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Combinatul chi
mic Tur nu Mă
gurele. De mult 
numărul piloți- 
lor din beton ar
mat, împiîntați 
în platforma de 
nisip a trecut 
de 3 000. Utila
jele de mare 
randament — 
vibrosonetele — 
conduse de ti
nerii Gheorghe 
Ciocoiu, Petre 
Mincă și alții, 
asigură o înaltă 
productivitate a 

muncii.
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►

Proletari din toate țările, uniți vă!

înteia
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

0 masă rotundă 
in mers“—privind 

contribuția 
tineretului la darea 
in folosință la termen 

a obiectivelor 
industriale

vizitat, zilele 
trecute, cîteva 
dintre marile șan
tiere ale patriei 
noastre, pe un iti
nerar care a însu
mat aproape 1000 

de kilometri.
Am realizat, astfel, o adevă

rată masă rotundă „în mers", 
a cărei temă centrală — con
tribuția tineretului la darea 
în folosință la termen a aces
tor importante obiective in
dustriale - s-a concretizat 
într-o seamă de fapte, expe
riențe, metode de muncă, pro
puneri și sugestii, compunînd 
un tablou din care vom des
prinde, în cele ce urmează, 
principalele secvențe.

Primul popas: Șantierul 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice de la Tumu-Măgurele, 
gigantul răsărit ca din pămînt 
în marginea Bărăganului, lîn
gă Dunăre, pe locurile unde 
nu prea demult (abia cu 
vreun an și jumătate în ur
mă !) se întindeau pe tot ori
zontul doar bălți, păpurișuri 
și sălcii.

I

„Competiția 
vitezelor"

Pătrundem în șantier sub 
lumina tare a dimineții de 
iarnă, care relevă pînă la evi
dență cele mai neînsemnate 
conture. Ne învăluie răsufla
rea fierbinte a miilor de ma
șini, peisajul impresionant al 
construcției. Prin păienjenișul 

H de estacade, bazine, conducte, 
I printre coloanele înalte de 

oțel sclipitor, lîngă arhitectu
ra modernă a halelor, scrisă 

»| cu geometrii de lumină pe cer 
— în tot acest amețitor joc de 
dimensiuni, culori și forme —

Școală nouă
în orașul Roșiori de Vede 

regiunea București, a fost 
dată în folosință o școală
nouă. înzestrată cu mobilier 
nou, școala cuprinde printre 
altele 16 săli de clasă și 3 
laboratoare.

GRIGORE ALBU 
elev

----------•-----------

Folosesc procedee 
moderne de lucru
La Șantierele navale din 

Galați se folosesc procedee de 
luoru perfecționate care duc 
la reducerea consumului de 
metal. Noile variante de albu
me utilizate de constructorii 
gălățeni. de nave asigură o 
creștere a indicilor de utiliza
re a tablelor și o economie de 
aproape 180 tone metal la fie
care cargou și motonavă,

în urma reproîectării unor 
instalații, consumul de metal 
pentru fiecare navă a fost re
dus cu peste 26 tone. Folosin- 
du-se metode înaintate la 
turnarea armăturilor adaosu
rile de prelucrare au fost re
duse cu 30—50 la sută.

Prin automatizarea sudurii 
electrice la 45 la sută din vo
lumul total de sudură, consu
mul de electrozi și sîrmă de 
sudură este în prezent cu 21,7 
’.a sută mal redus față de 1955 

‘.a cargouri și cu 35 la sută la 
-7 "-ave, deși volumul de su- 
tri ce se execută acum este

32 orf mai mare.

(Agerpres)
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întîlnim, în rimă cu tinerețea 
construcției, foarte mulți ti
neri. Sute și sute de tineri, 

înainte de a-i cunoaște — un 
scurt popas în biroul directo
rului general al Combinatului, 
inginerul Florian Saica.

— Care este cel mai impor
tant obiectiv al șantierului, la 
ora de față ? — îl întrebăm.

seamă de date : intră aici și 
urgența, dictată de însuși rit
mul intens al construcției, și 
intră, de asemenea, structura 
deosebită a pregătirii. Com
binatul nostru, construit la 
nivelul de exigență al epocii, 
dispune de un grad înalt de 
mecanizare și automatizare, și 
în consecință, pretinde cunoș-

acest corp de specialiști, pre
gătirea lor devenind astfel (vă 
rog să rețineți formula!) o 
parte integrantă a procesului 
tehnologic. Pe viitorii munci
tori i-am recrutat mai ales 
dintre tineri. Impă'rțiți pe 
grupuri școlare, ei sînt repar
tizați fie aici, la școala profe
sională din Tumu-Măgurele,

I. Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte
chimice de la Turna - Măgurele

Spre care puncte de lucru se 
concentrează cu deosebire 
eforturile ?

Ritmul arzător al construc
ției e prezent și aici, în micul 
birou în care lumina de-afară 
se cerne stins, filtrat prin mă
tasea perdelelor. Inginerul ne 
răspunde prompt, în termeni 
laconici, preciși:

— Fabrica de acid sulfuric ! 
Acesta e obiectivul nostru nu
mărul 1. Este prima din cele 
11 unități industriale ale Com
binatului care va intra în 
producție. Acum, în trimestrul 
II, vor începe probele tehno
logice — adică la numai un 
an de la plantarea primilor 
piloți de beton ! Un ritm de 
lucru care a cerut o maximă 
încordare a tuturor forțelor.

— Vorbiți-ne, vă rugăm, 
despre contribuția tineretului 
la realizarea acestui obiectiv.

— Să desprindem două as
pecte. Primul: pregătirea ca
drelor care vor conduce insta
lațiile fabricii. Avem de-a face 
cu o problemă complexă, în 
„parametrii" căreia intră

tințe superioare, afectînd mai 
multe domenii. Operatorii 
chimiști, în afara pregătirii de 
specialitate în domeniul chi
miei, trebuie să posede înalte 
cunoștințe privind mecanica 
fluidelor, electrotehnica, elec
tronica, noțiuni despre regla
rea automată a procesului teh
nologic etc. Punerea în func
țiune a fabricii de acid sul
furic nu va fi cu putință fără

fie în diferite orașe, pe lîngă 
uzinele cu un profil apropiat 
de cel al unităților
La Fabrica de acid ---------
din Năvodari se pregătesc, în 
momentul de față, 80 de mun
citori (dintre care peste 50 
sînt tineri) ; ei vor comanda, 
peste cîteva luni, instalațiile 
fabricii de acid sulfuric a 
combinatului nostru. Deci pre
gătirea lor. a celor 80,

noastre, 
sulfuric

pentru noi, în momentul de 
față, chestiunea cea mai ur
gentă. Să revenim, însă, la 
contribuția tineretului. Cei 50 
de tineri activează acolo, la 
Năvodari, în cadrul organiza
ției de bază U.T.M. Aș vrea 
să subliniez, prin cîteva exem
ple, activitatea foarte serioasă 
a acestei organizații, pe linia 
bunei pregătiri a cursanților. 
In fiecare adunare generală, 
tinerii de acolo dezbat pe larg 
rezultatele pe care le-au obți
nut la învățătură, privind toc
mai pregătirea complexă de 
care vorbeam înainte, pregă
tire care angajează atîtea do
menii de tehnică. De altfel, 
într-o astfel de adunare s-a 
discutat despre relația dintre 
diferitele discipline — care 
trebuie -integral însușite. în 
sfîrșit, și eu și ceilalți ingineri 
care mergem periodic la Nă
vodari, să controlăm activita
tea muncitorilor noștri-, sîn- 
tem invitați să luăm parte la

VASILE BĂRAN 
ILIE PURCARU

La 26 de ani, Aurel Stamate, 
sudor în plumb pe Șantierul 
Combinatului chimic de la 
Turnu-Măgurele, este un 
„veteran" al liniilor de acid 
sulfuric. Acum lucrează la a 

treia fabrică.

(Continuare in pag. a II-a)

în sprijinul predării fizicii și chimiei in școli
Societatea de ști

ințe fizice și chimi
ce din R. P. Romî- 
nă, constituită re
cent, inițiază acțiuni 
menite să contri
buie la îmbunătăți
rea predării fizicii 
și chimiei în învă- 
țămîntul de cultură

generală. In cursul 
acestui an școlar 
pentru cadrele di
dactice de speciali
tate se vor organi
za consfătuiri pe 
următoarele teme : 
„Predarea studiului 
atomului", „Intro
ducerea' noțiunii de

valență", „Metoda 
introducerii Siste
mului Internațional 
în toate capitolele 
fizicii" și „Predarea 
mecanicii în școala 
de cultură gene
rală".

(Agerpres)

Munca intensa pentru reparatul 
mașinilor agricole

In stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunea Hune
doara se lucrează intens la 
revizuirea și reparatul trac
toarelor, mașinilor și utilaje
lor agricole, care vor fi folo
site în campania de primă
vară. Așa cum rezultă din da
tele aflate la consiliul agricol 
regional, pînă la data de 1 fe
bruarie mecanizatorii din re
giune au reparat 74 la sută 
din numărul tractoarelor pla

nificate. La pluguri și semănă- 
torile de porumb procentul 
reparațiilor era de 81 și res
pectiv 96 la sută.

