toți tinerii acordau atenția 
cuvenită îngrijirii zilnice și periodice a 
mașinilor, nu respectau procesul tehno
logic de întreținere și exploatare a aces
tora. Acest lucru avea urmări: o scoatere 
prea timpurie din funcțiune a unor ma
șini și implicit un scăzut coeficient de 
utilizare a întregului parc. A fost necesar 
să luăm măsuri pentru o mai bună orga
nizare a activității la cele trei coloane 
ale autobazei. Oameni cu multă experien
ță au fost trimiși la aceste coloane ca 
revizori tehnici pentru a supraveghea și 
îndruma buna întreținere a mașinilor, 
îndeosebi la Simeria, unde din cei 65 de 
șoferi 50 sînt începători în meserie, cu o 
practică la volan sub un an, este trimis 
în permanență cîte unul din șefii de 
garaj pentru a lucra alături de acești 
tineri timp de cîte o lună. Ei îi învață pe

tinerii șoferi cum să întrețină mașina, 
s-o exploateze cît mai judicios etc. As
tăzi putem arăta că la noi în autobază 
nu există șofer care înainte de a pleca în 
cursă să nu facă o verificare atentă a 
autovehiculului”.

La autobaza din Sebeș s-a acumulat o 
bună experiență în îngrijirea și întreți
nerea mașinilor. Ea este, firește, rezul
tatul măsurilor luate și aplicate aici. Este 
totodată și rezultatul muncii de educație 
pe care organizația U.T.M. a desfășurat-o 
în rîndul tinerilor șoferi. Adunările gene
rale U.T.M. au pus în dezbatere, în spe
cial, probleme legate de educație, de for
marea trăsăturilor moral cetățenești, ca- 
ractetistice omului înaintat al zilelor 
noastre, de grijă față de bunurile pro
prietate a întregului popor. Așa, de 
pildă, tinerii au discutat despre : „Res
pectarea disciplinei profesionale — obli
gație a fiecărui șofer”. A fost o 
dezbatere utilă și interesantă. Experiența 
unor tineri a apărut deosebit de grăi
toare. S-a demonstrat, de exemplu, că 
prin efectuarea zilnică a reviziei mașinii, 
prin respectarea tuturor normelor de ex
ploatare se poate prelungi cu mult viața 
mașinii. Șoferul Ștefan Badea, îndepli
nind toate aceste condiții, a realizat 
cu mașina pe care o conduce peste 
norma de parcurs încă 60 000 kilometri, 
într-o altă adunare generală U.T.M. s-a 
discutat despre rolul hotărîtor pe care îl 
are în munca șoferului îmbogățirea con
tinuă a cunoștințelor de mecanică, elec
tricitate și conducere.

Faptul că unii tineri nu-și îngrijeau 
mașinile, nu se prezentau la timp la pro
gram, se abateau de la conduita muncii 
n-a fost trecut cu vederea. Organizația 
U.T.M. de aici, ocupîndu-se cu grijă și 
de aceste aspecte, a reușit să creeze o o- 
pinie puternică împotriva unor astfel de 
abateri. Iar rezultatul a fost că cei în 
cauză s-au simțit 
alături de întregul

trage pe dreapta

obligați 
colectiv.

să pășească

Pentru a face față meseriei sale, omul 
de la volan are nevoie de o temeinică 
pregătire profesională, i se cere să posede 
cunoștințe nu numai de conducere, dar 
și de mecanică și electricitate. Plecînd în 
cursă, șoferul nu are alături de el nici 
mecanici și electricieni din secția de re
parații, nici pe șeful de garaj. El singur 
va trebui să știe să repare, în caz de 
nevoie, orice defecțiune s-ar putea ivi la 
mașină. Incliipuiți-vă că pe drum dina
mul mașinii s-a defectat. Șoferul care ara 
cunoștințe și de electricitate auto își va 
da seama imediat de consecințe : acumu
latorul se va descărca și mașina se va 
opri. Pentru a evita acest lucru, el va 
cerceta cauzele defecțiunii, Ie va înlătura 
și va putea să-și continue cursa. Așa ar 
fi normal. Se întîmplă de multe ori însă 
ca în miez de noapte mașina să rămînă 
în pană de curent iar șoferul — neștiind 
cum s-o repare — trage pe... dreapta. Iată 
deci că omul de la volan trebuie 
îmbogățească neîncetat șl 
cunoștințele profesionale.

Ministerul Transporturilor 
municațiilor a elaborat în 
instrucțiuni detailate care consideră ri
dicarea calificării șoferilor drept o obli
gație de serviciu pentru toate conduce
rile de autobază. Aceste instrucțiuni se 
cunosc și de Autobaza nr. 1 din Constan
ța. La „Școala personalului" — formă 
specifică de ridicare a calificării în trans
porturi — au fost încadrați la începutul 
anului, pe grupe de studii, peste 230 de 
șoferi. Tematicile în baza cărora se des
fășoară aceste „cursuri permanente și 
obligatorii" — cum precizează indicațiile 
despre care vorbeam, au fost elaborate 
de către Direcția Generală Transporturi 
Auto. Aceleași instrucțiuni obligă șefii 
de garaj și autobaze să stabilească zile 
anume pentru cursurile de pregătire pro
fesională.

La începutul cursurilor toate acestea 
au fost respectate și la Constanța. A fost 
numit la autobază un responsabil cu în- 
vățămîntul, s-au organizat șapte cursuri 
— patru la sediul autobazei și trei 
la coloane. Lecțiile despre cunoașterea 
normativelor și a regulilor de circulație 
au
Au

să-și
multilateral

șl Teleco- 
acest scop

fost ținute aproape cu toți șoferii, 
participat la ele și foarte mulți tineri

ea Ruse Rafailă, Dumitru Moraru, Flore» 
Raicu și alții. Numai că acestea au fost 
și primele și ultimei» lecții la „Școala 
personalului".

— Șoferii — caută să motivez» «itua- 
ția tovarășul inginer Suera Muedin, șeful 
serviciului tehnic — sînt mereu plecați 
în cursă. Pe ei foarte greu îi poți mobi
liza la cursuri. Și apoi, știți dv. cum sînt 
unii șoferi : oameni cu care greu te poți 
înțelege.

Că lucrurile nu stau chiar așa o dove
dește însăși situația de aci. La început 
cînd a existat preocupare din partea con
ducerii autobazei cursurile au putut fi ți
nute. Mai tîrziu, neglijîndu-se această 
importantă îndatorire, firește că ele nu 
s-au mai ținut.

Din cei aproape 500 de șoferi cîți lu
crează în Autobaza nr. 1 Constanța, peste 
50 la sută sînt tineri. 130 eu ieșit de pe 
băncile școlii abia în luna august. Oame
nii aceștia n-au experiență prea mare în 
meseria de șofer și, de aceea, se impune 
mai multă grijă pentru ridicarea pregă
tirii lor profesionale.

Conducerea Autobazei poartă, firește, 
principala răspundere pentru faptul că 
la „Școala personalului" nu s-au ținut 
toate lecțiile stabilite. Ea n-a luat mă- 
'suri ca în zilele consacrate pregătirii 
profesionale șoferii să fie în localitate 
pentru a putea participa la cursuri. Dar 
o vină mare o poartă comitetul sindica
tului și organizația U.T.M. Peste 100 de 
tineri șoferi lucrează permanent în port, 
iar alții în orașul Constanța și în apro
piere. Aceștia aveau posibilitatea să frec
venteze cu regularitate cursurile. Orga
nizația U.T.M. era aceea care trebuia să 
se îngrijească de îndrumarea și mobili
zarea tinerilor la „Școala personalului". 
Dar ea a lăsat această sarcină numai pe 
seama șefilor de garaj. Pe viitor organi
zația U.T.M. va trebuf să considere ri
dicarea calificării șoferilor, educarea lor 
în spiritul atitudinii înaintate față de 
muncă drept principala sa îndatorire în 
producție ; să discute cu tinerii șoferi și 
să le explice că nu vor putea practica în 
bune condiții o meserie atît de importan
tă fără o preocupare 
ridicarea măiestriei

permanentă pentru 
lor profesionale.

înainte de a fi Intîlnițl la volan,- tinerii 
învață această frumoasă șl importantă 
meserie în școlile de șoferi profesioniști. 
Aici se pun bazele viitoarei meserii.

Să vizităm una din aceste școli — cea 
din Arad. Lecțiile sînt predate de cadre 
cu pregătire de specialitate. Două din 
disciplinele de bază — „Cunoașterea au
tomobilului" și „Exploatarea mașinii*
— sînt predate de inginerii Llviu Gluva- 
cov șl Mircea Bulău.

Conducerea școlii acordă, de asemenea, 
o mare grijă pregătirii practice a ele
vilor. Ca maiștri-instructori au fost re
crutați cei mai buni șoferi de la auto
baza din Arad, care au o vechime în 
meserie de minimum 5 ani. Școala a fost 
înzestrată totodată cu toate materialele 
tehnice necesare (ateliere de practică, 17 
autocamioane pentru conducere etc.). 
Fiecărui obiect de studiu de la discipli
nele de specialitate îi corespunde și ate
lierul respectiv de practică. Aici, sub su
pravegherea maiștrilor-instructori, se fac 
zilnic exerciții de montare și de demon
tare a diverselor părți ale mașinii, de re

vizie șl întreținere, de reparații și reme
dieri.

Se asigură astfel bazele unul stu
diu temeinic pentru însușirea meseriei. 
Dar aceasta nu-i totul.

Procesul de pregătire profesională a e- 
levilor trebuie strîns îmbinat cu o per
manentă muncă de educație pe care or
ganizația U.T.M. are datoria să o desfă
șoare în rîndul viitorilor șoferi pentru 
ca ei să-și formeze, încă de pe băncile 
școlii, trăsăturile morale necesare omului 
de la volan.

Școala, avînd o 
durată foarte scur
tă — numai 6 luni
— este necesar ca 
organizația U.T.M. 
să desfășoare din 
primele zile o ac
tivitate bogată. La 
Arad s-a întîmplat 
însă altfel. Pînă 
ce comitetul oră
șenesc U.T.M. a 
constituit organi
zația, pînă a ins
truit biroul, pînă 
s-a planificat

munca, a trecut aproapa jumătate din 
perioada de școlarizare. în acest timp au 
apărut o serie de probleme în care pre
zența organizației U.T.M. trebuia să se 
simtă din plin. (Să amintim, de pildă, 
faptul că unii elevi absentează de la 
ore, de la practica de atelier, că nu a- 
cordă atenția cuvenită însușirii meseriei).

Pentru perioada care a mai rămas — 
activitatea organizației U.T.M. se cere 
serios îmbunătățită. Ea are datoria să 
inițieze mai multe acțiuni educative, 
care să-i ajute pe tineri să înțeleagă mai 
bine răspunderea pe care o au față de 
meseria aleasă. Este necesar ca în adu
nările generale U.T.M. să se analizeze si
tuația la învățătură a elevilor, activita
tea pe care o desfășoară în atelierele de 
practică. Exigența colectivului de ute- 
miști față de unele abateri va avea o în- 
rîurire pozitivă asupra comportării în 
școală și în viața viitorilor șoferi. Ar fi 
bine, de asemenea, ca organizația U.T.M., 
în colaborare cu conducerea școlii, să in
vite mai des în mijlocul elevilor, șoferi 
cu o îndelungată experiență, care să le 
vorbească acestora despre rezultatele pe 
care le-au obținut, despre răspunderile 
care trebuie să caracterizeze munca o- 
mului de la volan. Tinerii sînt receptivi 
la asemenea acțiuni care-i fac să iubeas
că mai mult meseria pe care și-au a- 
les-o. Și gama acțiunilor utile care pot 
fi Inițiate de organizația U.T.M.
mult mai largă I

Beția alcoolului si beția vitezei aceeași meteahnă
șofer îl cu- 
unde-și re- 
dar cel mai 
urmărindu-l

Firește, pe un 
noști în autobază 
vizuiește mașina, 
bine o poți face 
la drum.

...Ne aflăm pe
tești—București însoțind lu
crători ai Direcției inspecției 
auto și circulație din D.G.M. 
Prin pitoreasca regiune a Ar
geșului, în acest amurg tîrziu 
de toamnă, am văzut sute și 
sute de autovehicule. Ca pe 
toate drumurile țării, am întîl
nit numeroși conducători de 
autovehicule care conduceau 
atent, dovedind mult spirit de 
răspundere, respectînd toate 
regulile de circulație.

Cu acest prilej am văzut 
mulți șoferi care respectau 
viteza legală în localități și în 
afara lor, care semnalizau 
toate depășirile etc. A fost o- 
prit autoturismul 3059-B. După

șoseaua Pi

ce a tras cît mai pe dreapta 
șoselei, conducătorul auto, un 
om tînăr, a coborît și a pre
zentat organelor de miliție ac
tele la control. Așa cum bănui
sem, tovarășul Gavrilă Ștefan 
nu avea nici o sancțiune. Și 
poseda carnet de conducere 
din anul 1952.

Dar am întîlnit și altfel de 
șoferi, care consideră șoselele 
piste de viteză și conduc după 
bunul plac. Ei sînt însă o mi
noritate, dar ar fi bine să nu-i 
întîlnim nicăieri. Iată cîțiva : 

Autocamionul nr. 27.880-AG. 
a întîlnit numeroase autovehi- 
cole, le-a depășit, pe unele 
chiar și în curbă, nesemnali- 
zînd. A fost oprit. Conducăto
rul autocamionului, Ștefănescu 
Alexandru de la I.R.T.A.-Pi- 
tești, mai avusese abateri pri
vind nerespectarea regulilor 
de circulație.

ce n-ați semnalizat la- De 
depășire ? — a fost întrebat.

— Oi fi uitat și eu, că tot 
omul greșește...

Aceasta să fie cauza 7 Să 
cercetăm mai atent cum stau 
lucrurile. Ignorînd regulile de 
circulație, conducătorul auto 
poate provoca în orice mo
ment un accident. „Ei, ce să 
mai semnalizez și să reduc 
viteza ?! — și-a zis Florin 
Deju, conducătorul autoturis
mului 964-AG. El a trecut pe 
lîngă un autobuz care staționa 
și neluînd măsurile necesare 
în vederea depășirii, a acci
dentat grav un pieton și și-a 
lovit serios mașina.

O cauză a multor accidente 
este consumul de alcool. In co
muna Leordeni — de pildă — 
organele miliției au oprit pen
tru control autocamionul nr. 
25 433-AG. După modul în care

de beția cu alcool, 
de 
în 

tu-
care

de

circula se vedea că ceva 
era în neregulă. Și, într-ade- 
văr, șoferul Crințoiu Gheor- 
ghe conducea sub efectul alco
olului.

Alături
beția vitezei este tot atît 
periculoasă. Am întîlnit 
drumul nostru numeroase 
risme sau autocamioane 
zburau parcă, cu viteze
80—90 km la oră. Autoturis
mul 1064 AG., de pildă, circu- 
lînd în localitate cu viteză de 
peste 80 de kilometri la oră a 
fost semnalizat, a încetinit vi
teza șl apoi... a șters-o. Evi
dent, el a fost ajuns din urmă 
de organele de miliție care 
se ocupă cu circulația ți 
oprit. O dublă abatere, pen-

tru care, bineînțeles, a fost 
sancționat prompt. Alți „vite- 
jiști“ surprinși in neregulă au 
o poziție „tare". „Am circulat 
cu viteză legală! Doar eu 
eram în mașină șl știu cît 
arăta vitezometrul..." — spun 
de obicei aceștia. Dar să rela
tăm un caz.
nr. 224-OL. a 
că circula 
peste 80 km
Iacob Dumitru a fost pur jt 
simplu indignat că i s-a adus 
învinuirea de a fi depășit li
mita vitezei admise. Cuvintele 
cu care și-a însoțit gesturile 
nu le reproducem... Lucrătorii 
miliției abia l-au convins pe 
conducătorul turismului de 
vina sa. E adevărat că în ase-

Autoturismul cu 
fost oprit pentru 
în localitate cu 
la oră. Șoferul

menea cazuri sancțiunea tre
buie să fie cît mai „convingă
toare" (Șoferului i s-au ridicat 
două taloane).

Dar iată și un alt caz. 
șosea a 
turismul 
rul Ion 
mașina 
losul personal 
tățeni. O faptă necinstită! A 
transporta ilegal cetățeni este 
prima abatere, dar tînărul șo
fer se face vinovat și de a 
doua : i-a suit pe aceștia peste 
încărcătură. La o frînare brus
că, la un viraj în viteză, ne- 
avînd de ce 
mulți dintre cei din mașină ar 
fi putut să cadă sub roți. Un 
accident care ar fi costat poa
te ți vieți omenești.

Pe 
fost întîlnit și auto- 

nr. 25 738-B. Șofe- 
Chițu transportă cu 

întreprinderii în fo- 
diferiți ce

să se sprijine,

Pagină realizată de C. PRIESCU, V. CONSTANTINESCU 
șl corespondenții regionali ai ziarului, cu sprijinul unor 
lucrători ai D.G.M. Foto : N. STELORIAN



CERC ÎMPOTRIVA
leu diminea^ .... părăsit 

Capitala delegația Uniunii Na
ționale a Studenților din An
glia, Țara Galilor și Irlanda de 
Nord (NUSEWNI), condusă de 
A. Rhys Hughes, președintele 
NUSEWNI și delegația Uniunii 
Studenților Scoțieni (SUS) con
dusă de Ronald S.S. Beli, pre
ședintele acestei organizații, 
care au făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Comitetului 
Executiv al U.A.S.R.

In timpul șederii în țara 
noastră delegațiile au vizitat 
instituții de Invățămînt su
perior, întreprinderi industria
le, unități agricole socialiste 
din regiunile Cluj, lași, Brașov, 
Bacău și orașul București, s-au 
intilnit cu studenți, cadre di
dactice și conducători ai Aso
ciațiilor Studenților din centre
le universitare vizitate.

Miercuri după-amiază, mem
brii celor două delegații au 
fost primiți la Comitetul Exe
cutiv al U.A.S.R, de tovarășul 
Ștefan Bîrlea, președintele Con
siliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P.R., și de alți 
membri ai Comitetului Execu
tiv. Cu acest prilej, infățișind 
impresiile culese in timpul șe
derii in țara noastră, oaspeții 
au subliniat progresele realiza
te in toate domeniile de activi
tate. în acest cadru s-a reliefat 
dezvoltarea învățămîntului su
perior din R.P.R. și a avut loc 
un schimb de păreri privind 
dezvoltarea relațiilor de coo
perare între NUSEWNI, SUS șl 
Uniunea Asociațiilor Studenți
lor din Romînia în spiritul pă
cii, prieteniei și înțelegerii în
tre popoare.

★
Delegația Comitetului Națio- 

nai pentru Apărarea Păcii din 
R.P. Romînă, care a participat 
la Varșovia la lucrările sesi
unii Consiliului Mondial al Pă
cii, s-a înapoiat joi dimineață 
in Capitală.

Din delegație au făcut parte 
acad. Mihail Ralea, președinte

le Comitetului, conducătorul 
delegației, acad. Geo Bogza, 
vicepreședinte, mehri ai Consi
liului Mondial al Păcii, prof, 
univ. Valtcr Roman, George 
Ioncscu, vicepreședinte al Co
mitetului de radiodifuziune și 
televiziune, și Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii.

★
Ambasadorul R. P. Polone 

în R. P. Romînă, Wieslaw So- 
bierajski, a organizat joi o în- 
tilnire prietenească cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
scriitorilor Ryszard Matuszew- 
ski, membru al conducerii U- 
niunii scriitorilor polonezi și 
Wieslav lazdzynski, membru 
al conducerii filialei din Lodz 
a aceleiași uniuni.

La întîlnire au participat 
Demostene Botez, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, 
reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă 
și ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și 
ar ud.

★
O delegație economică sue

deză a sosit joi în Capitală 
pentru a purta tratative pri
vind schimburile comerciale 
dintre R. P. Romînă șl Sue
dia.

★
Ambasadorul R. P. Ungare 

în R. P. Romînă, Jeno Kuti, a 
oferit joj după-amiază un 
cocteil cu prilejul Zilei pre
sei ungare.

Au participat Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariști
lor din R. P. Romînă, Fran- 
cisc Păcuraru, directorul pre
sei din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai con
ducerii organelor și instituții
lor de presă din Capitală, co
respondenți ai presei străine 
și atașați culturali și de pre
să ai unor misiuni diploma
tice.

(Agerpres)

Mda 1 După ce te-ai purtat urii, credem șl 
noi că ți-e rușine să-fi mal arăți obrazul I 

Fotografii : ION CUCU

Bătrlnica e bunica unui elev Iruntaș. A ve
nit la adunare de departe, dintr-un sat. De 
la Început insă s-a alăturat și dlnsa acelora 
care au holărlt să lupte împotriva apucătu

rilor urile ale unor tineri.

Tudor (ambele serii) — ci
nemascop : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30), București (8,30; 12; 
16,30; 20) Melodia (9.30; 13,30; 
17; 20,30), Modern (9,30; 13; 
16.30; 20) ; Cavalerul Pardaill- 
an — cinemascop : Republica 
(8,30; 10,30; 12.30; 14,30; 16,45; 
18,45; 21) ; Ucigașul și fata : 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20.30), Capitol (9; 11: 13; 15; 
17; 19; 21) ; Minna von Barn- 
helm : înfrățirea între popoare 
(14; 16; 18,15; 20,15), Floreasca 
16; 18,15; 20,30), Flamura (10; 
12.15; 16; 18,15; 20.30) ; Trei 
zile după nemurire : Grivița 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30) ; Jură- 
mintul soldatului Tooley : 
Crîngași (16; 18,15; 20.30),
Popular (15: 17; 19; 21) ; Arhi
va secretă de pe Elba : Festi
val (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;

21), Excelsior (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Flacăra (14,30; 16.30; 
18,30; 20,30) ; Misterele Parisu
lui — cinemascop : Tineretului 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) ; Ucigașul plătit — cinema 
scop : Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Tomis (9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30) ;
Pe Donul liniștit (seriile I și 
II) : Central (10; 14,15; 18,30) ; 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16,15.; 18,30; 20,45) ; învierea 
(ambele scrii) : Union (16,15; 
20) ; Program pentru copii : 
(ora 10) ; Generalul : Doina 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30) ; Un 
cielu de filme documentare : 
Timpuri Noi (de la orele 10-21 
în continuare) ; Ultimul tren 
din Gun Hill : Vitan (15; 17; 
19; 20,45) ; Ultimul meu tango : 
Giuleștl (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18.30; 20,45) ; Taxiul morții : 
Cultural (16; 18; 20) ; Trage
dia optimistă — cinemascop : 
Feroviar (10; 12,30; 15,30; 18;

20,30) ; La virata dragostei : 
Dacia (10; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21) ; Tinerii — cinemascop : 
Buzești (11; 15; 17; 19; 21) ; Te
roare în munți — cinemascop : 
Cosmos (16; 18: 20) ; Mi-am 
cumpărat un tată — cinema
scop : Bucegi (10; 12; 16; 18;
20) , Volga (10; 12; 14,30; 16.30; 
18.30; 20,30) ; Ah, acest tine
ret ! : Unirea (16; 18; 20), Mio
rița (9.45; 12; 14.15; 16,30; 18.45;
21) ; Bate toba — cinemascop :
Munca (15; 17; 19; 21); Hara- 
kiri — cinemascop : Arta
(15,30; 18,15; 20,45) ; De la Ape- 
nini la Anzi — cinemascop : 
Moșilor (15; 17; 19; 21) ; Cuce
rirea Everestului : Viitorul
(15; 17: 19; 21) ; Codin : Colen- 
tina (15; 17; 19 21) ; Contele 
de Monte Cristo (ambele serii) 
— cinemascop : Progresul (15; 
19) ; Noua prietenă a tatii ; Ah. 
acest tineret! (ambele filme) : 
Luceafărul (15; 19) ; Vară și 
fum — cinemascop : Drumul 
Serii (16: 18,15; 20,30) ; Să ne 
trăiești, Gnat ! : Ferentari (16; 
18; 20) ; Valsul nemuritor : Co- 
troceni (14.30; 16,45; 19; 21.15) ; 
Trei plus două — cinemascop: 
Pacea (16; 18; 20) ; A dispărut 
o navă : Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Lira (15; 17: 
19; 21). Adesgo (14,30; 16,45; 
19; 21,15).

Televiziune
VINERI 6 DECEMBRIE

18,30 Universitatea tehnică la 
televiziune : tubul electronic —- 
Dioda de ing. Mircea Bubulac ; 
19,00 Jurnalul televiziunii : 19,10 
Filmul pentru copii : „Funtik și 
castraveții' ; 19,30 Transmisie de 
la sala sporturilor Floreasca a în- 
tilnirii de handbal dintre echipele 
masculine ale R.P.R .și R.F.G. ; 
20,40 Săptămîna ; 21,40 Din cele 
mai iubite melodii. Scene și arii 
din opere. Iși dau concursul Io- 
landa Mărculescu, artistă emerită, 
Mihaela Botez, Elena Patrichi, Ion 
Piso, Constantin Gabor ; In în
cheiere : buletin de știri, buletin 
meteorologic.

(Urmare din pag. I) 

că această mică înșelăciune 
i-ar putea da unele satisfacții. 
Nu s-a aflat atunci de gindurile 
acestea și el, Gubranschi, a în
cercat să facă așa cum l-au 
învățat cei de la restaurant ; a 
fugit și de la a doua oră și de 
la a treia, pină s-au adunat cu 
zecile — și orele lipsite și no
tele proaste. S-a certat cu tatăl 
și cu mama lui dind crezare 
doar acelora cu care se întll- 
nea nopțile.

Dezmeticirea celor din jur 
n-a venit prea repede, deși ră
tăcirile lui au durat multe luni. 
Dar s-a găsit totuși cineva, care 
a zis: „Stați, măi, oameni bunii 
Noi mergem înainte, dar cole
gul nostru?". „Care coleg 
„Atila Gubranschi ! Se vorbește 
despre el ca despre un pierde- 
vară, un leneș, spun unii că 
dacă mai merge așa ajunge o 
haimana...1'

E curios că și-au dat seama 
at.it de tîrziu I E posibil să nu 
fi văzut, mai ales organizația 
U.T.M. ? Au văzut, dar au luat 
nepermis de ușor lucrurile, că 
n-nu stat să prevadă urmările. 
E bine totuși că, atunci măcar, 
s-au analizat lucrurile așa cum 
trebuie. S-a văzut că, afară de 
Atila, mai erau și alții care se 
răzlețiseră de modul firesc de 
comportare a unui tînăr. Un 
elev, Nicolae Vftdeanu care, 
transferat disciplinar de la o 
școală din București, nici la Ti
mișoara nu-și vede de treabă, 
calcă pe urmele lui Gubranschi, 
fuge de muncă, căzînd direct 
— la 16- ani — în noroaiele al
coolismului : unul, Ion Buda, 
bătăuș care și-a lovit un co
leg I altul, David Gligor, care, 
deși avea tot ce-i dorește 
inima, întindea mina spre obi
ectele colegilor săi.

Comitetul U.T.M. și-a făcut 
autocritica pentru că nu s-a 
ocupat din timp de ei. A luat 
totodată și o hotărîre imediată: 
punerea tn discuția adunării 
generale U.T.M. pe Grupul șco
lar a faptelor lor, discutarea 
în colectiv a celor care le-au 
comis.

...Sala clubului C.F.R. din Ti
mișoara era plină pină la re
fuz în ziua aceea. Veniseră nu 
numai elevii școlii, dar și mulți 
invitați — profesori, ingineri, 
muncitori vîrstnici, juriști, nu
meroși părinți ai elevilor. Ceea 
ce adunase la un loc atîția 
oameni era faptul că aci avea 
loc o amplă dezbatere privind 
principiile de viață și de com
portare ale unor tovarăși ai lor. 
Veniseră să-și spună părerea 
și să le spună cgvîntul lor de 
tovarăși.

S-au povestit faptele așa 
cum s-au intîmplat.

Printre primii care au cerut

să vorbească a fost un om cu 
părul încărunțit la tiniple. Se 
vedea că era îndurerat. Pe 
pieptul sau, elevii au văzut 
strălucind două rînduri de tre
se. Omul din fața lor a fost de 
multe ori decorat.

— Mă numesc Gubranschi... 
Sînt tatăl elevului Gubranschi, 
colegul vostru, care lipsește de 
la școală, care e certat cu 
munca și disciplina. N-am ve
nit să-l apăr... Durerea mea e 
cu atît mai mare cu cît eu, pe 
vremea cind eram ucenic, tră
iam în cu totul alte condiții,

barea prin care trece azi băia
tul meu. Cred însă că poate fi 
ajutat. Există o metodă pe care 
cei mal în vîrstă o cunoaștem 
bine. întotdeauna cînd apărea 
ceva care făcea stricăciuni, a- 
tunci oamenii se adunau cu to
ții, făceau cerc și-nconjurau 
răul, așa ca el să nu poată tre
ce. Și-n cazul unor apucături 
rele se poate proceda la fel. 
Părinții, profesorii și tovarășii 
celor patru tineri aici discutați 
sîntem aproape două mii. Gîn- 
diți-vă ce cerc putem face noi

— Să ne spună cine sînt a 
cești „prieteni"... Cei care l-au 
învățat că e o rușine să mim 
ceașcă...".

Atila tăcea, dar sala aștepta 
și cînd aproape două mii de oa
meni așteaptă răspunsul tău, 
cînd două mii de perechi de 
ochi te sfredelesc necruțător, nu 
poți să taci.

— Nu-i cunosc... a răspuns 
el.

Sala a izbuc'nit, mirată. Cum 
adică : sînt prieten, dar nu știu 
cu cine ? Ascult sfaturile cuiva 
și nu știu nimic despre acest 
om ?

— Nu Ie știu decît pore
clele...

Prima reacție a sălii a fost 
un hohot general. Apoi din nou 
s-a făcut liniște. Era vorba de 
un lucru foarte serios, de care 
abia acum își dădeau seama cu 
precizie. Scăpaseră din vedere 
că, in ciuda „bărbăției" de care 
făcea caz, colegul lor era un 
om slab, se lăsa ușor influen
țat de niște indivizi decăzuți. 
De pildă, în seara în care Ati
la îl lăuda în gînd pe prietenul 
dedat la băutură, el aflase că 
omul acesta are o familie, că 
are și copil, pe care l-a părăsit, 
că ei avea, de fapt, niște obli
gații morale și materiale, pe 
care nu și le îndeplinea, chel
tuind însă fără rost banii. A- 
flase că omul acesta e certat 
cu munca, cu .disciplina. Și to
tuși Atila continua să fie slab, 
prețuind, în loc să respingă, 
„experiența" acestui amic de 
băutura. Era clar că interven
ția și ajutorul colectivului în- 
tr-un asemenea caz sînt neapă
rat necesare.