Rezultatele cele. mai bune 
le-au obținut lucrătorii de la 
S.M.T. Miercurea, raionul 
Sebeș, unde procentul de re
parații la tractoare a ajuns la 
91 la sută, iar la semănătorile 
de porumb planul de repara- 
rații a fost deja îndeplinit.

Prima oră
de vacantă

VACANȚA. Punctuală ea întot
deauna, a sosit ieri în Capitală, 
încă din prima oră a dimineții, 
cu trenul special nr. 3235. Au în- 
tîmpinat-o în Gara de Nord o 
mulțime, de băieți și fete — echi
pați cu hanorace, bocanci de 
munte, schiuri — făcînd o risipă 
teribilă de entuziasm și bucurie. 
Erau cei aproape 2 ooo de stu- 
denți bucureșteni, fruntași la în
vățătură și în activitatea obștea
scă, care au primit bilete pentru 
taberele studențești de odihnă. In 
cîteva minute s-au urcat cu toții 
în vagoane ; „trenul vacanței" a 
pornit la drum cu tinerețea în di
recția Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Pîrîul Rece...

— Un interviu I Cu plăcere...
Sîntem în vagonul studenților 

de la Universitate. Călătorind în 
același compartiment, Ecaterina 
Piticescu și Nicolae Petre de la 
facultatea de științe juridice, Mag
da Boia de la 
rie și Daniela Diaconescu de la 
Institutul de 
străine s-au
De aceea, și la interviul nostru au 
ținut să răspundă în colectiv.

— ...Am fost propuși să ne pe
trecem vacanța în taberele de 
odihnă de la munte de către co
legii noștri. Alegerea n-a fost de
loc ușoară, dar pînă la urmă noi 
am căpătat cele mai multe „vo
turi". Criteriul ? firește, rezulta
tele pe care le-am obținut în se
siunea de examene ce s-a înche
iat ieri.

— Ce planuri v-ați făcut pen
tru vacanță ?

— In ordinea importanței: să 
ne odihnim bine, să ne 
bine și... să învățăm să 
bine.

...Vlad Dinescu, de la

facultatea de isto-

limbi și literaturi 
împrietenit repede.

distrăm 
schiem

Institu
tul politehnic, nota pe prima pa
gină a unui caiet intitulat „jurnal 
de tabără" — cu atenția cu care 
și-a întocmit conspectele pentru 
cele patru examene trecute cu io: 
„Primul program artistic din a- 
ceastă vacanță a fost prezentat în 
tren ; un cor alcătuit din aproape 
2 ooo de studenți au închinat un 
imn
toace vor fi completate cu impre- 

de la reuniunile studențești, 
la simpozioanele și tntîlnirile 
oameni de știință și artă, de 
întrecerile de schi și săniuș.

Toate vor întregi tabloul neuita
telor zile de tabără petrecute pe 
Valea Prahovei.

veseliei'... Paginile urmă-

sii 
de 
cu 
la

V. ALEXIANU

Intr-unui din numerele zia
rului nostru am publicat, sub 
titlul: „Amintiri din anii de 
școală" părerile unor oameni 
de știință de prestigiu din 
țara noastră despre viața de 
elev. Academicienii Eugen Ma- 
covschi, Ștefan Milcu, Miron 
Nicolescu, N. Teodorescu, 
Gh. Vrînceanu și dr. N. Cajal, 
C.S. Nicolaescu Plopșor — 
membri corespondenți ai Aca
demiei R.P.R, au relatat amin
tiri pline de semnificație din 
viața de școală. Au împărtășit 
idei prețioase despre cum tre
buie trăiți anii de școală, au 
adresat elevilor sfaturi com
petente, pline de grijă, îndem
nul de a folosi Ia maximum 
acești ani prețioși.

Un număr mare de elevi 
ne-au cerut să solicităm în 
continuare și pe alți oameni de 
știință și cultură să-și spună 
cuvîntul în paginile ziarului, 
să-i ajute, prin împărtășirea 
experienței proprii, prin com
petența științifică și pedago
gică, să cunoască mai bine ce 
trăsături trebuie să întruneas
că elevii de astăzi, cerințele 
care stau în fața lor ; expri- 
mindu-și dorința de a afla 
totodată amintiri semnificative 
despre anii de școală.

Dintre problemele la care 
elevii ne scriau că doresc să 
afle răspuns desprindem : ro
lul muncii personale în forma
rea unei culturi multilaterale ;

dacă toate disciplinele care se 
predau în școală sînt impor
tante, trebuie însușite cu te
meinicie ; ce trebuie înțeles 
prin colegialitate.

Propunîndu-ne să răspun
dem acestei dorințe, ne-am a- 
dresat în continuare unor oa
meni de știință și cultură care 
— ca întotdeauna cînd este 
vorba de educația tineretului, 
de a adresa sfaturi și îndem
nuri pline de grijă, înțelegere 
și competență tinerei genera
ții — au intîmpinat cu dragos
te inițiativa de a-și spune cu- 
vintul. Publicăm în numărul 
de astăzi răspunsul academici
enilor :

A FI ELEV

Acad. G. IONESCU SISESTI
Socotesc că școala medie trebuie să dea ele

vului o cultură generală pe care nu și-o face la 
universitate, pentru că baza cursurilor aci o 
constituie specializarea în profesia aleasă, iar 
îmbogățirea culturii generale depinde în mare 
măsură de modul cum fiecare student își orga
nizează timpul său liber.

Este limpede pentru oricine că în societatea 
socialistă este nevoie de specialiști foarte buni 
care trebuie însă să aibă o privire generală de 
ansamblu cît mai completă, o cultură generală 
bogată. Fundația acestui edificiu spiritual 
se realizează în școala medie. Dar nu mai 
încape îndoială, școala nu poate da elevului 
totul de-a gata, iar dacă printre ei se află din 
cei asemănători cu personajul unei binecunos
cute scrieri a lui Creangă, și cer „posmagii 
muieți", aceștia vor avea să privească mai tir- 
ziu cu nemulțumire golul pe care l-au săpat 
prin insuficienta preocupare și pasivitate în pro
priul lor univers spiritual. Se cere de aceea din 
partea elevilor, iar mai tîrziu a studenților, să 
manifeste un interes multilateral pentru toate 

aspectele culturii, fără să neglijeze pregătirea

atentă la materiile privind direct viitoarea profe
sie, aptitudinile pe care le au.

Dacă ar fi să mă opresc puțin la viața mea, 
să-mi amintesc de profesorii și de colegii mei de 
școală secundară (de la liceul Traian din Turnu 
Severin, socotit pe cînd îmi făceam studiile unul 
dintre cele mai bune din țară) atunci din pers
pectiva propriilor mele realizări dar și ale altor 
colegi de-ai mei, argumentelor pledînd pentru 
pregătirea multilaterală, serioasă la toate mate
riile le-aș putea adăuga convingătoare exemple 
practice. Nu fac aceasta însă înainte de a aminti 
actualilor elevi condițiile grele în care am în
vățat. Spre norocul meu, directorul fiind un 
pedagog înzestrat și cu dragoste de elevi, a în
ființat un internat neoficial în care primea copiii 
bogaților. Cu economiile din taxele plătite de 
părinții acestora școala întreținea o serie de bur
sieri printre care am fost și eu.

Erau în clasa mea cîțiva copii de oameni 
săraci, care învățau temeinic, zi de zi, nu cu

(Continuare în pag. a IlI-a)

Acad. EUGEN ANGELESCU
Încep cu o dorință. Mi-ar place să fiu din 

nou elev, sa trăiesc anii de școală astăzi, să mă 
bucur de frumusețea lor, de tot ceea ce dă 
școala nou elevilor săi. Să învăț într-o școală 
nouă, frumoasă, să am colegi mulți, să umblu 
cu servieta doldora de cărți, să stau ceasuri în
tregi în laborator, să nu mai ies din bibliotecă, 
să fac sport. Și aș mai dori să fiu din nou elev 
pentru că astăzi aș ști să prețuiesc mai bine 
școala. Dar, din păcate, numai o dată în viață 
ești elev, cu anii de școală numai o dată te 
intîlnești.

Era în clasa mea un grup de elevi pe care îi 
trimiseseră părinții la școală cu prețul unor 
sacrificii. Undeva în sufletul acestor ado
lescenți care nu veniseră la școală pentru o 
hîrtie care să ateste că „au cultură generală", 
s-a născut o ambiție, ambiție generată de cu
riozitate : vroiau să știe tot. Acum îmi dau 
seama ce naivi eram : parcă puteam ști tot! 
Eram naivi, dar ne-a prins bine. In credința 
noastră că o să știm tot, am deschis ochii mari. 
Eram niște adolescenți pe care, vă mărturisesc, 
nu odată ne încolțeau tot felul de tentații; dis
tracțiile, sportul, plimbările. Nu le-am ocolit. 
Ne plăcea și sportul, ne plăceau și distracțiile. 
Dar ne-am obișnuit să facem totul cu măsură. 
Ușurința ne-ar fi costat scump. De aceea 
fiecare din foștii mei colegi de învățătură 
ar putea explica de ce nu te poți juca cu 
11 ani din viață — atît cît ești elev —, că a fi 
elev este o treabă foarte serioasă. Da, într-ade- 
văr, e o treabă serioasă. Așa cum te-ai apuca 
să construiești o casă care să dureze. Să dure
ze o viață fără să fii nevoit să-i pui proptele. 
Casei trebuie să-i pui o temelie dintr-un ma
terial trainic, iar temelia celui mai de preț edi
ficiu — profesiunea — sînt cunoștințele. Cu-

noștințele multilaterale, profunde și trainice în
sușite prin efort personal. Iată de ce vroiam 
noi să știm totul.