Numeroși elevi (Maria Văcă- 
rescu, Constantin Lehaci, Bur- 
lea Ion), profesoara Mana Fra- 
țilă, directorul Baici Ludo
vic, Ioan Iovanovici, secre-

spus. Ce Înțelegi prin a fi mai 
puțin sever eu tine ?

— îmi pretinde să fiu scara 
devreme acasă...

— ...Adică, îi pretind să nu 
hoinărească nopțile fată rost a 
completat tatăl. Judecați șt voi : 
vine, noapte de noapte, la 12-1 
acasă I Unde umblă ? La ce-i 
folosește acest timp pierdut 
fără rost ?

Spre deosebire de Atila, su 
tele de tineri și vîrstnici pa - 
ticipanți la dezbatere au pledat 
susținând <> astfel de severitate, 
severitate care - - așa csm spu
nea tatăl unui elev - - reflecta 
nu lipsa de grijă, ci tocmai 
grija părintelui pentru fiul 
său. Astfel, dezbaterea a depă
șit cadrul cazului de ia care s-a 
început. Cu multă înțelepciune 
s-a spus acolo ca în severitatea 
părinților fața de lipsurile co
piilor, in severitatea profesori
lor, a maiștrilor fața de elevi se 
citește tocmai dragostea plină 
de grija a generației vîislnice, 
cu experiența de viață, fața de 
noi, cei tineri. Coca ce este 
prețios in această seriozitate cu 
care privesc oamenii mai virst- 
nici faptele noastre este toc 
mai faptul că ei tiu ne fac ra
bat, nu ne trec cu vederea lip
surile sub motiv că sîntem ti
neri, că pretind tinerelului să 
fie la înălțimea și frumusețea 
vîrstei sale.

O mie două sute de utemiști 
au votat împotriva părerilor și 
purtărilor Iui Atila Gubran
schi, colegul lor.

Rînd pe rînd au trecut prin 
fața adunării și ceilalți elevi 
care prezintă abateri de la nor
mele noastre do comportare . 
Nicolae Vădeanu, cel dedat la 
beție, Ion Buda, bătăușul. Foar
te interesantă a fosl discuția 
purtată cu David Gligor, cel

Vorbește tatăl elevului Gubran schi. „Nu, cinstea și onoarea na 
se află in orele pierdute fără rost, ci în muncă, în disciplină, 

în Învățătură".

„Ca tată am asculat cu fruntea plecată ceea ce s-a spus aici 
despre acești băieți. Să-i ajutăm să se Îndrepte".

dar nu m-ain făcut de rușine. 
Am peste cincizeci de ani. Pă
rinții'mei au fost muncitori 
necalificați. Nu m-au putut 
ține la școală. Numai patru 
clase am reușit să urmez și 
asta cu mare greutate. După 
asta nevoia m-a pus să vind 
ziare și prăjituri pe stradă. La 
12 ani am intrat ucenic. Părin
ții voșlri știu cum era: înjură
turi, bătaie, mizerie, mîncare 
proastă. In aceste condiții am 
reușit, totuși, să rămîn cinstit, 
nri-a devenit dragă munca, în 
muncă am găsit cea mai mare 
bucurie...

(Tovarășul Gubranschi 6-a o- 
prlt o clipă stăpînindu-și emo
ția).

— Credeți că mi-e ușor ? 
Poate și noi, părinții, sîntem 
de vină. Dăr nu există zi in 
care să nu-1 întrebăm pe fiul 
nostru : unde vrei să ajungi ? 
Ai șaptesprezece ani, nu mai 
ești un copil, ai ajuns la vîrsta 
cind trebuie să judeci singur. 
E posibil să nu-ți dai seama că 
ai apucat o cale care nu-ți va 
aduce nimic bun ?

— Cum credeți că poate fi 
îndreptat î l-a întrebat cineva 
pe tovarășul Gubranschi.

— Nici noi, părinții, nici voi, 
tovarășii lui, n-am observat cu 
atenție cînd s-a produs schim-

împotriva apucăturilor rele pe 
care le-au deprins.

Sala s-a declarat de acord cu 
tatăl lui Gubranschi. „Cercul 
împotriva răului" s-a format 
imediat, pe loc, așa cuin două 
mii de oameni și-ar uni brațele 
deodată, alcătuind o singură 
forță, un singur braț uriaș. S-a 
propus ca Atila Gubranschi să 
iasă în fața adunării și să a- 
rate uteiniștilor din organizația 
școlii „Electromotor" ce păreri 
are, ce gînduri are.

La început Atila a crezut că 
va scăpa ușor, a ignorat aceas
tă forță sau poate nu și-a dat 
seama de ea, a crezut, poate, 
că invitația de a ieși în fața 
colectivului e mai mult o dis
tracție. A ieșit zîmbind. „Mai, 
ce erou sînt I" părea să zică el. 
în fața tovarășilor s-a făcut 
insă deodată ca focul. A fost 
deajuns să stea acolo, în fața 
tovarășilor cîteva clipe ca să 
simtă că îl cam „strînge căma
șa". Stătea cu ochii pironiți în 
pămînt.

— Uită-te la noi, Gubran
schi I i s-a spus. Privește-ne In 
ochi și răspunde...

— Cum se face că din aproa
pe 2 000 de colegi — serioși, 
muncitori, nu ți-ai ales nici un 
prieten, iar prietenii ți i-ai gă
sit printre niște pierde-vară ?

tarul organizației U.T.M. de la 
întreprinderea „Electromotor", 
Jira Mișcovici, colectivist din 
Sinmartinul Sîrbesc, tată al u- 
nui elev și mulți alții i-au a- 
rătat lui Atila Gubranschi cil 
de greșit a procedat îndepăr- 
lindu-se de colectivul în care 
învață.

— Ce ai de gînd să faci ? 
l-au întrebat cei din sală.

Atila a promis că se îndreap
tă, le-a cerut însă celor pre- 
zenți la adunare să-l roage pe 
tatăl său să nu mai fie „atît de 
sever cu el".

— Explică mai clar, 1 s-a

care a furat obiecte ale cole
gilor săi. Pentru purtarea sa el 
a fost judecat de tribunal și 
condamnat la trimiterea într-o 
școală de corecție. Faptul aces
ta i-a arătat dintr-o dată lui 
Gligor adevărata măsură a ges
tului său. L-au podidit lacrimile 
la gindul că trebuie să se des
partă de tovarășii săi.

— Cum s-a intîmplat ? Spu- 
ne-ne și nouă. Cum s-a putut 
întîmpla una ca asta ?

— N-aveai ce-ți trebuie ?
— Am de toate... (Se vedea

t 
și din modul cum e Îmbrăca' • 
că are de toate, ce ar Ii pal ii i 
să mat aibă in plus ?). in taptl 
și el căzuse prada tot influen
ței unor „prieteni" <are*i  ino
culaseră irfeca distracției în 
locul muncii" Gligor și-a dut 
seama că a greșit. Chiar acolo, 
la dezbdlerea organizată el a 
rugat colectivul școlii să-l ia 
pe răspundere promițînd in fața 
sutelor de colegi sa redevină 
așa cum era mai inainte, sa 
muncească cinstit, să invețe 
sîrguincios, să se poarte coreei.

Cu greu, după o gindiro 
foarte serioasă, sala >1 a expri
mat încrederea in Gligor. Fă- 
cind aceasta, colegii săi s-du 
gindit Ia faptul că el a fost tui 
elev bun, s-au gindit că el iși 
va respecta cuvîntul, s-au gin 
dit totodată la forța pe care o 
reprezintă colectivul in proce
sul de educație, și au promis 
procurorului aflat în sală că 
vor avea grijă ca Gligor să se 
îndrepte niminind in mijlocul 
lor. Angajamentul colectivului 
a fost ca în aceeași măsura să 
se ocupe și de Gubranschi, de 
Vădeanu sau de Buda. In pri
mul rind, se spunea in aduna
re, să urmărim ca ei să mun
cească bine, să învețe, să fie 
disciplinați. Munca educă la om 
cele mai frumoase trăsături mo
rale, sentimentele cele mai no
bile.

★

...Ore de dezbatere, ore de 
gindire, ore de educație. Mo
mente în care omul, treeînd 
prin flacăra criticii colective, 
simte cum niște apucături rele 
sînt detectate cu precizie de 
sutele de priviri care-1 observă, 
înconjurate din toate părțile, 
cuprinse ca intr-un cerc al o- 
noarei și demnității omenești și 
zvîrlite afară. Uneori nu ți-e u- 
șor să treci prin asemenea cli
pe, așa cum nici unui bolnav 
nu-i este ușor să se urce pe 
masa de operație. Odată tumoa
rea extirpată, omul se simte 
însă altfel și mulțumește celor 
care l-au făcut sănătos. Așa s-a 
întimplat și cu Atila Gubran
schi, cu Vădeanu, cu Buda sau 
Gligor.

E meritul organizației U.T.M. 
de la Grupul școlar „Electro- 
motor"-Timișoara că s-a gindit. 
cu grijă la ei și e meritul co 
lectivului că i-a ajutat să vadă 
ceea ce nu era bun în com
portarea lor.

O întrebare, totuși : ce se în
tâmplă cu „prietenii" acestor 
patru băieți ? Ne gindim că și 
acolo, în locurile unde muncesc 
și trăiesc ei, forța colectivului, 
opinia tovarășilor trebuie să 
facă cerc împotriva apucături
lor lor urile. Peste tot unde 
apare ceva care umbrește cît 
de cît imaginea curată a vieții 
noastre să facem cerc colectiv 
și-n locul a ceea ce e rău să 
deschidem potecă dreaptă dra
gostei de muncă, de învățătu
ră, sincerității, cinstei, respec
tului pentru îndeplinirea obli
gațiilor.

iliștea- me
(Uimare din pag. I)

ci daci n-au reușit părinții nu vor reuși nici 
copiii 1

Căsătoria avu loc în 1954, tinerii locuiau în 
casa părinților dulgherului și în anii urmă
tori Ioana născu două fetite, ca și cind ar fi 
fost scris ca din familia ei să nu iasă decit 
fete. Se înțelege de la sine că dacă inainte de 
măritiș, prinsă de grija propriului ei viitor, 
Ioana nu prea se gîndea la viata și frămin- 
tirile satului, acum, cind avea doi copii mici, 
se gindea șl mm puțin, cu toate că ceea ce 
se petrecea in sat la un moment dat. ii atrase 
totuși atenția : se înființa o gospodărie agri
colă colectivă.

Faptul se petrecu in 1957 și dădu naștere 
la tot soiul de 'întrebări : Cine erau cei care 
renunțau de bunăvoie la pămîntul lor și la 
existența lor individuală, ca să trăiască in co
lectiv ? Dar mai iutii renunțau ei la ceva, ia 
să vedem ! Și se constată la o cercetare mai 
atentă — cel pufin așa auzea Ioana că se 
vorbește prin sat — că unii nu renunțau la ni
mic, fiindcă nu aveau nimic și intrau în gos
podărie cu te miri ce, un cal lovit de talan 
sau o jumătate de pogon pierdută cine știe 
pe unde, dincolo de Cotigeoaia sau Tudoria. 
iar alții care aveau, intrau numai cu o parte 
de pămînt, cealaltă trecind-o pe numele tine: 
rude, pentru orice eventualitate. Și bineînțe
les că intrară aproape tofi sulariații sfatului 
și cooperativei și morii, oameni care nu prea 
aveau timp să iasă la muncă agricolă.

Pentru moment era greu să fie convins ast
fel satul că agricultura colectivă e superioară 
celei individuale. llie Nica Iși vedea mai de
parte de dulgheria lui, pentru el nu se punea 

problema, el abia urma ca în viitor să-și Strin
gs ceva bani și să-și cumpere cîteva pogoane 
și abia pe urmă, ce-o să facă lumea ailaltă o 
să facă și el. Avea două fetițe și trebuia să 
se gîndească de pe acum la ele, să le facă 
mari și să le lase și lor ceva zestre. Cu un 
hectar jumătate cît avea de la sofia lui nu pu
tea el să fie liniștit cînd se gîndea la viitorul 
lor. Era adevărat că acum viitorul unor copii 
nu se mai hotăra după legile vechi ale vieții 
țărănești. Dacă cineva nn avea pămînt nu 
mai era silit să-și plece fruntea în fata soartei 
și să trăiască trudind zadarnic pe o fișie mică 
de pămînt : copiii plecau din sat cu duiumul 
și nu se mai întorceau, ajungeau constructori 
pe șantiere, în uzine, profesori, medici, ofi
țeri, ingineri... Chiar aici în sat, era lipsă, de 
pildă, de învățători (în comună, vechea școală 
fusese mărită, apoi mai fusese construită încă 
una și deocamdată cursurile le țineau niște 
suplinitori) pe urmă, în sat, mai apăruseră un 
dispensar și o casă de naștere și aveau ne
voie de personal medical — care se schimba 
cam des — fără să mai vorbim de stațiunile 
de mașini și tractoare, de tehnicienii și in
ginerii agronomi care mișunau prin raion pre
gătind și conducînd campaniile agricole (llie 
Nica văzuse nu o dată cu ochii lui fete tinere 
de nici optsprezece ani cu pregătire de școală 
tehnică agricolă lucrînd pe lingă gostaturi și 
trăind mai bine de cum trăise sofia lui cind 
lusese fală). Totuși, un părinte e dator să 
muncească și să lase cit mai mult pămînt co
piilor săi, indiferent ce drumuri ar apuca ei. 
și indiferent ce preț ar avea mai tîrziu pă
mîntul. la pămînt puțind <<f te întorci oricînd 
și să trăiești în deplină siguranță de pe urma 
muncii lui.

Erau unii cars spuneau că gospodăria co
lectivă din Belitori ar merge bine și că dacă 
și aici în sat... Merge bine gospodăria din 
Belitori ?! — se mirară alții. Ia să ne ducem 
si vedem și noi. Și se duseră și văzură și cîna 
se întoarseră spuseră : „da, e adevărat, merge 
bine, dar fiindcă au pămînt bun 1“

Cum să zică ei că merge bine și să le dea 
în felul acesta celor din Belitori un certificat 
de inteligentă ! Păminful era cu pricina, se 
știe că există pămînturi unde porumbul se 
sapă singur de buruieni, iar griul se selec
ționează și se seamănă tot singur pe o ară
tură pe care și-o face pămîntul tot așa, peste 
noapte, are el capacitatea asta de a se ara 
de la sine I De-aia îi zice pămînt bun I

Și la urma urmei toate acestea nu-l privesc 
pe llie Nica decît tangențial, în măsura în 
care cele trei pogoane ale muierii sînt și ale 
lui... El e dulgher și în privința asta a cam 
auzit el cum de vine cu dulgherii în gospo
dăria colectivă, adică a văzut ce-au lucrat, cine 
le-a lucrat și cum : un fel de grajd cu acope
rișul așa, în valuri... In orice caz n-au nevoie 
de el, nimeni nu te întreabă : „bă, tu ce ești, 
drac, lac ?“ „Dulgher ?l“ „Dulgher ? Atunci 
treci colea și dulgherește".

Ce să dulgherească ? La ce?
Cît despre Ioana, ea nu prea avea răgaz, cu 

cei doi copii ai ei mici, să-și pună probleme 
politice și sociale. Și cînd nu ai răgaz să răs
punzi singur la ceea ce se petrece, atunci gîn- 
direa ta își însușește de cele mai multe ori 
răspunsurile date de unii sau de alții, te iei 
adică după ies și grec, (cum s-a exprimat 

Nica llie cînd am ajuns la acest capitol al 
vieții lor). De pildă : „Dacă intri acolo nu 
mai ai zi albă /" Sau : „Eu la mine acasă mii 
pun iarna pe somn de la bobotează și mă scol 
la săptămîna brînzii", (adică dacă intri in co
lectiv n-o să mai poți să faci figura asta, cu 
alte cuvinte nu vei mai fi liber să faci ce 
vrei). Și așa mai departe, toate cam pe ace
lași calapod.

Așa se face că anul i960, anul colectivizării 
totale în comuna lor, îi găsi pe Ioana și llie 
Nica nepregătiți, cu răspunsuri de acest gen 
date unor probleme mult prea grave ca să 
poată fi considciate rezolvate prin zicale.

Unde merge satul mergem și noi, răspunse 
Ioana Nica foarte senină agitatorilor în ziua 
cînd aceștia o întrebară dacă nu ar dori să se 
înscrie în gospodărie.

— Atunci e simplu, ziseră ei (tot așa de 
senini ca și ea !). lntrucît pămîntul e al dti- 
mitale, înscrie-te dumneata și cînd se întoarce 
tovarășul llie Nica de la București, se înscrie 
și el. („Intîmplător", llie Nica și frate-snu 
plecaseră pe la București). Că de întors tre
buie să se întoarcă, n-o să stea acolo I mai 
adăugară ei.

— Nu, cum o să stea, zise Ioana, trebuie 
să se întoarcă, dar dc, pină nu vine el nu 
mă înscriu, de ce să ne înscrim separat ?

Se făcu însă tăcere, iar gazda, fără să-și 
piardă seninătatea, se pomeni prinsă de gîn
duri. Ce era de făcut ? 1 se punea ei direct 
problema și i se cerea răspuns ei și nu băr
batului. Se uită deschis la ei și le spuse lim
pede :

— Nu mă înscriu fiindcă nu știu cum o 
să fie I

— Ce nu știi, tovarăși Nica ? zise atunci 
«

unul din oaspefi. Hai s-o luăm așa, deschis 
și fără vorbe de prisos.

— Fără vorbe de prisos, zise gazda. Nu 
știu cum o să muncim și cum o să ne plă
tească.

începură să-i explice lucruri cam greu de 
cuprins cu mintea dacă nu le-ai mai trăit pină 
atunci, cum era cu ziua-muncă, cu procentele, 
cu organizarea pe brigăzi și pe echipe... As
culta însă numai pe jumătate, fiindcă între
barea ei nu se oprea numai aici, ea voia să 
știe concret ce viafă o aștepta pe ea personal 
și pe fetitele ei acolo, in satul lor, dacă re
nunța la cele trei pogoane și începea să-și 
ducă viata muncind cu procente și cu zile soco
tite de alții ? Da, echipe, brigăzi, ziua-muncă, 
dar oare o să fie pentru toți bine într-o astfel 
de viață ? Rău n-o să fie de nimeni ? lată, a- 
cum familia ei se descurcă, dacă e să compare 
viața ei cu a părinților dinainte de război, s-ar 
putea spune că o duc destul de bine, muncesc 
cele trei pogoane și le iese traiul. Ce-o si fie 
dacă își schimbă total viafa și își leagă atît de 
string soarta de a celorlalți ? Or să trăiască toți 
rău, sau or să trăiască toii mai bine ? Cine pu
tea să răspundă la astfel de întrebări ? Cine 
putea să știe și pricina unui rău posibil de care 
să te poți feri ? Și tot gîndindu-se la aceste 
lucruri, ea își dădu seama că tn aceste zile de 
fierbere trebuia să parcurgă cu mintea și sil 
răspundă la toate întrebările care au frămîntat 
satul timp dc aproape cincisprezece ani, că a- 
ceste întrebări au tulburat și pe alții și că acum 
i-a venit și ei rîndul să le den un răspuns.

Și atunci Ioana Nica ieși în sat> își aduse a- 
minte ci are șapte clase primare, puse mina pe 
ziare și începu să le citească : toată (ara se co
lectiviza. !n ceea ce privește satul lor află că 

de la șaizeci de familii cite avea gospodăria în 
perioada aceea numărul celor care se înscriu 
urca mereu, înlîi pînă la o sută, apoi o sută 
cincizeci, apoi după cîteva zile trei sute și tot 
așa, încet-încet, ajunsese la cinci sute. La al 
587-lea Ioana Nica se înscrise. Satul avea peste 
1 400 de familii.

Intre timp llie Nica se întorsese de la Bucu
rești și chiar în ziua aceea trimiseseră după 
el de la gospodărie, după el și după frate- 
său Stavre, îi chema un inginer de la secția 
construcții a sfatului popular raional. Cind so
siră acolo, Nica llie și Nica Stavre găsiră a- 
dnnați pe toți dulgherii, fierarii și zidarii din 
comună, peste douăzeci de inși. Ce aveau cu 
ei ? Inginerul era grăbit :

— Cine sînt frații Nica ?
— Noi sîntem, răspunseră frații, (cran 

patru !)
Ce se întîmpla ?
Răspunsul la această primă întrebare rare 

se ridica în fața lor ca o seceră, in uceaș/ă 
primă zi de intrare în noua viată, nu int r- 
ziase să fie dat. Ce-or să facă cu ei, cu dul
gherii ? In general, care o să fie soarta tutu
ror meșterilor comunei ? Răspunsul fu scurt : 
aveau să plece la raion, să urmeze njste 
cursuri de o săptămtnă și pe urmi au să se 
întoarcă și să se apuce de treabă. Ce treabă ? 
Ehe I Se vor face construcții mari, cum nu 
mai existaseră niciodată în sat, magazii să 
încapă in ele zeci de vagoane de cereale, graj
duri pentru sute de capete de vită, remize 
pentru sute de căruțe, saivane pentru mii de 
oi, ateliere complexe de tîmplăric, rotărie și 
fierărie, maternități pentru zeci de scroafe de 
prăsilă. fîntîni cu pompe, construcții de ferme... 
Și cînd toate acestea ? Acum, imediat, peste



I
lli ndeplinirea sarci

nilor mari care

I stau astăzi în fața 
organizațiilor de 
bază U.T.M. ne- 

II cesită, în mod fi
resc, un control și 

o îndrumare mai atentă, mai 
operativă, din partea comite
telor raionale și orășenești 
U.T.M.

în orașele regiunii noastre 
își desfășoară activitatea a- 
proape 1 500 de organizații de 
bază U.T.M. Fiecare dintre a- 
cestea își are specificul său, 
determinat atît de specificul 
activității întreprinderii sau 
instituției respective, cit și de 
problemele concrete pe care 
le ridică viața fiecărui colec
tiv în parte. Or, o îndrumare 
competentă, eficace, presupu
ne tocmai cunoașterea temei
nică a ceea ce este specific 
fiecărei organizații, sprijinirea 
organizației pentru a realiza 
sarcinile concrete ce-i stau in 
față. Să luăm, de pildă, orașul 
Sibiu unde există peste 300 de 
organizații de bază U.T.M. A 
asigura o îndrumare concretă, 
operativă fiecărei organizații 
în parte, presupune în mod 
firesc existența unui larg ac
tiv de oameni bine pregătiți, 
capabili să îndeplinească a- 
ceastă sarcină de răspundere. 
Iată de ce munca cu instruc
torii nesalariați este o chesti
une de mare importanță pe 
care noi am privit-o cu toată 
atenția.

Pornind de la indicațiile 
C.C. al U.T.M., comitetul re
gional a îndrumat comitetele 
orășenești să recruteze in a- 
ceastă muncă tineri cu o bună 
pregătire politică și prafesio- 
nală, tineri care să cunoască 
munca U.T.M.

Din numărul total al in
structorilor, aproape 70 la 
sută sînt muncitori evidențîați 
în întrecerea socialistă, iar 20 
la sută ingineri și tehnicieni ; 
au fost recrutați și medici, 
profesori, acoperindu-se astfel 
nevoile specifice ale muncii 
în fiecare ramură de activita
te în parte. De specialitatea și 
pregătirea fiecărui instructor 
s-a ținut seama și atunci cînd 
au fost repartizați pe organi
zații de bază U.T.M. în primul 
rînd nici unui instructor nu iO inițiativă bună

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). — 140 de ti
neri din orașul Craiova, au 
trăit zilele trecute, Ia Muzeul 
de istorie a partidului „Pro
cesul muncitorilor ceferiști și 
petroliști din 1933“, un mo
ment deosebit de important 
din viața lor — primirea car
netului roșu de U.T.M. Biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
a invitat la această adunare 
și pe tovarășul Emil Ștefu, di
rectorul muzeului care în cu
vinte calde a evocat în fața 
tinerilor momente importante 
din lupta glorioasă a proleta
riatului din țara noastră pen
tru înlăturarea exploatării ce
lor ce muncesc. Primul car
net a fost înmînat de tovară
șul Ștefu. Eleva Maria Negrea 
de la Școala medie nr. 5 s-a 
amgajat să învețe și mai bine 

s-a repartizat mai mult de 
două, maximum trei organi
zații de bază. S-a avut în ve
dere — în special în orașul 
Brașov — ca organizațiile de 
bază repartizate să fie cît mai 
apropiate de locul de muncă 
al instructorului, sau să se 
afle în cartierul în care locu
iește acesta. Se înțelege însă 
că principalul criteriu în re
partizare a fost acela al spe
cialității, al pregătirii instruc
torului respectiv. Așa, de pil
dă, tovarășul inginer Gheor- 
ghe Constantin, de la C.F.R. 
Sibiu, răspunde de îndruma
rea activității organizațiilor 
de bază U.T.M. de la Revizia 
de vagoane și Depoul C.F.R. ; 
Gheorghe Tecușan, tîmplar la 
Măgura Codlei, de organizația 
de bază U.T.M. de la Industria 
locală, sectorul tîmplărie-Cod- 
lea etc.

Biroul comitetului regional

U.T.M. apreciază ca un lucru 
bun faptul că din cei peste 
300 de Instructori nesalariați, 
cîți există astăzi în regiune, 
nici unul nu depășește vîrsta 
de 26 de ani. Fiind tineri, deci, 
ei au timp să crească în mun
că, să capete experiența ne
cesară și aceasta ne dă posi
bilitatea de a putea recruta 
din rîndul lor cadre cu munci 
de răspundere pentru organi
zația noastră.

Dar, recrutarea unui număr 
mare de instructori nesala- 
riați nu rezolvă singură aceas
tă latură a activității noastre. 
La începutul anului și Comi
tetul orășenesc U.T.M. Bra
șov ca și cel din Sibiu și al
tele, după ce au terminat re
crutarea instructorilor, o vre
me au neglijat un fapt esen
țial : pregătirea acestora. Bi
roul comitetului regional 
U.T.M. a intervenit operativ 
și această deficiență a fost în-

pentru a răsplăti în felul a- 
ce.sta grija cu care partidul 
înconjoară tineretul din patria 
noastră, pentru a fi demnă de 
carnetul roșu pe care l-a pri
mit. După aceea tinerii au vi
zitat muzeul. Organizată în 
felul acesta, înmînarea carne
telor de U.T.M. a constituit 
un moment emoționant, ce nu 
se va șterge din memoria fie
căruia din tinerii prezenți. 
Este o inițiativă bună a comi
tetului orășenesc U.T.M., care 
se cere continuată.

Un aspect de la conferința 
de dare de seamă și alegeri 
U.T.M. de la Institutul de 

Științe Economice.
Foto : Cercul sludenjesc 

de lotoamalori al institu
tului. 

lăturată de majoritatea comi
tetelor orășenești U.T.M.

în ce direcție am orientat 
pregătirea instructorilor ne
salariați, cum am organiza
t-o ? în primul rînd, noi am 
ajutat instructorii să cunoască 
temenic hotărîrile partidului 
și guvernului nostru, sarcinile 
ce decurg din aceste hotărîri 
pentru organizațiile U.T.M., 
formele și metodele de mun
că, specifice organizației noas
tre. în acest scop, toate corni
țele orășenești U.T.M. din re
giune, cu sprijinul direct al 
membrilor biroului regional 
U.T.M., au organizat cursuri 
serale cu durata de 8—10 zile.

La Sibiu, de pildă, cu acest 
prilej s-au ținut în fața in
structorilor expuneri despre 
U.T.M., d,espre conducerea de 
către partid a organizației 
noastre, sarcinile pe care 
partidul le-a pus în perioada 

Gheorghe Moțai
prim-secretar al Comitetului regional Brașov al U.T.M.

aceasta în fața Uniunii Tine
retului Muncitor etc. Și la 
Sibiu, ca și la Brașov, Me
diaș, Făgăraș, Cisnădie etc., 
comitetele orășenești U.T.M. 
au dat o mare atenție pregăti
rii instructorilor pentru ca ei 
să cunoască temenic proble
mele economice. Creșterea 
productivității muncii, redu
cerea prețului de cost și sarci
nile tineretului în această pri
vință, sarcinile ce decurg din 
hotărîrile Congresului al III- 
lea al P.M.R. privind creșterea 
gradului de mecanizare și 
automatizare a procesului de 
producție etc., sînt doar cîleva 
din expunerile pe teme econo
mice ținute în fața instructo
rilor nesalariați.

Dacă în general în regiunea 
noastră se poate spune că s-a 

asigurat o bună pregătire a 
instructorilor nesalariați, a- 
ceasta se datorește în primul 
rînd sprijinului primit din 
partea comitetelor orășenești 
de partid. Cele mai multe ex
puneri au fost ținute de tova
rășii secretari ai comitetelor 
orășenești de partid, de cadre 
de conducere din principalele 
întreprinderi economice. A- 
ceasta a făcut posibil ca fie
care expunere să fie strîns le
gată de realitatea din orașul 
respectiv, de activitatea con
cretă a organizațiilor de bază 
U.T.M. .

A dat rezultate bune și 
faptul că, periodic, membrii 
biroului comitetului regional 
U.T.M. iau cuvîntul în fața 
instructorilor nesalariați. în 
felul acesta instructorii sînt 
puși la curent cu tot ce a sur
venit nou în munca de orga
nizație, cu instrucțiunile C.C.

al U.T.M., cu experiența va
loroasă din munca altor orga
nizații U.T.M. Un membru al 
biroului regional U.T.M. cu
noaște activitatea, din nenu
mărate alte organizații de 
bază, metodele bune folosite 
în alte raioane și orașe din 
regiune. De aceea instructorii 
așteaptă cu interes expuneri
le metodice făcute de membrii 
biroului regional.

Noi am apreciat și stimulat, 
de asemenea, discuțiile organi
zate lunar cu instructorii de 
către Comitetul orășenesc 
U.T.M. Brașov. Aceste întîl- 
niri lunare ale instructorilor 
cu secretarii comitetului oră
șenesc sînt folosite nu numai 
pentru informarea lor cu 
noile sarcini, ci și pentru a se 
face un schimb de păreri, a 

se generaliza experiența bună 
acumulată.

La Sibiu, Mediaș, Brașov, 
Cisnădie, Sf. Gheorghe, la pre
gătirea și desfășurarea unor 
ședințe ale biroului sau co
mitetului sînt antrenați și in
structorii. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Brașov, de exemplu, în 
plenara din septembrie a ana
lizat activitatea desfășurată de 
organizațiile U.T.M. din între
prinderi industriale pentru 
mobilizarea tineretului la în
deplinirea planului de produc
ție. Instructorii care aveau sub 
îndrumare organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile industriale 
au luat parte la plenară, mulți 
dintre ei luînd cuvîntul și fă- 
cînd propuneri deosebit de 
valoroase.