Mi-ați putea spune: „probabil că vroiați să 
știți totul la disciplinele preferate ?u Voi re
lata de data aceasta un fapt din viața mea 
chimia am descoperit-o cu adevărat după 
ce mi-am luat licența în chimie. Nu vă grăbiți 
să trageți de aici concluzii greșite.

Explicația afirmației mele de mai sus are alt 
tilc. Chimia mi-a plăcut încă din școală, am 
învățat-o. Se născuse în mine dorința de a 
realiza ceva, și am tras concluzia că în chimie 
aș putea realiza acel ceva. Am spus că am 
descoperit chimia după ce mi-am luat licența, 
pentru că abia atunci o stăpineam bine, mi se 
dezvăluise cu adevărat. Pînă atunci mi-era 
ciudă pe chimie și pe mine însumi. O îndră
geam și o uram, pentru că era grea și-ți cerea 
să-i dăruiești toată ființa ta. Atît era de 
contradictoriu sentimentul meu pentru chimie, 
incit în prima vacanță de student mi-am pro
pus ca măcar cîteva luni s-o uit, să nu mă mai 
gîndesc la ea. M-am urcat în pod, mi-am um
plut geamantanul cu cărți de literatură și-am 
fugit la țară. Și... tot n-am uitat de chimie.

Dacă nu cunoști o disciplină, n-ai descoperit 
frumusețile ei, n-o stăpînești pe deplin, n-are 
cum să-ți placă sau să nu-ți placă. Ideile pre
concepute : „nu-mi place matematica, e grea, 
aridă, fizica e complicată, istoria plictisitoare0 
— sînt prea școlărești, iar voi sinteți nișt* 
școlari prea serioși ea să veniți cu asemene* 
argumente.

Un elev cu 5 la matematică, ar putea îna

(Continuare In pag. a Ul-a)
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• Astă-seară, cu 

' începere de la ora
- 19, se dispută în

V ț sala Sporturilor
I jk Floreasca meciul

de baschet pentru 
WR wJE „Cupa campioni- 

lor europeni” în- 
L_J yw tre formațiile mas- 
f culine Steaua Bu-

Sw cur ești și Spar- 
W W w tak Brno, din 

I B s- Cehoslovacă. 
1 1 Spartak Brno este
* <o formație va

loroasă cu jucători atletici, 
înalți, care practică un baschet 
tehnic. Desigur că echipa 
Steaua va căuta să-și pună în 
valoare jocul său rapid, pen
tru a obține victoria în acest 
meci care-i poate aduce sa
tisfacția calificării în semifi
nalele competiției.

După cum au convenit cele 
două cluburi, returul va avea 
loc la 19 februarie la Brno.

se urmărește ridicarea nivelu
lui tehnic și îmbunătățirea re
zultatelor întrecerilor. Pen
tru buna desfășurare a dife
ritelor competiții în orașele 
și centrele muncitorești de pe 
Valea Prahovei au fost ame
najate noi baze sportive, 
zestrate cu materialele 
cesare.

• De cîteva zile, pe terenu
rile de sport, în sălile de 
gimnastică, la cluburi, pe pîr- 
tii și pe patinoarele din regi
unea Ploiești se desfășoară 
etapa a Il-a a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. De re
marcat că la prima etapă au 
fost antrenați în întrecerile 
sportive aproape 250 000 de 
tineri și tinere din schele, ra
finării și alte întreprinderi 
Dloieștene. Cei mai buni spor
tivi participă acum la con
cursurile etapei a Il-a în care

• Ultimele 
tru meciuri 
preliminariile tur
neului internațio
nal de fotbal pen
tru juniori de la 
Viareggio s-au 
soldat cu urmă
toarele rezultate : 

Internazionale Milan-Daring 
Bruxelles 3—1 (1—1); Austria- 
Viena—A. S.-Roma 1—0 (1—0); 
Juventus Torino—Toulon 3—0 
(2—0); F. C. Bologna-Partizan 
Belgrad 0—0.

In sferturile de finală se 
joacă astfel : A. C. Milano- 
Ferencvaros Budapesta ; Du- 
kla Praga-Fiorentina ; Juven
tus Torino-Bologna ; Interna- 
zionale-A. S. Roma.

• în cadrul competițiilor 
sportive pentru Cupa „16 Fe
bruarie”, Clubul Rapid organi
zează sîmbătă o gală de box 
care va cuprinde 8 meciuri de 
seniori și 6 de juniori. Vor 
evolua printre alții S. T. Is
pas, Gh. Gheorghe, I. Dincă, 
Gh. Vlad și 
cepe la ora 
Iești.

alții. Gala va în-
19, în sala Giu-

Cu telefericul spre Vîrful cu dor(Agerpres)

Jocurile Olimpice de iarna

DIN POȘTA DE IERI
Crește bunăstarea stării în comuna noastră, 

Deleni.
V. VASILIU

corespondent voluntar

Cu multă bucurie au primit 
colectiviștii vestea electrifică
rii comunei. Aceasta a făcut 
ca numărul aparatelor de ra
dio din comună să ajungă la 
88. O grijă deosebită se acor
dă dezvoltării condițiilor pen
tru culturalizare. în acest 
sens, căminul cultural a fost 
dotat cu un televizor, aparat 
de proiecție iar biblioteca nu
mără acum peste 12 000 vo
lume.

Dacă mai adăugăm și faptul 
că peste 100 colectiviști și-au 
cumpărat mobilă nouă, bici
clete, aragaze, avem o imagi
ne succintă a creșterii bună-

Din activitatea Teatrului
popular vilcean

De la inaugurarea Teatrului 
popular cu stagiune perma
nentă din Rm. Vîlcea, a trecut 
doar ceva mai mult decît o 
lună. Deși perioada este scurtă 
pentru o analiză se poate spu
ne că primele rezultate sînt 
concludente.

Pe lingă piesa prezentată 
în premieră la inaugurarea 
teatrului „Fiicele" de Sidonia 
Drăgușanu, în regia Dr. C. 
Georgescu — piesă care se 
bucură de succes, se mai pre
zintă în fiecare marți și vineri,

alternativ, piesa „Nota zero 
la purtare" în regia tânărului 
profesor Traian Lungu. în re
pertoriul teatrului se află, de 
asemenea, piesa lui Nicuță 
Tănase „Băiat bun... dar cu 
lipsuri", a cărei premieră va 
avea loc în luna februarie.

Pe lingă spectacolele pe care 
le prezintă j 
de cultură

' colectivul 
deplasează 
raion. La 
luni, piesa 
prezentată în comuna Brezoiu 
în fața a peste 300 de munci
tori de la întreprinderea fo
restieră și de la întreprinde
rea minieră, pe scena cinema
tografului „N. Bălcescu“ din 
stațiunea balneară Călimă- 
nești.

ALEXANDRU MIRCESCU 
corespondent voluntar

înflorește comuna

pe scena Palatului 
din Rm. Vîlcea, 

acestui teatru se 
în comunele din 
începutul acestei 

„Fiicele" a fost

An de an comuna noastră 
își schimbă înfățișarea, iar 
viața devine tot mai înbelșu- 
gată. Aceasta ne-o dovedește 
și faptul că, în ultimul timp, 
colectiviștii de aici și-au ridi
cat peste 80 de case noi, a fost 
construit un cămin cultural, o 
școală elementară cu 8 săli 
de clasă dotată cu laborator, 
dispensar etc.

Căminul cultural a fost în
zestrat cu televizor și aparat 
de proiecții. în noile case ale 
colectiviștilor a pătruns lumi
na electrică. Pe zi ce trece co
muna noastră își schimbă în
fățișarea.

V. CROIU
vînzător, comuna VaJ&ă 'Deni

Decorări cu „Ordinul 
Muncii" clasa I

Prin decrete ale Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne a fost conferit „Or
dinul Muncii” clasa I tovară
șilor inginer Mihail Ciobanu 
și dr. Titus Cristureanu pen
tru merite în opera de con
struire a socialismului.

(Agerpres)

Grupul folcloric 
romîn

Premiul I la Festivalul 
international de artă 
folclorică al R. A. U.

VIAȚA SPORTIVA"

Miercuri, în ziua a 8-a a 
Olimpiadei Albe de la Inns
bruck au fost cunoscuți noii 
campioni olimpici în probele 
d.e schi 5 km (feminin), 50 km 
săniuțe 2 locuri și 5 000 m 
patinaj viteză (masculin). Un 
strălucit succes a repurtat 
schioarea sovietică Klavdia 
Boiarskih, care a obținut vic
toria în proba de 5 km, cuce
rind astfel cea de-a doua me
dalie de aur din cadrul actua
lei ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Desfășurată pe pîrtia 
de la Seefeld, proba a fost ur
mărită cu mare interes de zeci 
de mii de spectatori. Boiarskih 
a avut o adversară redutabilă 
în finlandeza Mirja Lehtonen, 
care a luptat din răsputeri 
pentru a realiza un timp mai 
bun. Forma bună a lui Bo
iarskih nu i-a permis însă 
finlandezei să se impună. 
Klavdia Boiarskih, în vîrstă 
de 24 ani, învățătoare din 
Sverdlovsk cîștigase sîmbătă 
și proba de 10 km. Prin a- 
ceas-ță- victorie*delegația spor
tivă a U.R.S.S. a cucerit cea 
de-a 8-a medalie de aur.