Este locul, însă, să spunem 
că nu toate comitetele orășe
nești U.T.M. acordă atenția 
cuvenită muncii cu instructo

rul nesalariat, pregătiri! aces
tuia. La Copșa Mică și Blaj 
munca cu instructorii nesala- 
riați s-a încheiat odată cu... 
recrutarea acestora. Unii din
tre ei nici măcar n-au fost 
repartizați concret să îndru
me o anumită organizație de 
bază U.T.M. în ultima vreme, 
biroul comitetului regional 
U.T.M. a luat măsurile nece
sare pentru ca și în aceste 
orașe de subordonare raională 
să se lucreze cu instructorii 
nesalariați, să fie folosiți mai 
bine în îndrumarea activității 
organizațiilor de bază U.T.M.

In toate orașele din regiunea 
noastră sînt mulți instructori 
care au acumulat de pe acum 
o bună experiență. Este sarci
na comitetului regional 
U.T.M., a comitetelor raionale 
și orășenești ca pe viitor să 
se ocupe cu mai multă atenție 
de generalizarea experienței 
acestora, de perfecționarea 

stilului de muncă al tuturor 
instructorilor nesalariați. A- 
cest lucru se poate face atît 
prin discuții organizate lunar 
cu toți instructorii la comite
tul orășenesc, cît și — mal 
ales — prin munca de control 
și îndrumare concretă făcută 
de membrii biroului comite
tului regional, ai birourilor 
comitetelor orășenești și de 
secretarii acestora în organi
zațiile de bază U.T.M.

Și în această privință Comi
tetul orășenesc U.T.M. Brașov 
are o experiență bună pe care 
va trebui să o generalizăm în 
toată regiunea. Primul secre
tar al comitetului orășenesc 
U.T.M., tovarășul Emil Suditu, 
de pildă, și-a făcut un bun 
obicei de a merge în organi
zațiile de bază U.T.M. împre
ună cu instructorul nesalariat. 
Lucrînd o perioadă mai înde
lungată împreună cu tovarășii 
Petre Bulacea, Petre Braha și 
alții, i-a ajutat concret să-și 
perfecteze stilul de muncă, să 
îndrume cu mai multă compe
tență activitatea organizații
lor de bază U.T.M. respective. 
La fel procedează și ceilalți 
membri ai biroului comitetu
lui orășenesc U.T.M.

Nu peste tot, însă, din pă
cate, lucrurile se petrec așa. 
La Mediaș, Făgăraș și în alte 
locuri, comitetele orășenești 
U.T.M. (inclusiv secretarii a- 
ceslora) se mulțumesc doar să 
traseze sarcini, instructorilor 
nesalariați și mai puțin să-i 
controleze, să-i ajute practic, 
pe teren, ca să și le îndepli
nească.

Biroul comitetului regional 
U.T.M. este convins că mai 
sînt încă multe de făcut pen
tru ca munca cu instructorii 
nesalarfați să se ridice la ni
velul cerințelor. Folosind ex
periența acumulată pînă a- 
cum, dînd o mai mare atenție 
muncii individuale, cu fiecare 
instructor în parte, mai ales 
prin control și ajutor concret 
dat pe teren, în organizațiile 
de bază U.T.M., sîntem con
vinși că activitatea acestora 
se va îmbunătăți, că organi
zațiile de bază U.T.M. vor pu
tea primi de la ei un ajutor 
din ce în ce mai mare în în
deplinirea sarcinilor ce le 
stau în față.

Carotajul radioactiv 
in schelele Moldovei

Petroliștii din Moldova au 
executat anul acesta peste 100 
de operații de carotaj radioac
tiv la sonde, cu 35 mai multe 
față de anul 1958, primul an în 
care acest procedeu modern a 
fost aplicat în schelele moldo
vene.

Acum izotopii radioactivi În
cep să fie folosiți și la detecta
rea unor defecțiuni ale conduc
telor pentru transportul țițeiu
lui spre rafinării. Izotopii se in
troduc în conducte și sînt 
pompați odată cu țițeiul. Acolo 
unde se află o defecțiune, el se 
opresc. Cu ajutorul unor de
tectoare de suprafață se deter
mină locul unde izotopii stau 
imobilizați și, . implicit, locul 
defecțiunii conductei.

(Agerpres)

Ps urmele materialelor publicate
„Trei situații

. și o singură 
concluzie"

n articolul inti
tulat „Trei situa
ții și o singură 
concluzie", publi
cul în ziarul nos
tru nr. 4484 din 
17 octombrie a.c.,

au fost scoase la iveală cîteva
situații diferite în ceea ce pri
vește activitatea cultural-ar- 
tistică desfășurată la nivelul 
secțiilor la Fabrica de pielă
rie și încălțăminte din Cluj.

Astfel, articolul scotea în 
evidență activitatea bună des
fășurată în acest sens în sec
țiile ștanță și croit și critica 
faptul că în secția cusătorie se 
desfășura o slabă activitate 
cultural-educativă.

în urma apariției articolu
lui mai sus amintit, din partea 
comitetului U.T.M. de la Fa
brica de pielărie și încălță
minte din Cluj am primit ur
mătorul răspuns :

„Critica ce ne-a fost făcută 
este justă și au fost luate mă
suri pentru ca și viața cultu- 
ral-artistică a secției cusăto
rie să se ridice Ia nivelul do
rit de către muncitorii de aici.

Pentru aceasta, comitetul 
U.T.M., în colaborare cu comi
tetul sindicatului și cu maiș
trii secției, a întocmit un plan 
privind activitatea viitoare a 
brigăzii artistice. La întocmi
rea acestui plan au fost con
sultați și numeroși muncitori 
tineri și vîrstnici. A fost sta
bilit ca în fiecare lună să fie 
prezentat în fața muncitorilor 
cîte un spectacol inspirat din 
viața secției, strîns legat de 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, îmbunătățirea calității 
produselor, întărirea discipli
nei în muncă etc.

Vor fi organizate, de ase

menea, seri literare, simpo
zioane și seri de recitări ur
mate de reuniuni tovărășești, 
întreceri pentru obținerea in
signei de polisportiv, (s-a sta
bilit ca în prima etapă 15 ti
neri să devină purtători ai a- 
cestei insigne) precum și alte 
concursuri sportive.

Este deja pregătit un con
curs pe tema „Cine știe mese
rie, cîștigă", care va avea Ioc 
în curînd.

Vă asigurăm că, în scurtă 
vreme, activitatea cultural- 
artistică a secției cusătorie a 
fabricii noastre va ajunge la 
nivelul celei din secțiile ștan
ță și croit".

„Mari necazuri 
de la lucruri mici"
Sub acest titlu, în „Scînte- 

ia tineretului" nr. 4485 
din 18 octombrie a.c., la 

rubrica „De la lume adunate'^ 
a fost publicat un articol cara 
se referea la neajunsurile exis
tente în stația C.F.R. Reșița, 
privind buna deservire a că
lătorilor.

în legătură cu cele semna
late, Direcția Regională C.F.R.- 
Banat a trimis redacției un 
răspuns în care se arată că au 
fost luate următoarele măsurii

A fost amenajat și s-a des
chis depozitul de bagaje da 
mînă, solicitat de călători.

S-a luat legătura cu Oficiul 
P.T.T.R.-Reșița pentru ca în 
sala de așteptare să fie insta
lat un telefon public. Acesta 
va fi pus în funcțiune odată 
cu terminarea lucrărilor de 
automatizare a centralei tele
fonice dată de curînd în ex
ploatare la acest oficiu.

S-a luat de asemenea mă
sura ca pentru evitarea aglo
merației călătorilor Ia casele 
de bilete, casierul de serviciu 
să fie ajutat în muncă de 
către un alt casier.

mane a sosit cu un 
lot puternic, dintre 
care se remarcă cu
noscuta internaționali 
Bartels, Jaeger, Graf, 
Lukas, Kclbe. Meciul 
va fi arbitrat de fin
landezul Tuominen. 
In deschidere, de la 
ora 17, au loc două 
meciuri intre echipe 
routine.

• Deși ne aflăm 
in luna decembrie, 
în Europa și în alte 
țări ale lumii se 
desfășoară o bogata 
activitate fotbalisti
că internațională. 
Joi seara, la Luxem

burg, selecționata 
țării gazdă a dispu
tat in compania e- 
chipei Danemarcei 
primul meci pentru 
sferturile de finală

ale Cupei Europei 
interțări. Urmărită 
de peste 10 000 de 
spectatori, întîlnirea 
s-a terminat cu un 
rezultat de egalita
te : 3—3 (2—2). Da

nemarca a prezentat 
aceeași formație care 
a pierdut cu 1—2 
meciul de la Torino 
cu R. P. Romînă, în 
preliminariile tur
neului olimpic. Toa
te cele trei goluri 
ale echipei daneze 
au fost înscrise de 
centrul atacant Ole 
Madsen, care a fă
cut o partidă exce
lentă.

In „Cupa cam
pionilor europeni11, 
Borusia Dortmund a 
produs o mare sur
priză învingînd cu 
5—0 (3—0) pe Ben- 
fica-Lisabona de 

două ori cîștigă- 
toare a acestei cu
pe. Echipa portu
gheză ciștigase doar 
cu 2—1 primul joc 
și a fost eliminată 
din competiție. In 
„Cupa cupelor", for
mația scoțiană Cel
tic Glasgow a dis
pus cu 3—0 (2—0) 
de Dinamo Zagreb. 
Returul va avea loc 
la 11 decembrie la 
Zagreb. Mai multe 
echipe sovietice în
treprind turnee în 
țările Africii și A- 
siei. Fosta cîștigă- 
toare a cupei 
U.R.S.S., Șahtior Do- 

nețk, a Jucat la 
Alep (Siria) cu o 
selecționată locală 
și a obținut victoria 
cu 3—0, Cernomo- 
reț Odesa a făcut 
joc egal (0—0) cu 
selecționata de ti
neret a Tunisiei, iar 
Dinamo Leningrad 
a învins cu 1—0 e- 
chipa orașului Tre- 
bizonda.

• Comitetul de or
ganizare a jocurilor O- 
Iimpice de iarnă anun
ță din Innsbruck că 
s-au primit din par
tea a 32 de țări în
scrierile oficiale dț 

participare la cea dc-a 
9-a ediție a „Olimpia
dei albe", care se va 
desfășura între 29 ia
nuarie și 9 februarie 
1964.

Țările participante 
sînt următoarele : 
Grecia, Australia, Ar
gentina, Belgia, R. P. 
Bulgaria, Danemarca, 
Anglia, Finlanda, O- 
landa, Iran, Italia, 
Canada, Lichtenstein, 
Norvegia, Elveția, 
U.R.S.S., Suedia, Tur
cia, R. P. Ungară, R.P. 
Romînă, Franța, Islan
da, Japonia, R.S.F. Iu
goslavia, R. P. Polonă, 
Spania, Coreea de 

sud, S.U.A., R. S. Ce
hoslovacă, Germania 
(echipă unită), Chile 
și Austria. Termenul 
de înscriere a trecut, 
dar se mai așteaptă 
confirmări din partea 
comitetelor olimpica 
din R. P. Mongolă, 
Liban și Maroc, care 
și-au anunțat dorința 
de a lua parte la 
jocuri.

• In urma refuzu
lui Federației Fran
ceze de a organiza la 
Paris turneul de volei 
pentru desemnarea ce
lei de-a 5-a țări euro
pene participantă la 

turneul olimpic de la 
Tokio, președintele 
Comisiei europene, 
Wasterlein, a propus 
federațiilor din Olan

da și Italia ca echipe
le lor să dispute (tur- 
retur) întîlnirea al 
cărui învingător să se 
califice în turneul 
olimpic.

(Agerpres)

Magazinele de specialitate vă pun Ia dispoziție un bogat sor
timent de articole pentru cado uri î tricotaje, produse cosme
tice — parfumerie, articole de marochinărie, articole de ga

lanterie, jucării, dulciuri, vinuri superioare, licheoruri.

o săptămînă. Se va foripa o brigadă nouă, a 
constructorilor, care va fi condusă de un bri
gadier, cel mai potrivit dintre ei. Cine era 
cel mai potrivit ? Această întrebare fusese pusă 
tuturor celor de față și numele fraților Nica 
fură auzite cel mai des.

înainte de a pleca la raion avu loc aduna
rea generală a gospodăriei și colectiviștii îl 
aleseră președinte pe Văcărnș. Se formară bri
găzile ș! Ioana Nica nimeri în brigada lui An- 
ghel Călinescu.

— Te știu femeie pricepută și serioasă, cu 
șapte clase primare, zise Anghel Călinescu 
cînd o văzu. Te propunem șefi de echipă. 
Nit e nici o filozofie cînd ai cap bun și îți 
place să muncești, mai zise brigadierul. O 
să-fi explicăm ce-ai de făcut, ai si înveți re
pede și o să te descurci.

Ioana se hotărî dintr-odată fără șovăire și 
fără întoarceri zadarnice cu gindul înapoi spre 
vechiul trai : dacă e vorba de gospodărie co
lectivă, atunci să facem gospodărie colectivă I

Era încă iarnă, se duse la sediu și ceru 
cărți, broșuri, instrucțiuni; începu să învețe 
fot ce se putea învăța despre organizarea 
muncii într-o gospodărie agricoli colec
tivă. Va avea răspunderea unei echipe 
și in echipă erau și bărbați și daci a- 
vea curajul să primească să fie șefă de echipă, 
n-avea nici un rost să se pună apoi în situa
ția să aibă pe urmă ce spune bărbații despre 
mintea și priceperea unei femei. Și nu era nu
mai atît I Se formase gospodăria agricolă co
lectivă și intrase în ea tot satul, dar dacă de 
la început se pornea cu stîngul așa avea să 
rămînă multă vreme și de vină n-aveau să 
fie decît ci toți. Fiindcă nu e la fel de ușor să 
dregi o greșeală într-o gospodărie de mii de 
oameni, cum o dregi într-una de cinci-șase. 
Dacă altădată un țăran semăna greșit un te
ren el își dădea seama imediat și îl semăna 
cu altceva, aici cel care își dă seama de o gre
șeală trebuie să-i convingă și pe alții și dacă 
acei alții nu stau bine pe locurile lor în or
ganizarea muncii și nu sînt pricep uți, greșeala 
nu poate fi reparată fără pagube. Dacă un 
șef de echipă (care se afli pe prima treaptă 
in organizarea muncii) nu e bun pe locul lui, 
n-are cap și nu e în stare să facă față, pînă 
își dă seama brigadierul și pînă îl schimbă,

poate să treacă destulă vreme și el poate să 
dăuneze atît echipei cit și gospodăriei.

Astfel, la numai cîteva săptămini din ziua 
cînd Ioana Nica se întreba : n-o si-i fie rău 
nimănui fu gospodăria colectivă ? și cine ar 
putea ști care ar fi răul acela și cum să te 
poți feri de el I și nu găsea răspuns și se te
mea de aceste întrebări, acum se întrezărea și 
răspunsul și, o dată cu el, și schimbarea care 
se petrecea cu ea însăși, noile griji care o 
preocupau alungîndu-i temerile. De cine pu
tea fi rău decît de cel care nu voia să mun
cească ? lată, de pildă acum, cu ocazia adu
nării generale și a alegerii noului consiliu de 
conducere au fost unii cărora parcă nu le-a 
plăcut schimbarea generală din sat fiindcă 
intrarea întregului sat în gospodăria agricolă 
colectivă punea probleme noi pe care vechiul 
consiliu nu le putea rezolva, trebuia ales al
tul și oamenii an ales pe cei care au crezut 
ci sînt cei mai buni dintre ei. Și iată-l pe 
cutare, care înainte fusese socotitor sau maga
zioner, era acum „șef de atelaj" și nu prea-i 
convenea. Și rău putea fi, de asemenea, și de 
cel care în loc si se (iui de treabă se (inc de 
intrigi și beții, cum se auzise de cîfiva dintre 
cei intrați mai înainte și care acum se plin- 
geau că „sînt dați la o parte" și rău putea să 
fie de toți colectiviștii dacă nu erau atenți 
și nu stîrpeau din rădăcină astfel de apucă
turi.

O săptămînă mai tîrziu, Ilie Nica se în
toarse de la raion și într-o dimineață încă rece 
de martie, pe zăpadă, pe întinderea de teren 
de la marginea satului unde exista deja un 
soi de grajd, inginerul Pestrița înfipse primul 
țăruș în pămînt și trase de la cl prima dimen
siune a primei construcții de amploare a sa
tului colectivizat.

Iutii fu Stavre care conduse echipa dulghe
rilor, apoi llie Nica fu numit șef al brigă
zii. Incepînd din ziua aceea constructorii nu 
mai conteniră lucrul și vagoane întregi de ma
teriale începură să fie cărate de la gară la 
marginea satului. Devizul total al construc
țiilor planificate pe trei ani se ridica la un 
milion de lei și adunarea generală hotărî să-l 
micșoreze construind două grajduri în paiantă 
prin muncă neplătită. Această contribuție vo
luntară a colectiviștilor, precum și priceperea

constructorilor conduși de Ilie Nica micșori 
valoarea devizului cu două sute de mii de Ici.

Ca să-și execute construcțiile gospodăriei 
lui agricole colective satul ieși la lucru cu o 
rivnă și cu un entuziasm care ar fi surprins 
pe oricine l-ar fi văzut sau ar fi trăit în ace
lași sat nu cu mult înainte de un an sau doi. 
Nu numai cei tineri puseră mina pe tîrnă- 
coape, pe casmale, pe tesle și fierăstraie, sau 
pur și simplu își suflecară mînecile și panta
lonii și se apucară de lucru, ci și cei din ge
nerațiile mai vechi, oameni care cu patruzeci 
de ani în urmă, la vîrsta cînd își întemeiau 
familia lor clădindu-și viitorul pe sfînta pro
prietate individuală asupra pămîntului, dacă 
cineva le-ar fi spus că la șaizeci vor fi vă- 
zuți frămîntînd argila să facă paiantă pentru 
gospodăria agricolă colectivă și că feciorii și 
nepoții lor se vor însura altfel decît ei, nu 
bizuindu-se pe cele două pogoane care le 
reveneau în cel mai bun caz de la părinții lor, 
ci pe toată întinderea de pămînt a satului, ar 
fi zis că nu știe ce vorbește ! Fiindcă nu se 
întimplă decît foarte rar în istorie ca aceeași 
generație să trăiască evenimente atît de deo
sebite, să ia parte la schimbări atît de adinei, 
în adolescență să dea foc conacurilor boierești 
în timpul marei revolte țărănești din 1907, 
să trăiască apoi în tinerețe și la maturitate 
iluziile și dezamăgirile micului proprietar, iar 
la bătrînețe să trăiască apoi cea mai mare re
voluție din lume, cea socialistă, care avea să 
dea răspuns și problemei viitorului țărănimii.

Aproape toți gîndeau ca și familia Nica : 
unii dintre noi ne-am mai codit pînă am 
intrat în gospodăria agricolă colectivă, dar 
acum că am intrat, hai s-o facem să iasă 
bine l Statul te ajută cu specialiști și cu ma
șini, cu școli de specializare, poți să înveți 
cum să faci să îngrijești științific boul și oră- 
tania să dea randament și carne, și pămîntul 
recolte mari, conducerea gospodăriei ți-ai 
ales-o aia pe care ai vrut, ce-ți mai lipsește ? 
Puțin cap să înțelegi că e momentul să intri 
și tu pe scenă și să te apuci de treabă. Și 
cum cap fiecare crede că are mai mult decît 
trebuie, s-au apucat de lucru fără codeală.

Rînd pe rînd apărură ca din pămînt pe lingă 
toate cele care i se spuseseră lui Ilie Nica din 
prima zi cînd venise la ei inginerul Pestrițu, 
(adică pe lingă cele trei grajduri de vite a o 
sută de capete), un patul pe două coloane cu

capacitatea de patruzeci și două de vagoane*  
un atelier complex de tîmplărie, rotărie și fie
rărie, un saivan de oi, un incubator de cinci 
mii de ouă, o tabără de păsări la Cotigioaia, 
o magazie de cereale la sediu, o casă de ca
zane în Valea Morii, fîntîni, pompe, materni
tăți, remize, puiernițe, fluxuri și nenumărate 
alte construcții mai, mici. Și toate acestea, care 
acum trei ani erau doar pe hîrtie, erau acum 
ridicate și adăposteau ferme și crescătorii, vite 
productive și vite de muncă, animale de rasă 
și mii de orătănii. A cîștigat Ilie Nica în a- 
cești ani de trei ori mai mult decît putea 
cișfiga înainte un dulgher clasa întîi. Și a 
mai cîștigat ceva de care vom aminti însă la 
urmă.

• Astă-seară, cu 
începere de la ora 
19,30 se dispută în 
sala Sporturilor Flo- 
reasca cel de-al 3-lea 
meci dintre reprezen
tativele masculine de 
handbal în 7 ale R.P. 
Romine fi R. F. Ger
mane. Pină acum vic
toriile au fost împăr
țite : în 1961 a cîști
gat echipa romînă cu 
12—9, iar în 1963, 
formafia germană cu 
18—12. Din echipa 
R.P.R. vor face parte, 
printre alții, Ivinescu, 
Hnat, Moser, Costache 
I, Noden, Oleica. Se
lecționata R. F. Ger

Dar ce se întîmplase între timp cu Ioana 
Nica ? Am văzut că bărbatul ei nu numai că 
nu i-a interzis nimeni să țină tesla în mînă 

■cum crezuse el luîndu-se după ic9 și grec ci 
i se încredințase de către conducerea gospo
dăriei, lui și tuturor meșterilor din sat, să 
construiască lucruri pe care niciodată nu le-ar 
fi putut construi într-o viață de om.

Primul lucru pe care îl făcu ea ca șefă de 
echipă îi fu dictat de amintirea propriilor ei 
întrebări și temeri cînd le spusese în casă 
celor care veniseră s-o îndemne să se înscrie 
în gospodărie : nu știu cum o să muncim și 
cum o să ne plătească.

Acum ea știa, dar nu știau ceilalți. Iată 
cum avea să fie, brigadierul o s-o anunțe pe 
ea cu o zi înainte unde trebuiau să meargă, 
seara ea avea să treacă pe la fiecare și să te 
spună celor din echipa ei, și dimineața să se 
întîlnească împreună și să plece apoi spre 
locul planificat. Iar seara o să le spună Ia 
fiecare : ai lucrat atît, ai cîștigat atîtea pro
cente. Să știe fiecare ce valoare are munca lui 
și cum să se orienteze. Fiindcă o muncă fă
cută în gol, al cărei rezultat se ascunde în 
registre după ce a trecut prin atîtea calcule 
și atîtea capete, și pe care nu-l cunoști, nu e 
de natură si te îndemne la treabă. Cine își 
închipuie că poți munci bine punîndu-ți în cui 
pofta să te uiți din cînd în cînd îndărăt ca 
să afli cît ai făcut și ce valoare are ceea ce ai 
făcut, se înșeală, acela nu e un bun șef de 
echipă și cu atît mai puțin un bun brigadier. 
De cînd e lumea omul vrea să știe ce i-a ieșit 
din mîini, dacă a lucrat mai bine sau mai rău 
decît altul și daci ceea ce a lucrat îi ajunge

pentru existența lui și a familiei lui ori dacă 
nu cumva îi și prisosește.

Așa se face că nu trecu multă vreme și 
Ioana Nica începu să audă spunîndu-i-se : tu 
ești femeie și ai în echipa ta bărbați I

Adică cum se face ci nu se ridica nici un 
bărbat si spună nimic contra ei și că dimpo
trivă chiar îi spuneau în față acești bărbați 
dintre care unii aveau părul cărunt :

— Ne pare bine de tine, a lui Nica, tu ne 
înscrii acolo și știm ce muncim.

Știm ce muncim I
Dar nu cumva asta era pentru ei și un în

ceput de răspuns la o întrebare mai mare care 
multă vreme rămăsese pentru mulți o taină, 
chiar și pentru Ioana Nica ? Cum o să mun
cim l Cum o să fie ? Fiindcă în legătură ‘cu 
această întrebare care își găsea treptat răs
punsul, unii bătrîni legați de tot de vechea 
viață dădeau din cap neîncrezători, stăpiniți 
de amintiri de nevindecat :

— Or munciți, or nu munciți, fără vite 
tot ați rămas spuneau ei.

Asta era adevărat, nu mai aveau vite de 
muncă la ei în grajd, dar oare mai aveau 
nevoie de ele I O oaie sau o vacă, da, dar ce 
să mai facă cu vitele mari de muncă ! Cit 
despre faptul că unuia sau altuia îi plăceau 
atît de tare vitele n-avea decît să se ducă Ia 
ele Ia gospodărie și să le îngrijească, să ceară 
să fie repartizat la brigada respectivă I Se 
putea altfel ?

In acești trei ani alte realizări și schimbări 
mari s-au mai petrecut în viața satului și a 
gospodăriei, ar trebui pentru a fi descrise o 
carte întreagă. Cum a apărut în apropiere de 
ei rețeaua națională de electricitate și s-a creat 
astfel posibilitatea electrificării satului și a 
gospodăriei, cum a crescut ritmul construcții
lor proprii ale colectiviștilor (190 de case noi 
în trei ani), cum și-a sporit gospodăria veni
turile și au putut apoi să-și cumpere tot felul 
de mașini de selectat, de vînturat, de tocat 
furaje și sfeclă, de bătut porumb, de dărăcit 
lini, precum și tot soiul de motoare necesare 
la irigația grădinii de zarzavat, la pompele de 
apă (în privința apei sînt aproape pe termi

nate cu construirea unui castel de apă de 
care au atita nevoie) și altele menite să spo
rească veniturile fermelor și valoarea zilei- 
muncă. Vom arăta doar în încheiere ce s-a 
mai întîmplat cu Ioana și Ilie Nica în acești 
ani, un lucru foarte important care marchează 
un punct de cotitură în viața lor : in anul 
1961 Ioana Nica ceru să fie primită candidată 
de partid, iar un an mai tirziu Ilie Nica făcu 
și el același pas. Cînd se discută cererea ei în 
organizație, unii încercară să o judece după 
comportarea unor rude ale ei. Ioana Nica ceru 
să fie judecată după propria ei comportare, și 
nu după a rudelor, iar adunarea îi dădu drep
tate. Evenimentul acesta senzațional la prima 
vedere răspunde la întrebarea cu care începeam 
micul nostru capitol de cronică : ce reprezintă 
această familie în clipa de față la puțin timp 
de la încheierea colectivizării agriculturii I 
Ioana și Ilie Nica fac parte din acea categorie 
numeroasă de tineri țărani (categorie care 
la terminarea războiului abia avea pai- 
sprezece-șaisprezece ani), care au învățat de 
la părinții lor să cultive bine grîul, să crească 
animalele și să ridice o casă și care din punct 
de vedere politic, din punctul de vedere al 
conștiinței lor, au fost, încet și cu răbdare și 
prin variate metode înțelepte preconizate de 
partid, cîștigați pentru ideea unei alte vieți 
decît cea a părinților și bunicilor lor și la care 
au fost apoi chemați să și-o construiască cu 
propriile lor mîini. In clipa de față Ioana Nica 
e șefă a fermei de oi și păsări a gospodăriei, 
după ce încă din primul an și spre părerea de 
rău a celor din echipa ei, a fost scoasă din 
brigada de cîmp și trecută în brigada zooteh
nică. Conduce bine ferma și sub îndrumarea 
tehnicianului zootehnist încearcă și reușește 
să depășească rezultatele planificate. Iar Ilie 
Nica își ține mereu pregătite sculele de dul
gher pentru noi lucrări. Anul acesta au ridicat 
trei din lucrările planificate și raionul consi
deră gospodăria colectivă din Siliștea-Gumești 
printre cele mai bune din raion în sectorul 
construcții.



Expoziția cărții romînești

în Italia

0. N. U.: Dezbaterea propunerii romîne

NEW YORK 5 (Trimisul spe
cial Agerpres C. Alexandroaia 
transmite): Proiectul de decla
rație „Măsuri pentru promo
varea în rîndurile tineretului 
a idealurilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între 
popoare", prezentat Comitetu
lui nr. 3 al Adunării Generala 
a O.N.U. da delegația R.P. 
Romîne împreună cu alte șase 
delegații, a trezit un viu interes 
în rîndurile a numeroase dele
gații. Însuși faptul că Comite
tul a hotărît să întrerupă dez
baterile asupra unui alt punct 
al agendei sale pentru a abor
da această problemă este un 
indiciu al importanței pe care 
Comitetul o acordă propunerii 
romînești.

A promova în rîndurile ti
neretului idealurile păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare, a declarat re
prezentantul Finlandei în șe
dința comitetului, este o pro
blemă de importanță esențială. 
Autorităților publice le revine 
o mare responsabilitate pentru 
sprijinirea organizațiilor de 
tineret în toate domeniile, pen
tru orientarea educării tinerei 
generații pe linia aspirațiilor 
popoarelor lumii.

Țara mea, a spus reprezen
tantul Finlandei, acordă o im
portanță deosebită educării ti-

neretului în spiritul nou, al 
colaborării și prieteniei între 
popoare.

Reprezentantul Iugoslaviei a 
subliniat că delegația sa spri
jină pe deplin ideea declarației 
și felicită delegația romînă 
pentru inițiativa de a supune 
dezbaterilor un asemenea do
cument.

Să ne amintim, a arătat vor
bitorul, că in ultimul război 
mondial din rîndurile tineretu
lui au căzut cele mai multe 
victime. Aceasta nu trebuie să 
se mai repete. In prezent, cînd 
se stabilesc noi relații între 
popoare, interesul pentru adop
tarea unei astfel de declarații 
a crescut. Trebuie lărgită cola
borarea dintre organizațiile de 
tineret din toate statele indi
ferent de sistemul lor politic- 
social.

Argumentând necesitatea e- 
laborării declarației, reprezen
tantul Arabiei Saudite a subli
niat că importanța problemei 
„ne este dovedită și de faptul 
că acest proiect de declarație 
nu mai aparține numai Romî- 
niei, ci aparține acum unui 
număr de încă șase țări care 
și-au exprimat dorința de a fi 
coautoare. Sperăm că acest 
număr să crească în viitor”.