42 de schiori reprezentînd 
15, țări au semnat foile de 
start în proba de 50 km un

adevărat „maraton al zăpezii”. 
Schiorii suedezi în frunte cu 
„veteranul” Sixten Jernberg, 
campion mondial la Zakopan- 
ne și-au luat o frumoasă revan
șă în întîlnirea directă cu 
fondiștii finlandezi care do
minaseră probele de 15 și 30

parținea lui Boris Silkov 
(U.R.S.S.). Proba a scos în e- 
vidență forma'bună a patina- 
tox-ilor norvegieni, clasați în 
primele trei locuri.

La săniuțe — 2 locuri, ama
torii de sport austrieci au avut 
satisfacția să aplaude o vic-

întrecerile din ziua a 8-a

km. în pofida celor 35 de ani, 
apreciatul schior Sixten Jern- 
berg^ a arătat o admirabilă 
pregătire fizică, reușind în fi
nalul probei să se comporte 
peste așteptări și să termine 
victorios intrînd în posesia 
medaliei de aur.

Numeroși spectatori au ur
mărit desfășurarea probei de 
5 000 m, care a adus pe pista 
de gheață cele mai cunoscute 
vedete ale patinajului viteză, 
în cursul desfășurării probei, 
recordul olimpic- a lost de 6 
ori corectat și stabilit la 
7’38”4/10 de către norvegianul 
Knut Johannesen, noul cam
pion olimpic. Vechiul record 
olimpic era de 7’48”7/10 și a-

torie a reprezentanților lor. 
Josef
Stengl 
li? de 
62/100 
șe). 
nut

Feistmantl — Manfred 
care au cucerit meda- 
aur cu timpul de 1’41” 
(realizat în două ihan-

Cuplul învingător a obți- 
în prima manșă excelen

tul timp de 50”57/100, avînd 
principali adversari un alt e- 
chipaj austriac : Senn—Thaler 
clasat pe locul doi.

★
Dis de dimineață, la Igls a 

început proba boburilor de 4 
persoane. După primele două 
coborîri în clasament condu
ce echipajul Canadei cu 2’06” 
81/100 urmat de Italia — 2’07” 
50/100 și Austria — 2’07”61/100.

Astăzi au loc probele : bob 
de 4 persoane (ultimele două 
manșe) ; patinaj viteză 1500 
m (masculin); schi (coborîre 
femei); patinaj artistic mas
culin (figurile liber alese) ; 

‘hochei pe gheață : Italia— 
Austria, R. P. Polonă—Japo
nia, R. P. Romînă—Norvegia, 
R. P. Ungară—Iugoslavia 
(grupa B).

care-i detestă, tinărul sportiv 
din filmul lui Anderson aspiră 
instinctiv la un ideal moral al 
femeii și al lumii la care nu 
se poate ridica pentru că n^ o 
înțelege. Frank nu e înzestrat 
cu inteligență și sensibilitate, 
de aceea, dacă n-ar fi întîlnit_o 
pe Margaret, uriașul cu minte 
întârziată s-ar fi mulțumit, de 
bună seamă, cu confortul ma
terial la care rîvnise. Fostul 
miner se aruncă în sport nu 
din pasiune ci din aviditatea 
cîștigului. E un arivist lipsit 
de rafinamentul personajului 
din „Drumul spre înalta socie
tate^ dar care, ca și celălalt 
reușește să facă rău celor din 
jur, inclusiv lui însuși. De
monstrația morală e poate pe 
alocuri naivă, procesul de 
conștiință al lui Frank, în fața 
deznodămintului tragic, pare 
lungit și proiectat simbolic cu 
un anume simplism (păianje
nul uriaș de pe peretele spita
lului). Dar povestirea cinema
tografică e pînă atunci con- % 
centrată și zguduitoare; retro
spectivele (devenite o modă în 
ultima vreme) izvorăsc orga
nic, legînd efectele de cauză 
și fărămițînd într-o suită de 
scene pline de tensiune acți
unea.

Pe lingă un scenariu bine 
construit, filmul se bucură de 
un operator cu un tempera
ment exploziv, capabil să facă 
sensibil în chip manifest o 
idee, un caracter, un mod de 
viață.

Interpret'd (îndeosebi virtuo
sul englez premiat la Cannes 
anul trecut, Richard Harris) 
au o forță și o naturalețe de
pășind obișnuitul. Un realism 
viguros, crincen, amintind, știr 

«nui Zoi“ sau aI 
t’contemporcșmlor Verga, săti 
Alberto Moravia.

Frank e implicit, deși fără 
nuanțe, detalii interesante ca 
acelea care marcau etapele 
descompunerii unui erou ase
mănător lui Frank, din Rocco 
și frații săi. Ceea ce ii intere
sează pe cineaști e descrierea 
directă, energică, brutală ca și 
obiectul analizei lor, a acestui 
„modus vivendi" animalic, ca
racteristic unei societăți ce 
nu-și poate menține privilegii-

itlul original al 
noului film englez 
„This sporting li. 
fe“ „Această viață 

! sportivă" (nepotri
vit s-a tradus la 
noi prin „Viața

sportivă*) are darul să loca
lizeze fenomenul, anunțînd in
tenția critică a autorului. 
Crîncena povestire a lui Lind
say Anderson descoperă cît de 
brutal, de primitiv și nesportiv 
a înțeles să trăiască eroul ne
fericitelor întâmplări încredin
țate ecranului. Confesiunea lui 
Frank sugerează drama indi
vidului care și-a însușit prin
cipiul violenței, al vieții trăite 
cu pumnii, al lîbptei pentru 
existență înțeleasă în societa
tea capitalistă drept „legea 
junglei", încununînd victoria 
celui mai tare, dar s-a izbit de 
o rezistență morală neaștepta
tă și acesta l-a îngenuncheat. 
Ne sportivitate a jucătorului de 
rugby ce-și accidentează fără 
scrupule adversarii care îi stau 
în cale și crede că poate lua 
cu forța orice de la viață — 
dragoste, prietenie, stimă *- 
devine simbolul unei lumi a- 
gresive, însetate de putere ce 
încearcă să altereze relațiile 
umane firești, să le dicteze 
prin intermediul atotputerni
cului „vițel de aur*. Dar fil
mul lui Anderș°ă e profund 
optimist, w btâ 'tocmai
din cauza finalului tragic. 
Moartea femeii iubite căreia 
Frank nu i-a putut cîștiga dra
gostea e actul sustițiar prin 
care acest „om al cavernelor" 
e pedepsit să-și înțeleagă li
mita, mizera condiție spiri
tuala și morală la care obligă 
fetișizarea banului. Dar nu y . nnoD ni șîshTfiipaqâpervertirea acestui.-om. simplu, 
inițial generos, stfe ’in centrul 
realizării engleze. Procesul 
psihologic al degenerării lui

între 10 ianuarie și 4 fe
bruarie s-a desfășurat la Cai
ro primul festival internațio
nal de artă folclorică al R.A.U., 
la care au luat parte formații 
din R. P. Albania, R. P. Bul
garia, R. D. Germană, Grecia, 
R.S.F. Iugoslavia, Japonia, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
Spania, R. P. Ungară și R.A.U.

Țara noastră a fost repre
zentată de un grup folcloric 
format din echipa de dansuri 
a Casei de cultură din Brașov, 
formația de călușari din co
muna Frumoasa, taraful de 

' muzică populară din comuna 
Slobozia, regiunea București, 
precum și soliști din mai multe 
regiuni , ale țării-,

I n (#idruj țes tivalu^u^ o 
nostru folcloric a prezeiitat 10 
spectacole în mai multe orașe 
din Republica Arabă Unită.

Festivitatea de închidere a 
avut loc la Palatul Televiziu
nii din Cairo. Premiul I și di
ploma de onoare a festivalului 
au fost acordate artiștilor 
amatori din țara noastră, pre
miul II grupului folcloric din 
R. P, Bulgaria»;iar 'premiul III 
celui din - R.S.F.- Iugoslavia.

Formația țării noastre a fost 
invitată să rămînă încă două 
săptămîni în R.A.U. pentru a 
prezenta spectacole pe scena 
Teatrului de Operă din Cairo.

(Agerpres)

ik grupul

le decît cu forța. Domnia ener
giei oarbe a vieții trăite la 
nivelul instinctelor primare 
(conservare, reproducere, etc.) 
e atît de pregnant conturată 
îneît spectatorul încearcă 
spaima, coșmarul unei aseme
nea existențe rudimentare — 
abrutizate. Șocul începe cu 
primele imagini desfășurate pe 
ecran: o luptă pentru minge 
extraordinar de bine filmată, 
un meci de rugby singeros, în 
care nu mai deslușești decît 
forța fizică nu și gîndirea în 
acțiune. Ca și eroul ieși năucit 
din acest „meci“ de senzații 
ttțri, de violență primară și 
tânjești la , puțină căldură. și 
liniște sufletească. Dragostea 
lui Frank pentru o femeie nici 
prea tânără nici prea frumoa
să, demonstrează un impuls, 
tradus din neîndeminarea per
sonajului mai mult fizic decît 
spiritual. Ca și Jimmy Porter 
din „Privește-înapoi cu mîhie“, 
Frank se refugiază în erotism 
cu furia disperării. Dar în timp 

P.xe eroul lui Osborne Roiește 
* o dramă a inadaptabilității 

conștiente, voite, cu o societa
te și un tip de oameni

HOCHEI PE GHEAȚA

ALICE MANOIU

(Agerpres)

Ștafeta constructorilor
(Urmare din vag. I) muncitori, ci pe constructorii 

primei fabrici a combinatului 
dunărean ?

t Slatina. Intr-un re- 
viitor — despre șan- 

de la Slatina — vom 
cu date suplimentare 
experienței comitetu-

adunările generale și la dez
baterile organizației U.T.M. 
Cazurile de indisciplină, ca și 
slăbiciunile de pregătire, au 
provocat dezbateri colective ; 
membrii biroului U.T.M. au 
scris, nu o dată, chiar și pă
rinților celor . împricinați... 
Alte exemple ? în ultimele 
trei luni, utemiștii noștri care 
învață la Năvodari au organi
zat nu mai puțin de cinci dez
bateri colective pe tema: 
„Răspunderea în producție a 
tînărului operator chimist”. 
Complexitatea instalațiilor 
noastre, cu parametrii lor care 
nu îngăduie variații, impune o 
grijă deosebită în educarea 
răspunderii muncitorilor, ast
fel ca ei să respecte cu sfin
țenie procesele tehnologice, 
instrucțiunile de funcționare 
a instalațiilor. Deci o chestiu
ne care angajează, o dată cu 
înalta calificare, și răspunde
rea personală. (Aceleeași teme, 
postul U.T.M. de control de 
acolo i-a consacrat o rubrică 
permanentă). Băieții de acolo 
și-au înțeles, după părerea 
mea, obligațiile, se achită de 
ele cu însuflețire și competen
ță, iar organizația lor ne este 
astfel de un real ajutor. Ne 
ajută ca această „competiție a 
vitezei” — o competiție între 
constructorii care ridică fabri
ca și muncitorii ce-i vor mînui 
instalațiile — să se încheie cu 
succesul deplin : intrarea în 
funcțiune la termen, cu toate 
pînzele producției sus !

...Care e stadiul acestei com
petiții? Ne pregăteam să a- 
dresăm întrebarea, cînd în bi
rou a intrat, după o bătaie 
grăbită în ușă, un tînăr. Di
rectorul ni-1 prezintă — „dîn- 
sul e tovarășul inginer Crețu 
Dumitru, unul dintre delegații 
noștri la Năvodari” — și, cu 
un gest, îl invită să se așeze 
într-un fotoliu. Dar 
inginer a rămas în _ 
nerăbdător să comunice 
tea :

— îngăduiți-mi să vă ra
portez... Ieri, formației noastre 
de practicanți de la Năvodari, 
i s-a încredințat conducerea 
unei secții... O secție întreagă 
— numai lor1 Băieții noștri 
au dat ieri producție de acid...

Nu mai adresăm întrebarea 
ce-o plănuisem. Sîntem edifi
cați, de acum, asupra stadiu
lui „competiției” în ce-i pri
vește pe viitorii muncitori și 
meșteri ai fabricii de acid sul
furic.

...Dar care e, la Turnu-Mă
gurele, stadiul „competiției” 
amintite — în ce-i privește, de 
data aceasta, nu pe viitorii

Ritm și calitate — și 
despre o experiența 
de pe un alt șantier...

tînărul 
picioare, 

ves-

— Este cea de a doua pro
blemă pe care voiam s-o pun 
in discuție — reia tov. direc
tor. Lozinca: „Să dăm în 
funcțiune fabrica de acid sul
furic la termen” a fost îmbră
țișată de marea majoritate a 
tinerilor. Observ însă un lu
cru. Tinerii fug după „mult” 
— după tonaj, cum se spune 
la noi — ritmul lor de lucru 
e în genere bun, dar calita
tea lucrărilor rămîne, la ora 
de față, o problemă deschisă, 
un domeniu în care se mai 
întîlnesc neajunsuri. Mai ales 
acum, în stadiul final al con
strucției, în preziua punerii 
în funcțiune a fabricii, lucră
rile executate greșit își spo
resc, cu fiecare ceas, gravita
tea ; refacerea lor cere timp ; 
or, timpul trebuie închinat, 
clipă cu clipă, îndeplinirii an
gajamentului nostru, scurtă
rii duratei de execuție ! Nu 
ne putem permite rebuturi de 
timp ! Dacă în chestiunea pre
gătirii cadrelor ăm observat, 
după cum vă spuneam, o in
tensă și eficientă activitate a 
organizației U.T.M. —ei bine, 
în chestiunea aceasta, a cali
tății, nu prea știu ce v-aș pu
tea povesti...

— O să aflăm, poate, noi. 
Plecăm pe șantier, în căutarea 
secretarilor organizațiilor de 
bază U.T.M. Discutăm cu cîți- 
va dintre ei : Stamate Aurel 
(secretar de U.T.M. la mon
taj), Dragomir Constantin (se
cretar de U.T.M. la instala
tori), inginer Gabriel Ionescu 
locțiitorul secretarului de 
U.T.M. de pe șantierul fabricii 
de acid sulfuric). Aflăm o sea
mă de fapte frumoase, episoa
de de eroism din munca tine
retului de aici; ni se vorbește 
despre „montorii de înălțime” 
de la instalația interioară 
a prăjirii piritei, ca și despre 
tinerii care execută, îmbrăcați 
în niște veșminte ca de cos- 
monauți sau scafandri, opera
țiile de „sablaj” pe suprafețe 
metalice vaste. Ne interesăm 
apoi de cealaltă latură a în
trecerii, reliefată de tovarășul 
Saica — cea referitoare la 
calitatea lucrărilor. Planurile 
de muncă ale organizațiilor de 
bază citate — ca și planurile 
celorlalte organizații U.T.M. 
de pe șantier — expediază, 
fără excepții, un asemenea

• Ieri în grupa B a turneului olimpie de hoehei pe gheață 
de la Innsbruck echipa R.P. Komine a obținut prima victorie 
învingînd cu scorul de 5—2 (#—1; 4—1; 1—0) echipa Aus
triei prin punctele marcate de Ionescu, I. Szabo, Calamar, 
G. Szabo si Ferenczi. R.P. Polonă a dispus cu 7—0 (2—0 ; 
3—0 ; 2—0) de Italia.

Rezultatele înregistrate în grupa A • Canada—Finlanda 
6—2 (2—1 ; 3—0 ; 1—1) ; U.R.S.S.—Germania 10—0 (2—0 ;
5—0 ; 3—0) ; Suedia—Elveția 12—0 (3—0 ; 5—0 ; 4—0).

capitol important, atît de acut 
la ora de față, în cîteva fraze 
generale, goale de conținut.

Și totuși, comitetele U.T.M. 
nu pot întreprinde nimic pe 
tărîmul acesta ?

(Deschidem o paranteză, ca 
să oferim comitetului U.T.M. 
pe complex al Combinatului 
de la Turnu-Măgurele, spre 
meditație, datele pe care 
le-am cules, în această pro
blemă, cîteva zile mai tîrziu, 
pe șantierul Uzinei de alumi
niu din — - 
portaj 
tierul < 
reveni 
asupra 
lui U.T.M. de acolo. Recoman
dăm, deci, comitetului U.T.M. 
de pe șantierul combinatului 
dunărean, să urmărească a- 
ceastă problemă în relatarea 
de pe șantierul din Slatina. 
Pînă atunci, doar cîteva ele
mente.. Comitetul U.T.M.. al 
complexului de pe șantierul 
Uzinei de aluminiu a dezbătut 
într-o plenară problema cali
tății lucrărilor executate de 
tineri. Au fost invitați repre
zentanți ai conducerii șantie
rului, ca și ai „beneficiarului" 
— cei care vor prelua uzina 
de mîine. S-a propus o asis
tență tehnică organizată și 
competentă, pe care s-o ofere 
inginerii tineri ai „beneficia
rului” — deci cei care, oricum, 
sînt obligați să controleze ca
litatea lucrărilor. La chemarea 
comitetului U.T.M., tinerii in
gineri s-au angajat să-și de
pășească obligația de „contro
lori ai calității", dînd ; 
tență tehnică la locul 
muncă și ajutînd, astfel, 
numai 
mers1 
dezbateri organizate ad-hoc cu 
tinerii muncitori, să-i sprijine 
pe aceștia în a trage maximum 
de învățătură din orice prilej. 
Problema s-a pus cu mai 
multă acuitate pentru schim
bul de noapte, unde neajun
surile se vădeau, într-un timp, 
alarmante. Tinerii ingineri 
s-au angajat ca, voluntar, prin 
rotație, să acorde asistență 
tehnică și în' schimbul de 
noapte, în toate punctele de 
producție mai nevralgice.