A urmat la cuvînt reprezen
tantul Uniunii Sovietice, care

Componența noului guvern italian Dejun la Londra in cinstea

NEW YORK.- In Adunarea 
Generală a O.N.U. au conti
nuat dezbaterile asupra rapor
tului Comitetului special pen
tru examinarea aplicării de
clarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. La 4 de
cembrie, în ședințele de dimi
neață și de după-amiază, au 
luat cuvîntul reprezentanții a 
unui număr mare de țări, care 
au subliniat necesitatea lichi
dării cît mai grabnice a colo
nialismului și îndeplinirea cu 
strictețe a Declarației cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. 
Reprezentantul R.S.S. Bielo
ruse, P. E. Astapenko, a spriji
nit concluziile raportului 
Comitetului special și reco
mandările acestuia și și-a ex-' 
primat speranța că Organiza
ția Națiunilor Unite va pre
lungi împuternicirile acestui 
comitet.

Reprezentantul Guineei, 
Diallo Telli, a propus ca Co
mitetul special, al cărui ra

port este examinat de Aduna
rea Generală, să primească 
împuternicirile necesare pen
tru a ancheta situația din, te
ritoriile neautonome. El a sub
liniat că teritoriilor neauto
nome trebuie să li se acorde 
posibilitatea de a-și exprima 
voința.

Delegatul Nigeriei a arătat că 
speranțele țărilor africane că 
puterile occidentale vor abor
da soluționarea problemelor 
coloniale în spiritul Tratatului 
de la Moscova au fost zadar
nice, întrucît țările N.A.T.O. 
au continuat să livreze arma
ment Portugaliei și R.S.A. 
se opun năzuinței spre 
pendență a popoarelor 
cane.

Declarația cu privire 
cordarea independenței 
poarelor și țărilor coloniale, a 
arătat la rîndul său delegatul 
R.S. Cehoslovace, ar fi putut 
duce la dezrobirea popoarelor 
împilate. Insă puterile occi
dentale, a subliniat el, opun o 
puternică rezistență.

a subliniat că problema de care 
se ocupă proiectul de declara
ție este de primă importanță, 
fapt care justifică sprijinul de 
care se bucură din partea po
poarelor lumii.

După semnarea Tratatului 
de la Moscova cu privire la in
terzicerea parțială a experien
țelor cu arma nucleară, care a 
marcat un punct de cotitură 
în destinderea încordării inter
naționale, s-au creat condiții 
favorabile pentru acțiuni con
crete și în acest domeniu că
ruia U.R.S.S. îi acordă o deo
sebită importanță.

Trebuie folosite toate mijloa
cele tehnice care ne stau la 
dispoziție — radio, presă, tele
viziune, teatru, cinematograf, 
publicații etc. — pentru a o- 
rienta educarea tinerei genera
ții în spiritul păcii, prieteniei 
și înțelegerii între popoare, 
respectului reciproc și umani
tății, a declarat vorbitorul.

Declarația — a arătat în 
continuare vorbitorul — ar fi 
un mijloc minunat de orien
tare a educării tineretului. 
Eforturile statelor în această 
direcție ar trebui să fie una
nime, întrucît pacea este indi
vizibilă și toate popoarele sînt 
răspunzătoare pentru menți
nerea ei.

Reprezentantul Australiei, 
după ce a arătat că este în fa
voarea ideilor expuse în pro
iectul de declarație și după ce 
a afirmat că tineretul din țara 
sa este educat pe linia unora 
dintre aceste idei, a negat ne
cesitatea adoptării unei decla
rații care să le codifice.

Ultimul a luat cuvîntul re
prezentantul Republicii Chile, 
care a arătat că delegația sa 
a primit cu mare interes pro
iectul de declarație și felicită 
delegația R.P. Romîne pentru 
această inițiativă. Documentul 
în dezbatere, a continuat vor
bitorul, urmărește, după păre
rea delegației mele, să facă ti
neretul mai responsabil, mai 
activ, în lupta pntru pacea lu
mii și înțelegerea între po
poare.

ROMA 5 Corespondentul 
Agerpres transmite : Noul gu
vern italian prezidat de Aldo 
Moro, secretarul general al 
Partidului democrat-creștin, a 
depus jurămîntul la 5 decem
brie în prezența președinte
lui Segni. După depunerea 
jurămîntului, noul Consiliu de 
miniștri italian s-a întrunit 
pentru a elabora textul decla
rației guvernamentale care va 
fi prezentată . votului parla
mentului.

Potrivit constituției italiene 
guvernul nu trebuie să ceară 
propriu-zis învestitura parla
mentară, considerîndu-se că 
este pe deplin împuternicit 
odată cu depunerea jurămîn
tului. Votul asupra declarației 
guvernamentale este conside
rat doar „primul vot de încre
dere”.

Noul guvern italian cuprin
de 26 de miniștri, dintre care 
16 democrați creștini, 6 socia
liști, 3 social-democrați și un 
republican. Președintele Con
siliului de Miniștri este Aldo 
Moro (democrat creștin), vice-

președinte Petro Nenni 
cialist), ministrul 
externe — Giuseppe 
(social democrat), 
de interne — Paulo 
(democrat creștin), 
de justiție Oronzo Reale (par
tidul republican), ministrul 
apărării Giulio Andreotti — 
(democrat creștin), ministrul 
industriei și comerțului 
seppe Medici (democrat 
tin).

Analizînd componența 
lui guvern, presa subliniază 
prezența miniștrilor democrat- 
creștini în toate posturile 
cheie. „Unita" remarcă în ace
lași timp absența din actualul 
guvern italian a „așa-zișilor 
părinți ai noului curent de 
centru stingă, Fanfani, la Mal- 
fa și Lombardi". în legătur cu 
faptul că partidul socialist 
participă la guvern pentru 
prima dată din 1947, ziarul 
„Messaggero" consideră că a- 
cest lucru „se realizează în- 
tr-un moment foarte delicat 
al vieții politice, sociale 
economice a Italiei".
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în Consiliul de Securitate

Întrevederea președintelui
Johnson cu conducătorii

sindicatelor
WASHINGTON — între pre

ședintele S.U.A., Lyndon John
son, și reprezentanți ai condu
cerii uniunii sindicale A.F.L.- 
C.I.O. a avut 16c o întrevedere 
în cursul căruia președintele a 
făcut apel la sindicate să-l 
sprijine în îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin. După cum 
menționează agenția France 
Presse, Johnson a criticat cu 
acest prilej atitudinea Congre
sului S.U.A., pînă în prezent 
negativă, în legătură cu refor
ma fiscală și cu proiectul de 
lege cu privire la drepturile 
civile, propuse de fostul preșe
dinte Kennedy.

Totodată, președintele S.U.A. 
a subliniat că trebuie să se a- 
corde prioritate creării unui 
mare număr de locuri de mun
că afirmînd că „aceasta consti
tuie o problemă internă per
manentă pe care trebuie să o 
abordăm frontal'1. „în ciuda 
dezvoltării economice a țării 
noastre, a continuat el, persis
tența șomajului mă nelinișteș
te". Este deplorabil și rușinos 
totodată ca sărăcia, acest stră
vechi dușman, să poată domni 
în această țară cu numeroase 
bogății.

în ceea ce privește proble
ma drepturilor civile președin
tele Johnson a subliniat că 
„Congresul este în posesia 
unui proiect de lege cu privi
re la drepturile civile pe care, 
însă refuză să-1 discute". Fric
țiunile interminabile provocate 
de amînări, neglijență și indi
ferență au trezit conștiința na
țională, a adăugat el. „Am 
vorbit prea mult, am realizat 
prea puțin și ceea ce am rea
lizat a fost tardiv" a spus în 
încheiere președintele cerînd 
din nou să fie ajutat pentru ca 
„drepturile civile să devină o 
realitate".

Puțin mai tîrziu, cu prilejul 
primirii membrilor grupului 
de oameni de afaceri - consi
lieri pe lingă Ministerul Co
merțului, — el a reluat temele 
discutate cu reprezentanții 
sindicatelor, afirmînd că „tre
buie să distrugem tot ansam
blul de discriminări rasiale în 
domeniul angajării brațelor de 
muncă și să căutăm împreună 
să dezvoltăm economia noas
tră, convingînd Congresul că 
este necesar să reducă impozi
tele".

din
so- 
de 
a-

milioane de americani 
cele mai diferite categorii 
ciale (grupări religioase 
toate credințele, sindicate, 
sociații studențești, medicale,
ale foștilor combatanți etc.). 
Ei au adresat președintelui 
Johnson Și liderilor democrați 
și republicani din Congres un 
apel în care cer adoptarea 
proiectului de lege asupra 
drepturilor civile înainte de 
suspendarea lucrărilor Came
rei Reprezentanților.

După cum s-a mai anunțat, 
reverendul Martin Luther 
King, lider al mișcării antise- 
gregaționiste, și James Far
mer, liderul organizației Con
gresul pentru egalitatea rasia
lă, au fost primiți de pre
ședintele Johnson căruia i-au 
transmis hotărîrea populației 
de culoare de a declanșa noi 
manifestații în cazul în care 
proiectul de lege nu va fi su
pus la vot în Camera Repre
zentanților înainte ca aceasta 
să-și suspende lucrările.

NEW YORK. — Consiliul de 
Securitate a încheiat la 4 de
cembrie dezbaterile în proble
ma politicii de apartheid pro
movată de guvernul Republicii 
Sud-Africane. A fost adoptată 
în unanimitate o rezoluție care 
„cere în mod solemn tuturor 
statelor să pună capăt imediat 
vînzării și expedierii de echi
pament și material destinat 
fabricării sau întreținerii ar
melor și munițiilor în Repu
blica Sud-Africană”. Proiectul 
acestei rezoluții fusese pre
zentat anterior de delegația 
Norvegiei.

Rezoluția conține un para
graf care cere tuturor țărilor 
să respecte rezoluția din 7 au
gust a Consiliului privitor la 
instituirea unui embargou a- 
supra livrării de arme Repu
blicii Sud-Africane. Totodată, 
rezoluția prevede ca un grup 
de experți sub egida secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant,' să studieze la fața lo
cului politica de apartheid din 
R.S.A.

In cursul dezbaterilor pre
mergătoare adoptării rezolu
ției, un număr de țări, printre 
care Uniunea Sovietică, India, 
Ghana au exprimat rezerve 
față de prevederile rezoluției 
în legătură cu această ultimă 
prevedere.

După cum a subliniat dele
gata Indiei, Lakshmi Pandit, 
precum și alți delegați, rezo
luția constituie „un mic pas 
înainte în lupta împotriva 
discriminării rasiale din Re
publica Sud-Africană”.

Consiliul de Securitate se va 
întruni din nou la 6 decem
brie pentru a lua în discuție 
problema situației din colonii
le portugheze din Africa.

DALLAS. — „Cei care fă
ceau declarații pînă acum au 
tăcut. II. Wade, procurorul dis
trictului Dallas, și avocatul 
Tom Howard, angajat să-l a- 
pere pe Ruby, nu mai spun ni
mic", transmite corespondentul 
din Dallas al agenției France 
Presse. Motivul oficial al tă
cerii constă în obligația „de a 
nu influența jurații", deși pînă 
acum amănuntele adeseori 
contradictorii asupra asasinării 
președintelui Kennedy au avut 
suficientă circulație pentru a 
determina opinia viitorilor ju
rați în procesul lui Ruby. In 
realitate, reprezentanții auto
rităților din Dallas au făcut 
vîlvă în jurul cercetărilor care 
acum au fost preluate de F.B.I. 
sub supravegherea comisiei 
speciale de anchetă prezidată 
de Earl Warren.

Agenții F.B.I. trimiși la Dal
las au preluat clădirea de unde 
se presupune că s-a tras asu
pra președintelui Kennedy și 
procedează la interogarea dife
ritelor persoane care au fost 
intr-un fel sau altul în legătu
ră cu asasinul prezumtiv Os
wald. Se examinează măsura 
în care au existat legături an
terioare între Oswald și uciga
șul său Ruby. In afară de

din
în

prezența lui Ruby la una 
ferestrele imobilului aflat 
apropierea clădirii de unde se 
presupune că a tras Oswald, 
s-a stabilit că în primele două 
ore după asasinarea președin
telui Kennedy, între traseul lui 
Ruby și cel al lui Oswald au 
existat puncte de contact.

★

NEW YORK. — Cunoscutul zia
rist american Drew Pearson publi
că în ziarul „New York Journal 
American" un articol despre așa- 
numitul „hate group" 
urii") din Statele Unite, 
că din acest grup 
latul Mc Intyre iac 
Walker, D. Smoot, 
la Biroul Federal 
prelatul Billy James Hargis, Franck 
Mc Guire, liderul „Comitetului na
țional al indignării", autorul arti
colului subliniază că toți aceștia 
își au domiciliul la Dallas.

Cu ajutorul iinanciar primit din 
partea unor persoane care preferă 
să rămână în umbră, se .arată în 
articol, Mc Intyre desfășoară o 
vastă activitate. El editează o re
vistă, iar cuvlntările sale sînt difu
zate zilnic de 533 de posturi de ra
dio din S.U.A. Caracterizînd acti
vitatea acestuia, Pearson scrie că 
el „se îndoia pînă și de loialitatea 
îul John Foster Dulles",

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Tovarășul Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, care 
a condus delegația guvernu
lui romîn la funeraliile pre
ședintelui Kennedy s-a oprit 
în drum spre țară la Londra, 
unde la 5 decembrie 1963 a 
fost invitat la un dejun de 
ministrul de externe al Marii 
Britanii și de doamna R. A. 
Butler.

La dejun au mai participat 
ministrul energiei, Frederick 
Erroll, membru al Cabi
netului Britanic, cu soția, 
A. E. Welch, director general 
în Ministerul Industriei și Co
merțului, Charles Thompson, 
director a.i. în Ministerul de 
Externe, deputății Christo
pher Mayhew, cu soția și Gil
bert Longden.

Din partea romînă au par
ticipat Alexandru Lăzăreanu, 
ministrul R. P. Romîne la 
Londra și V. Pungan, director 
în Ministerul afacerilor ex
terne.

Ministrul de externe al Ma
rii Britanii, R. A. Butler și 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. Gheorghe 
Gaston Marin, au toastat pen
tru conducătorii celor două 
state și pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre Republica 
Populară Romînă și Marea 
Britanie. Masa s-a desfășurat 
într-o atmosferă amicală.

ROMA 5 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Joi s-a 
inaugurat la Roma în clădirea 
palatului Antici Mattei expo
ziția cărții romînești în Italia. 
Manifestația a fost organizată 
în cadrul programului de 
schimburi cultural-științifice 
și tehnice între Italia și R. P. 
Romînă, semnat recent la 
București. La inaugurarea ex
poziției au luat parte dr. Pio 
Archi, ministrul plenipotențiar 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Italiei, dr. Giorgio 
Ciraolo, director general ad
junct al Direcției culturale a 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Italiei, și alte personali
tăți, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

Deschizînd expoziția, Mi
hail Marin, ministrul R. P. Ro
mîne la Roma, a vorbit des
pre puternica dezvoltare a ac
tivității editoriale în țara 
noastră. Vorbitorul a subliniat 
că schimburile culturale per
mit o mai bună cunoaștere re-

ciprocă între popoare și con
tribuie la cauza păcii.

Răspunzînd în numele gu
vernului italian, dr. Giuseppe 
Padelaro, director general al 
Serviciului de informații de 
pe lingă Președinția Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, a 
amintit cuvintele scriitorului 
romîn Mihai Beniuc : „Căr
țile sînt aripile cu care con
știința maselor se înalță spre 
lumină" . Vorbitorul 
niat că întîlnirile 
reprezintă un mesaj 
tenie între popoare.