Care e părerea comitetului 
U.T.M. pe complex de la 
Turnu Măgurele ?)

,u la remedierea 
a defectelor, ci

asis- 
de 

, nu
„din 
prin

„Incorigibilii" de 
basculante

p®

Tot la șantierul 2 (acid 
furie), un inginer tînăr, 
briei Ionescu, ne-a vorbit 
pre un necaz pe care construe-

sul- 
Ga- 
des-

tqrii de aici îl au cu șoferii : 
nu se prea țin de treabă. A- 
celașl lucru ni se spune și la 
șantierul 3. Peste cîteva ore, 
la,- șantierul 4, ascultăm o în- 
întîmplare cu un șofer care a 
lipsit cîteva zile la rînd.

— întîrzie, lipsesc, într;un 
cuvînt sînt certați cu disci
plina...

Faptul capătă o și mai mare 
gravitate dacă ne gîndim că 
pe șantierele combinatului lu
crează aproape o sută de șo
feri tineri ! Ei fac parte din
tr-o coloană a I.E.R.U.C.M.T— 
Ploiești.

In colană se află și mecanici 
de utilaj greu : buldozere, 
excavatoare, vibrosonete, com- 
presoare... Pretutindeni, pe 
șantier, întîlnești aceste ma
șini uriașe, conduse, aproape 
de fiecare dată, de oameni ti
neri. Despre ei ni s-au spus, 
în toate sectoarele, aceleași 
cuvinte : „harnici constructori, 
cei de la utilaj greu !" Și pe 
bună dreptate ; iată doar un 
exemplu : utemiștii Alexandru 
Chica , Artim Mazăre, Ion 
Banu, Nicolae Damian, veniți 
aici de la Onești, au bătut cu 
vibrosonetele lor mii de piloți 
de beton, așezînd platformele 
viitoarelor fabrici.

Și întotdeauna, lucrările lor 
sînt făcute în mod ireproșabili

Dar tot despre mecanicii de 
utilaj greu, se mai spune că-i 
..trag după ei pe conductorii 
auto”. De ce ? în timp ce me
canicii de utilaj greu- își de
pășesc lună de lună planul, a- 
ceștia din urmă nici măcar nu 
și-1 îndeplinesc! Dar la ce 
alte rezultate te poți aștepta, 
dacă cei mai mulți dintre șo
ferii tineri de autocamioane 
și basculante pierd fiecare, 
zilnic, nu minute, ci ore din 
timpul de lucru ?

Și, bineînțeles, faptul acesta 
produce încurcături pe tot 
șantierul. Ne interesăm la co
mitetul U.T.M. pe complex cu 
ce acțiuni educative a venit 
în sprijinul întăririi discipli
nei în acest sector de muncă 
atît de important.

— A fost schimbat șeful 
coloană — spunea cineva, 
linie de organizație însă...

Pe linie de organizație exis
tă părerea că prea multe lu
cruri nu se pot face, că au în
cercat ceva, dar pînă la urmă 
n-au mai întreprins nimic...

— Ne gîndim — ni se spu
nea — la niște forme mai 
deosebite...

La ce fel de forme ? Asta să 
fie piedica — lipsa de forme ? 
N-ar fi mai bine — și mai 
simplu ! — ca în locul unei 
trude sterile, închinate inven-

de 
Pe

tării de „forme”, sa se treacă 
de-a dreptul la acțiunile prac
tice ?

Desigur, fiecare problemă 
reclamă o formă cit mai po
trivită, vie, atractivă. în ca- 
zul pe care-1 semnalăm, soco
tim că cea mai potrivită for
mă ar fi una simplă, directă, 
cu efect rapid : să se stea de 
vorbă cu tinerii care săvîrșesc 
abateri de la disciplina șan
tierului. Să li se explice, fie 
în adunări generale, fie indi
vidual, ce așteaptă șantierul 
de la ei, cît de importantă e 
munca lor ! Oare au înțeles 
pe deplin acești tineri — sau 
au fost ajutați să înțeleagă? 
— cîtșde mare e răspunderea 
lor în a-i ajuta pe construc
tori să dea la timp obiectivul 
la care lucrează !

Există forme — o mulțime 
de forme ; dar nu de ele duce 
lipsă comitetul U.T.M., ci de 
activitatea practică, de opera
tivitate. Șantierul nu așteap
tă, primul obiectiv industrial 
trebuie da't în funcțiune 
trimestrul II

(Deschidem 
teză. Ne-am 
întîmplarea 
cînd am ajuns la Craiova, pe 
șantierul Combinatului chi
mic. Re acest șantier lucrează 
peste 60 de tineri șoferi, care 
fac parte tot dintr-o coloană 
a I.E.R.U.C.M.T. Ploiești. Au 
existat și aici greutăți : unii 
șoferi, fiind de pe-aproape, 
din satele dimprejur, plecau 
adesea acasă în timpul pro
gramului (evident, cu mași
na !); alții își petreceau serile 
în restaurante, pînă tîrziu, și 
a doua zi veneau la lucru pe 
la prînz... Era, deci, o proble
ma destul de serioasă, numai 
că pe acest șantier comitetul 
U.T.M. n-a lăsat-o numai în 
grija șefului de coloană. El a 
ajutat organizația U.T.M. de 
secție să-și întocmească deîn- 
dată un program educativ bo
gat, în stare să cuprindă la 
acțiunile înscrise în el pe toți 
tinerii. S-a început cu un ci
clu de dezbateri pe teme de 
morală : organizația U.T.M. a 
pus în discuția tinerilor din 
secție cazurile de indiscipli
nă. La aceste adunări au fost 
invitați tovarăși din conduce
rea șantierului, ingineri, maiș
tri, oameni în vîrstă. Ei ie-au 
vorbit tinerilor despre ceea ce 
se așteaptă de la ei, în așa fel 
îneît — după mărturisirea se
cretarului U.T.M. al coloa
nei, tov. Bucur Gheorghe — 
„tînărul conducător auto nu 
se mai vedea doar pe el, un 
ins singuratic într-o cabină, ci 
era ajutat să înțeleagă fru
musețea muncii lui, importan
ța obiectivului la a cărui con
strucție ia șî el parte...”.

Unele din acesțe adunări 
priveau nu numai munca pe

în 
al acestui an ! 
iarăși o paran- 
adus aminte de 
aceasta atunci

I 
I

ta sectorul legumicol al G.A.C. din comuna Baba Ana, regiunea Ploiești, membrii brigăzii le
gumicole, luciînd la însămînțalul în răsadnițe a verzei timpurii.

șantier, ci și comportarea din 
afara șantierului. Un tînăr, 
bun conducător auto, cunos
cut pentru modul exemplar în 
care-și îngrijea mașina, dar 
care la reuniuni sau pe stra
dă avea uneori atitudini jig
nitoare față de oameni, a fost 
criticat chiar în sala în care, 
pe un perete, se afla fotogra
fia sa de evidențiat în mun
că. Tinerii l-au pus în fața 
propriei sale fotografii — . a 
fruntașului cu bun renume în 
muncă — și l-au întrebat: „Ce 
părere ai ? Iți meriți imagi
nea

Și tot la asemenea adunări, 
au fost invitați juriști, profe
sori, activiști culturali, ale 
căror expuneri au fost ascul
tate, de fiecare dată, cu un 
viu interes. Ar fi de notat, a- 
poi, atrăgătorul program de 
excursii, fie în jurul Craiovei, • 
la locurile cele mai pitorești, 
fie mai departe, în Bucegi sau 
la Herculane. „Incorigibilii”, 
nedisciplinați care sînt, după 
părerea unora, șoferii tineri, 
atrași de astă dată în activi
tăți cultural-distractive, au 
renunțat să alerge după false 
„distracții”, să întîrzie de la 
lucru. S-a creat și o brigadă 
artistică de agitație 
tocmai ca o „gazetă 
făcut, de la primul 
oglinda principalelor 
pări ale acestui sector. Tine
rii șoferi au început să se sim-t 
tă astfel mai „în colectiv”, 
mai responsabili nu numai 
pentru ceea ce face fiecare, 
dar și pentru munca celor
lalți.

La Combinatul chimic din 
Craiova, ei se numără printre

care, în
vie”, s-a 
program, 

preocu-

tinerii care-și depășesc lună 
de lună sarcinile de plan).

Atenție, așadar, tovarăși din 
comitetul U.T.M. al Comple
xului de șantiere de la Tr. 
Măgurele ! Există un belșug 
de forme cultural-educative și 
fiecare poate fi atrăgătoare și 
eficientă. Dar e vorba de a le 
da viață, de. a le folosi !

Chiar aici, pe șantierul de 
la Tr. Măgurele, se , află pe 
alocuri experiențe interesan
te, care și-au dovedit nu o 
dată eficiența, privind orga
nizarea timpului liber al con
structorilor. Ele sînt o imagi
ne a grijii pentru clipele de 
destindere — acele ore de o- 
dihnă activă, în care afli tot
deauna ceva nou, îți îmbogă
țești cunoștințele, sufletul. 
Așa sînt, de pildă, serile cul- 
tural-diștractive din dormi
toarele constructorilor- de la 
montaj. Seara, tinerii de aici 
participă fie la o discuție des
pre eroi din cărți, fie ascultă 
o expunere a inginerului pe 
teme tehnice ; altă dată, ei iau 
parte la un concurs-f alger pe 
o temă de istorie sau la un 
scurt spectacol dat de soliști 
și recitatori. Sînt acțiuni care 
plac, care-i înflăcărează pe 
tineri, și comitetul U.T.M. ar 
trebui să le extindă pe întreg 
șantierul; cu atît mai mult cu 
eît la clubul șantierului, sala 
este adesea goală, cititorii sînt 
puțini (doar 8 la sută din nu
mărul tinerilor au fișe la bi
bliotecă), echipele artistice 
trăiesc numai cu numele.

Sute de tineri lucrează pe 
șantier ; alături de vîrstnici, 
ajutați de ei, de maiștri, de 
ingineri, ei pot fi întîlniți pes-

Foto: AGERPRES

te tot, iau parte la toate lucră
rile, de la cele mai simple pînă 
la cele mai complicate... Și e 
firesc ca acești tineri să tindă 
să-și îmbogățească mereu cu
noștințele, să-și petreacă tim
pul liber în chip educativ... Ce 
le oferă însă.comițetul,U.T.M-? 
Ei merg la chib, dar nu găsesc 
ceva care să-i atragă, să-i 
rețină acqlo, o acțiune: Pregă
tită anume pentru, eij - -

Instalatori 1 Brigada- ăriișți- 
că de agitație vă prezintă as
tăzi... Zidari, dulgheri, șamo- 
tori! Astă seară — finala 
concursului pe meserii! Con
structori : Casa de cultură a 
orașului va prezenta... în fie
care seară ar trebui ca, sub 
becurile din fața clubului,. șă 
strălucească un asemenea 
afiș ! S-ar cuveni ca fiecare 
organizație U.T.M. să aibă o 
zi în c-are să organizeze - la 
club o acțiune cultural-educa- 
tivă, să fie o întrecere între 
ele pentru cel mai frumos 
program cultural-edueativ. 
Iată una din sarcinile concre
te pe care comitetul U.Ț.M, de 
la acest șantier și-ar putea-o 
pune, în perioada în care ne 
aflăm, la acest capitol I

★

Părăsim șantierul de la Tr. 
Măgurele seara tîrziu. Cîmpia 
e un cer răsturnat, eu mii de 
lumini. Plecăm mai departe, 
spre luminile pe care.nu le 
vedem dar pe care le ghi
cim sub zare, tulburătoarele 
lumini ale marilor uzine care 
se nasc — șantierele.,

în reportajul viitor: șantie
rul Combinatului chimic Cra
iova.
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ambiția doar de a lua note mari 
ci de a ști cît mai mult, cît 
mai bine. Formasem între noi 
o adevărată prietenie, cimen
tată de solidaritatea pasiunii 
dar și a obîrșiei comune.

îmi amintesc că una din con
dițiile prieteniei noastre era 
și pasiunea, preocuparea pen
tru multilateralitatea cunoaște
rii. Ne străduiam să avem cu
noștințe cît mai solide, mai 
competente la fiecare materie, 
fie literatură ori istorie, fie geo
metrie sau fizică. Aceasta cu 
toate că mulți dintre noi aveam 
deja aleasă profesia, manifes
tam înclinații, aptitudini spre 
un anume domeniu. Așa, de 
pildă, aveam un coleg cu apti
tudini deosebite pentru mate
matică, (a ajuns dealtfel profe
sor universitar de matematică) 
dar cu care purtam îndelung 
controverse în probleme de li
teratură, de naturale. Eu în
sumi simțeam, de pe atunci, o 
mare atracție pentru științele 
naturii dar nu numai că nu ne
glijam dar chiar eram pasionat 
de studiul limbilor străine, ma
tematicii, literaturii. Lecturile 
din liceu — în deosebi primele 
cărți care mi-au deschis calea 
unei prietenii credincioase, 
gustul pentru literatură — le 
tin minte și acum. Au avut, 
desigur, în orientarea noastră 
spre lectură, în convingerea 
conștientă a unora dintre noi 
că este absolut necesar să ne 
formăm (în limita posibilităților 
de atunci) o cultură generală

bogată, — un rol însemnat pro
fesorii noștri cei mai buni. 
Profesorului de științele naturii 
îi datorez în bună măsură 
orientarea mea profesională. 
Dînsul ne-a învățat mai întii 
să iubim natura, și apoi ne-a 
atras prin lecțiile sale din care 
îndepărta abstractizările, făcînd 
mereu apel la obiectul concret 
al studiului, organizînd excursii 
în care culegeam material do
cumentar pe care il determi
nam, îl studiam. Dar, desigur, 
rolul însemnat al profesorului 
în orientarea profesională și în
deosebi în stimularea și trans
formarea în deprindere perma
nentă a preocupării pentru 
studiu nu rezolvă totul, 
de azi oferă încă alte 
roase posibilități pentru 
rea si disciplinarea metodei de 
învățătură, pentru împletirea 
cunoștințelor teoretice cu cele 
practice. Cu toate aceste mul
tiple moduri de a ajuta elevul 
în studiu, hotărîtor consider că 
rămîne propria răspundere a 
fiecărui elev, sîrguința în mun
ca personală, străduința de 
a înțelege, de a îmbina noțiuni 
și cunoștințe aparținînd mai 
multor obiecte, participarea, 
deci, activă, creatoare și con
știentă la procesul zilnic de a- 
similare a cunoștințelor.

îmi dau seama, de pildă, că 
deși de la profesorii noștri pri
meam multe cunoștințe, fără 
aplecarea serioasă a fiecăruia 
din noi spre studiu temeinic, 
fără munca personală (într-o 
vreme cînd și manualele tre
ceau din mînă în mînă, mulți 
neavînd posibilitatea să și le 
cumpere) nu am fi putut să ne 
realizăm. Cei care nu-și puneau 
problema unei munci serioase 
și doreau să obțină cum se 
putea diploma de bacalaureat, 
au rămas, fără voia noastră, în

Școala 
nume- 
educa-
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afara grupului nostru. Căci 
prieteniile au avut la bază pe 
lingă aspirații comune și exi
gențele hotărîte ale fiecăruia 
dintre noi față de ceilalți- Ca 
un corolar al prieteniei noastre 
de atunci din anii de școală 
(cînd, în clasa a VIII-a fiind, eu 
am publicat un jurnal de călă
torie — de la Putna la Tr. Se
verin, făcută împreună cu un 
grup de colegi) este bilanțul 
tîrziu pe care mi-e dat să-l fac 
cu acest prilej : toți priete
nii mei de școală s-au pregătit 
într-o profesie. Posibilitățile de 
a se realiza în condițiile regi
mului trecut fiind infinit de 
mici, mulți din ei au fost obli
gați să ducă o muncă modestă 
și numai cei care au trăit în 
anii noștri, ai eliberării au pu
tut cunoaște satisfacțiile ade
vărate ale muncii libere, pen
tru popor, iar printre aceștia 
am bucuria de a mă afla și eu.

Pe atunci și din cauza prove
nienței sociale diferite nu se 
putea pune problema unor prie
tenii colective, a unor exigențe 
unanime. Acum, în condițiile 
de azi ale școlii noastre socia
liste, prietenia în școală trebuie 
să stea sub semnul preocupării 
fiecărui elev nu numai pentru 
munca proprie ci și pentru a 
întregii clase și aceasta se 
poate realiza, cred, prin culti
varea la fiecare dintre elevi 
(prin intervenția la timp și 
eficace a colectivului) a răs
punderii personale, a pasiunii 
și convingerii ferme de necesi
tatea muncii personale.

Există o vîrstă emoționant 
de frumoasă — adolescența, 
care coincide cu anii de școală 
pentru toți copiii Republicii 
noastre. (în copilăria mea —
— lucru apăsător de trist
— puțini adolescenți puteau 
să-și asocieze acestei vîrste tul
burătoare și „profesia** de elev, 
fiindcă învățătura presupunea 
interminabile greutăți materia
le pe capul familiei). Vîrsta a- 
ceasta e vîrsta preocupărilor 
nenumărate, a tinereții exube
rante, a ideilor celor mai în
drăznețe. Ea trebuie trăită 
tinerește, și există toate con
dițiile, toate mijloacele pen
tru aceasta. Asta nu în
seamnă însă că adolescența 
presupune lipsa de profunzime, 
de seriozitate în tot ce faci. Ba 
dimpotrivă: nu te poți bucura 
cu adevărat decît punînd în 
dreptul bucuriei semnul pro
funzimii. De aceea, aș îndem
na pe elevii școlilor noastre să 
privească în adîncime. cu se
riozitate viața de elev cu care 
nu ne mai întîlnim a doua oară 
(deși am dori-o mult!), să fruc
tifice toate bogățiile pe care le 
oferă ea celui hotărît să mun
cească cu tenacitate, conștient 
pe deplin de necesitatea ace
stei munci care îsi va arăta 
roadele de aur mai tîrziu, la 
viitoarele locuri de muncă. 
Evident prietenia, colegialitatea 
se consolidează și prin activi
tățile comune: sport (pe atunci 
sportul nostru preferat era 
oină), cor și teatru (aveam un 
cor bun), prin participarea la
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diferite concursuri școlare 
(știu că astăzi se organizează 
în școli multe și deosebit de 
interesante). Dar, încă odată re
pet, la baza prieteniei stă răs
punderea fiecăruia pentru pro-, 
pria-i pregătire la toate mate
riile și, implicit pentru onoa
rea clasei, pentru a-și 
respectul și stima față 
fesor (a învăța bine — 
mai înalt respect adus 
șilor profesori!). Bine, 
întreba unii elevi 
practica universitară la anul I 
că mai există și din aceștia), 
ce rost are să înveți la toate 
materiile bine cînd ești hotărît 
să-ți alegi o anume profesie ? 
Nu îngreunează preocupările 
acestea multilaterale în alege
rea profesiei? Aș răspunde ast
fel -f Da, dar numai cînd nu 
există o viziune limpede a ele^ 
vului asupra înclinațiilor sale, 
o pasiune constantă într-un do
meniu (dar școala, colegii, pă
rinții îl pot ajuta în această 
privință).