Expoziția cărții romînești în 
Italia ilustrează dezvoltarea 
producției editoriale în R. P. 
Romînă. Sînt prezentate cărți 
în limba romînă și limbi 
străine, lucrări de beletristică, 
artă, cărți pentru copii, teatru, 
științe sociale, matematică, fi
zică, chimie, biologie, geologie, 
medicină, tehnică, agro-zoo- 
tehnică, artă cinematografică, 
dicționare, enciclopedii etc.

a subli- 
culturale 
de prie-

MOSCOVA Conferința
„Mesei rotunde"

(„grup al 
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condus de pre- 
paite generalul 
fost luncfionar 
de Investigații,

JAPONIA : Aspect de la un miting împotriva creșteri! pre
țurilor la produsele de larg consum

i
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WASHINGTON. — Miercuri 

a avut loc la Washington o 
conferință a liderilor mișcării 
antisegregaționiste, reprezen
tând peste 80 de organizații și
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Un tezaur de cărți rare

Biblioteca fostei mînăstiri 
din Naumburg-Zeitz (R.D. 
Germană) dispune astăzi 

de un fond de cca 20 000 volu
me. Aici se păstrează cărți și 
ediții rare, exemplare unicale. 
Printre acestea se numără 160 
de manuscrise din Evul Mediu 
— dintre care cel mai vechi 
datează din anul 1217 — și, de 
asemenea, multe manuscrise 
prețioase de pe vremea Reior- 
mei. Ele sînt cercetate de o se
rie de specialiști din diferite 
țări.

Dorm oare peștii ?

Un colaborator al a< 
mului din Berlin

MOSCOVA 5 — Corespon
dentul Agerpres transmite; 
La Casa sindicatelor din Mos
cova s-a deschis la 5 decem
brie cea de-a 8-a Conferință 
a „Mesei rotunde”. La Confe
rință — oameni politici și re
prezentanți ai vieții publice, 
profesori universitari, scriitori 
din Est și Vest vor face un 
schimb de păreri în proble
mele actuale ale situației 
internaționale și vor prezenta

propuneri pe linia soluționă
rii pașnice a problemelor liti
gioase.

La lucrările conferinței par
ticipă reprezentanți din 19 
țări europene.

Din R. P. Romînă participă 
prof. univ. George Ivașcu, re
dactor șef al revistei „Lumea”, 
și Costin Murgescu, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, redactor șef al 
revistei „Viața economică”.

• PE SCURT
VIENA. — Joi, 5 decembrie 

postul de radio Viena a trans
mis, în legătură cu apropiata 
vizită în Austria a ministru
lui Afacerilor Externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, un 
interviu privind dezvoltarea 
economiei R. P. Romîne, acor
dat de ambasadorul R. P. Ro
mîne la Viena, ing. Mircea 
Ocheană.

PRAGA. — La Ambasada 
R. P. Romîne din Praga a a- 
vut loc un spectacol de gală 
cu filmul „Codin". Au parti
cipat personalități culturale 
cehoslovace, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, membri ai misiunilor di
plomatice acreditați Ia Praga, 
ziariști.

Filmul »-a bucurat de 
■ucces.

BONN. Postul II de tele
viziune vest-german a trans
mis la 4 decembrie un film 
documentar despre Mamaia.

DJAKARTA — Botaniștii 
romîni prof. dr. Ion Tarnav- 
schi și lector universitar Ono- 
riu Rațiu au studiat timp de 
trei luni vegetația Indoneziei, 
efectuînd cercetări la renu
mita grădină botanică din 
Bogor, au vizitat insulele Ja- 
wa și Bali și au participat la 
o expediție în insula Kaliman
tan. Ei au ținut două prele
geri la Universitatea Națio
nală din Djakarta : una des
pre cercetările științifice și 
învățămîntul în R. P.’ Romînă 
șl alta despre flora Romîniei 
și originea ei.

VIENA’. — In ziua de 4 de
cembrie la Viena a avut loc 
Sesiunea Consiliului guverna
torilor al Agenției internațio
nale pentru energia atomică. 
La lucrările Consiliului a par
ticipat acad. prof. Horia Hu
lubei (Romînia) vicepreședin
te al acestui organ de condu
cere.

BERLIN. — La Berlin a fost 
constituit Comitetul de pregă
tiră a Intîlnirii tineretului pe 
Întreaga Germanie, care va 
avea loc In acest oraș în pri
măvara 1964.
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Intr-un apel al Comitetului 

de pregătire, tineretul din cele 
două 
linul 
să-și 
pace 
spre

în
Iui pe întreaga Germanie vor 
avea loc o serie de manifes
tări culturale și sportive.

state grmane și din Ber- 
Occidental este chemat 
demonstreze dorința de 
și înțelegere, năzuința 

o viață demnă și fericită, 
cadrul Intîlnirii tineretu-

NEW YORK. — In legătură 
cu recentele acțiuni ale Consi
liului Organizației statelor a- 
mericane îndreptate împotriva 
Cubei, ziarul „New York Ti
mes" citează o declarație a Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Braziliei, potrivit căreia 
Brazilia nu intenționează să 
rupă relațiile diplomatice cu 
Cuba.

PRAGA — La 5 decembrie 
s-au încheiat la Praga lucră
rile sesiunii Adunării Națio
nale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

După cum anunță 
la sesiune a 
unanimitate 
vind prelungirea cu 20 de*  ani 
a Tratatului de prietenie, a- 
sistență mutuală și colaborare 
postbelică dintre U.R.S.S. și 
R. Cehoslovacă semnat la 12 
decembrie 1943 la Moscova.

C.T.K.,
fost ratificat în 
protocolul pri-
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de exportatorii americani ca 
urmare a „războiului puilor 
de găină”. Printre articolele 
enumerate în listă se află al- 
coolurile și autocamioanele. 
Franța, pentru alcooluri, și 
germania occidentală, pentru 
camioane, sînt țările cele mai 
afectate de măsurile ameri
cane.

VIENTIANE. - Agențiile 
occidentale de presă relatează 
că în noaptea de 4 spre 5 de
cembrie a fost asasinat la 
Vientiane colonelul Leuang. 
unul din principalii conducă
tori ai forțelor neutraliste ale 
prințului Suvanna Fumma.

Agenția France Presse pre
cizează că colonelul Leuang 
este al treilea ofițer neutralist 
ucis în decurs de un an. A- 
ceeași agenție arată că colo
nelul Leuang a fost arestat cu 
un an în urmă de poliția gru
pării de dreapta de la Savan- 
naket și a fost eliberat numai 
după intervenția energică a 
primului ministru Suvanna 
Fumma și a altor personalități 
laoțiene și străine.

Foto: JAPAN PRESS

Forma lunii

printre care „Comedie Fran- 
țaise", Trupa engleză de dra
mă și balet, Ansamblul națio
nal grec, „Bolșoi Teatr", An
samblul teatrului din Lenin
grad, „Lanterna Magica” (Ce
hoslovacia), Opera iugoslavă, 
Ansamblul nigerian de felelor 
și altele.

I

Un colaborator al acvariu- 
mului din Berlin a sta
bilit pe baza unor obser

vații sistematice că anumite 
soiuri de pește — rechinii, 
scrumbiile, tonii — înoată în 
permanență. Dacă în acest 
timp dorm și cît de mare este 
nevoia lor de somn, lucrul 
acesta nu s-a putut încă sta
bili. Firește, despre „somn 
adînc” nu poate fi vorba decît 
la acele specii care nu au duș
mani, sau care dispun de adă
posturi sigure.

Ritmul vieții în timpul 
odihnei se încetinește, la fel 
ca la oameni, respirația ca și 
bătăile inimii devin mai rare, 
excitabilitatea, presiunea sîn- 
gelui ca și metabolismul se
K3 ran oasai iiatsa &shb i

reduce. O expediție sovietică 
a studiat somnul peștilor cu 
ajutorul unui scafandru cobo- 
rit Ia 600 m adîncime. Sca
fandrul a efectuat peste 150 
de coborîri și a reușit să foto
grafieze în mai multe rînduri 
pești dormind. Din aceste fo
tografii reiese că în timpul 
somnului aripioarele peștilor 
stau lipite de corp. Unele spe
cii se culcă pe o latură, în 
timp ce altele, în special de la 
tropice, care trăiesc în ape 
puțin adînci, se îngroapă în 
mîlul de la fund sau se as
cund unde pot mai bine. He
ringii din Marea Nordului își 
fac somnul în timpul nopții 
cînd se ridică la suprafață, 
pentru ca dimineața să coboa
re iarăși în adîncuri. Cînd 
dorm? încă nu s-a stabilit. Se 
pare însă că somnul lor este 
atît de adînc îneît nu se tre
zesc nici la zgomotul produs 
de un submarin, înaintînd cu 
3 noduri (aproximativ 5 km) 
pe oră, nici la lumina reflec
toarelor lui.

igura de echilibru a unei 
mase fluide suportînd o 
atracție a fost compa

rată cu o „minge de rugby” 
a cărei axă mare ar fi diri
jată în sensul atracției. Dacă 
globul fluid se învîrtește în 
jurul său se produc maree și 
frecări a căror energie este 
în întregime împrumutată 
energiei de rotație. Viteza a- 
cestei rotații ar scădea deci în 
așa fel îneît globul arată în
totdeauna aceeași față masei a 
cărei atracție o suportă, cu 
condiția ca între timp să se 
solidifice. în felul acesta se 
explică faptul că planeta 
Mercur arată mereu aceeași 
față Soarelui, iar Luna Pă 
mîntului.

In același fel se explică în
cetinirea vitezei de rotație a 
Pămîntului prin frecarea ma- 
reelor oceanice.

Dacă ipoteza este exactă, 
Luna nu trebuie să fie abso
lut sferică ci să prezinte o um-

flătură în direcția Pămîntului 
și în direcția opusă.

Din U.R.S.S. vine știrea că 
studiile făcute în ultimii ani 
de către astronomii din Ka
zan asupra reliefului diferite
lor mișcări ale satelitului no
stru au confirmat această ipo
teză : Luna este ușor alungită 
în raport cu axa care o une
ște cu Pămîntul.

Iată o problemă pe care 
stronautica va reuși destul 
repede să o lămurească 
mod definitiv.

I
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Farul de la Alexandria

PARIS. — La 5 decembrie 
au luat sfîrșit la Paris lucră
rile sesiunii Adunării Europei 
Occidentale la care au partici
pat parlamentari din țările 
Pieței comune și din Anglia, 
în legătură cu chestiunile de 
ordin militar participanții au 
adoptat, printre altele, o reco
mandare care respinge proiec
tul american privind crearea 
forței nucleare multilaterale a 
N.A.T.O.

Adunarea a ascultat, de ase
menea, cuvîntarea ministrului 
de externe al R.F.G., Gerhard 
Schroder, sosit la Paris în ca
litate de invitat care a expus 
obiectivele politicii germane 
în toate domeniile, stăruind 
asupra aderării pe bază de 
egalitate a Marii Britanii la 
Piața comună. Luînd cuvîntul 
din partea Comisiei Pieței co
mune, Jean Rey, reprezentan
tul principal pentru negocieri
le comerciale al Comisiei 
Pieței comune s-a declarat îm
potriva reluării tratativelor cu 
Marea Britanie înainte ca 
Piața comună să-și rezolve 
propriile sale probleme.

ABIDJAN. — Miercuri dupâ- 
amiază a avut loc la Abidjan 
o nouă ședință de lucru a Co
misiei de arbitraj în conflictul 
algero-marocan. Ședința a fost 
prezidată de ministrul de ex
terne al Coastei de Fildeș, 
Camille Alliali. La terminarea 
ședinței, care s-a ținut cu uși
le închise, membrii comisiei 
nu au făcut nici o declarație 
presei în legătură cu desfășu
rarea lucrărilor. Observatorii 
politici au făcut însă declara
ții în care lasă să se înțeleagă 
că lucrările comisiei progre
sează într-o direcție favora
bilă.

SANTO DOMINGO, 
genția 
ză din 
vioane 
bardat 
muntoasă Limon, situată 
partea de nord-vest a țării, 
unde acționează unul din gru
purile de partizani ale „Miș
cării 14 iunie".

Totodată se relatează că 
grupurile de partizani din di
ferite colțuri ale Republicii 
Dominicane își intensifică ac
tivitatea.

A- 
Prensa Latina relatea- 
Santo Domingo că a- 
dominicane au bom- 
și mitraliat regiunea 

' în

redescoperit

Festival internațional 
la umbra piramidelor

-rn lulie-august 1964 
/ scena teatrului

din apropierea

a- 
de 
în

pe 
„Ouadi" 
pirami

delor egiptene se va desfășura 
Festivalul internațional de tea
tru și muzică, "la care, după 
date provizorii, vor participa 
68 de țări din lume.

Organizația egipteană de ar
tă teatrală și muzicală a trimis 
invitații unui mare număr de 
ansambluri teatrale cunoscute,

Niște scafandri din portul |

Alexandria (Egipt) cău- 
tînd epave de nave au 

descoperit ruinele vestitului 
far de la Alexandria, socotit 
în antichitate una din cele 
șapte minuni ale lumii. Farul, 
înalt de peste 100 de metri, 
pătrat la bază, octogonal la 
mijloc și rotund la vîrf a fost 
construit în anul 279 î.e.n. In 
vîrful farului se afla statuia 
lui Poseidon (zeul mării) cu 
tridentul în mînă. Farul s-a 
prăbușit cu prilejul cutremu
rului din 1326, rămînînd doar 
fundația.

După afirmațiile scafandri
lor care au cercetat locul, fa
rul este îngropat în nisipul 
portului împreună cu s 
lui Poseidon. Statul egiptean 
a luat măsurile necesare pen
tru examinarea problemei 
scoaterii la suprafață a acestor 
vestigii ale trecutului.

WASHINGTON — La 4 de
cembrie, guvernul american a 
comunicat atașaților comer
ciali ai țărilor Pieței comune 
lista produselor 
cu care guvernul 
hotărît să retragă 
vamale acordate 
compensa pierderile suferite

în legătură 
american a 
concesiunile 

pentru a

BUDAPESTA. — După cum 
transmite agenția M.T.I., în 
cursul nopții de 4 decembrie, 
la galeria nr. 15/a a com
plexului carbonifer din Tata- 
banya s-a produs o explozie 
a unor emanații de gaze. 26 
de mineri și-au găsit moar
tea, iar alți 4 au fost ușor ră
niți. S-a deschis o anchetă 
pentru stabilirea împrejurări
lor în care s-a produs acci
dentul.
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ANKARA — In legătură cu 
criza politică din Turcia, a- 
genția France Presse relatea
ză că președintele Republicii, 
Cemal Giirsel, a declarat că 
nu va relua consultările în 
vederea formării noului cabi
net mai înainte de a primi un 
răspuns din ~
dreptății.

Comitetul 
Partidului 
miercuri la 
spre dezbatere Consiliului na
țional o serie de recomandări. 
In primul rînd se cere ca a- 
cest partid să nu-și asume 
singur responsabilitatea for
mării guvernului și, totodată,

partea Partidului

de conducere al 
dreptății, reunit 

Ankara, a propus

să nu formeze o coaliție gu
vernamentală cu Partidul re
publican al poporului condus 
de Ismet Inonii, fostul pre
mier. In cazul formării unui 
guvern de către Uniunea na
țională, se sugerează ca Parti
dul dreptății să ceară antici
pat ținerea de alegeri legisla
tive cel mai tîrziu pînă în 
primăvara anului viitor.

După cum s-a anunțat, fo
stul prim ministru și lider al 
Partidului republican, Ismet 
Inonii, a precizat la o întru
nire a grupului parlamentar 
al acestui partid că partidul 
său nu va face parte din noul 
guvern.
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