Aș lua, .însă, exemplul meu. 
Profesorul de matematică sus
ținea că e bine să mă înscriu 
la matematică, cel de na
turale la științele naturii, 
cel de romînă la litere ș.a.m.d. 
Poate au fost surprinși cînd 
am hotărît să mă înscriu 
la facultatea de agronomie. Ce 
legătură are agronomia cu ce
lelalte materii? Abia cînd pă
trunzi în intimitățile profesiei 
îți dai seama cît de necesare 
sînt toate, absolut toate (inclu
siv desenul sau muzica pe care

dovedi 
de pro- 
iată cel 
tovară- 
mă vor 

(știu din

unii elevi le cam neglijează) 
materiile predate, cît de mult 
îți poate veni în ajutor multi
lateralitatea pregătirii. Agro
nomia e o știință complexă : 
trebuie șă cunoști și biochimia 
și fizica, și matematica, și pe
dagogie și literatură și econo
mie politică pentru că ingine
rul agronom de azi este înainte 
de toate un intelectual de pre
stigiu și un îndrumător în viața 
satului socialist.

Vreau să accentuez că 
orînduirea noastră ' socialistă 
cere specialiști foarte bine 
formați pentru specialitățile 
respective dar nu specialiști 
unilaterali ci cu o pregătire 
multilaterală căci viața noastră 
este acum complexă, cere o ac
tivitate de vastă pedagogie so
cială, care nu se poate realiza 
decît astfel, prin cunoștințe 
bogate, aprofundate, printr-un 
larg orizont de cultură. Sînt 
unii care cred că dacă lucrează 
în literatură sau alt domeniu 
nu au nevoie de matematică. 
Lucru greșit. Matematica se a- 
plică în biologie, chimie, în 
cibernetică, în lingvistică (ling
vistica matematică). Cît prive
ște literatura trebuie să spun 
că dacă nu citești săvîrșești un 
lucru foarte păgubitor pentru 
propria-ți persoană. Literatura 
bună te îmbogățește cu viața 
și experiența altora, îți înfru
musețează și modelează senti
mentele și, totodată te ajută să 
ai un stil personal, să comunici 
într-un limbaj adecvat lucru

pe ‘care îl face greu omul cu o 
pregătire unilaterală.

Procesul de formare intelec
tuală multilaterală este firește 
de durată, aș spune continuu 
dar baza culturii generale opiul 
și-o formează în școala medie, 
școala de cultură generală.

Acad.

Eugen Angelescu
(Urmare din pag. I)

Imembrii acestei societăți do
ream să fim originali, să f 
cern descoperiri. Traduceam 
texte, realizam analize li
terare, citeam și ne cri
ticam încercările literare. Pe 
atunci m-a bătut gîndul să 
mă apuc și eu de literatură. 
Am scris versuri, m-arn apu
cat și de teatru — am scris 
„njște" piese pe care le-am 
numit pretențios tragedii. ‘ Sâ 
nw mă spuneți criticilor lite
rari ; mi-am făcut singur au
tocritica; le-am rupt. Dar nu 
pot sâ nu recunosc că discu
țiile din cadrul societății lite
rare, încercările în poezie și 
teatru, preocupările pentru o 
cultură multilaterală ne-au 
folosit mult. (Și mă gîndesc a- 
cum cît de vasțe sînt posibili
tățile pe care le au elevii de 
azi: cercuri pe materii cu 
profesori competenți, îndră
gostiți de profesie, concursu
rile tradiționale, prilejuri mi
nunate de stimulare a aptitu
dinilor — olimpiadele de ma
tematică, fizică și chimie și 
concursul de 'literatură romî
nă —, etc. toate acestea
contribuind la îmbogățirea cu
noștințelor, orizontului lor 
de cultură). Toate acestea 
ne-au călăuzit spre o conclu
zie care a devenit pentru mulți 
dintre noi o profesiune de cre
dință — și anume că ceea ce 
înveți trebuie să înveți cu te
meinicie. Nu pentru examen, 
nu pentru o notă, nu pentru 
ca să uiți după examen, ci 
pentru ca să știi, să ai pe ce 
clădi alte cunoștințe. O dată, 
într-o discuție amicală, un tî- 
năr îmi spunea că a fi multi
lateral înseamnă a fi și super
ficial. Este a concluzie cu to
tul și cu totul greșită. Multila
teralitatea, stăpînirea unor cu
noștințe vaste, îți conferă pro
funzime. Sînt numeroase exem- 

-ple de oameni care s-au dedi
cat cu pasiune specialității lor, 
dar. n-au făcut nimic în plus 
pentru formarea unei multila
terale culturi. Aceștia sînt, 
fără îndoială, buni tehnicieni, 
dar nu creatori. Ca să creezi 
ceva, să inovezi îți trebuie cu
noștințe, dar și fantezie, în
drăzneală, curaj. Specialistul 
trebuie să fie neapărat dublat 
de omul de cultură. Altfel 
creația lui științifică va rămî
ne minoră. Spiritul multilate
ral dezvoltat dă omului perso
nalitate, ridică valoarea acti
vității proprii. Cultura gene
rală reprezintă ceea ce în pic
tură este fondul unui tablou 
pe care se reliefează un por
tret sau un peisaj. Adeseori 
fondul ridică mult valoarea 
artistică a tabloului.

Cultura generală se formea
ză în școală. Atunci este tim
pul cel mai propice pentru un 
studiu:, multilateral Mintea 
este.-mai, regeptiyă, poate^,-acu
mula o bogăție de cunoștințe, 
la care, mai tîrziu, specialis
tul, atent la fenomenul știin
țific și cultural al epocii în 
care muncește și creează, va 
adăuga noi cunoștințe în do
rința autoperfecționării conti
nue a pregătirii sale.

în încheiere am să repet do
rința de la început: aș vrea 
să fiu din nou elev, să am un 
carnet de note și în carnet nu-
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uei ae nvie și m earner nu- « 
i 10. La toate disciplinele. I

treba: „și nu-i 
tematica ?" Un 
cian convins vrea 
ce el, viitorul om 
are nevoie să citească literatu
ră. Cel care stă aplecat asupra 
istoriei orientului antic, vrea 
și el să știe de ce are nevoie 
de matematică, de desen, de 
muzică, de chimie... Și, toți la 
un loc ne cer nouă, profesori
lor să fim sinceri, să recunoaș
tem dacă nouă acestor foști 
elevi serioși" ne-au plăcut in
tr-adevăr toate obiectele pre
date în școală, dacă nu cumva 
credem că nu toate sînt la fel 
de importante. Școala aceasta 
a noastră este concepută cu 
multă grijă. Nimeni n-a orîn- 
duit în program, la întâmpla
re : matematică alături de mu
zică, chimie alături de desen, 
limba romînă alături de știin
țele naturii. Tot ce cuprinde 
programul e necesar, obligato
riu de studiat.

Așa se pregăteau cei mai 
buni colegi ai mei de școală: 
cu aceeași atenție la toate ma
teriile.

„Aveați profesori răi și erați 
obligați să învățați la toate 
disciplinele"... mă va contrazi
ce poate un elev. Ei, da, aveam 
un profesor „rău" la limba 
romînă care ne-a dezvoltat 
gustul pentru frumusețea lim
bii și literaturii noastre, ne-a 
pus cartea de lectură în mînă 
și ne-a ajutat să facem o lun
gă, lungă excursie în lumea 
operelor literare create de cla
sicii noștri și de clasicii litera
turii universale. Și mai aveam 
un profe or „rău" la matema
tică, care ne-a învățat mate
matica, ne-a cerut s-o știm, 
astfel îneît și astăzi, după atî- 
ția ani, pot să spun că și noap
tea dacă m-ar trezi cineva din 
somn cu o întrebare din ma
tematică aș putea să-i răspund. 
N-am uitat nimic din ce am 

at în școală. Le mulțu- 
dascălilor noștri pentru 
tă „răutate". Acești ad

mirabili profesori „răi" ne-au 
sțimulat atît de mult curiozi
tatea de a ști, îneît niciodată 
nu ne ajungea ceea ce ne dă
deau ei. Ne zbateam, asudam 
să cunoaștem mai mult. Pe a- 
turț<^i nimeni nu se gîndea să 
ng ajuta- în. afara orelor de 
clasă să ne organizăm o acti
vitate extrașcolară, n-aveam 
cercuri pe materii, îndrumate 
de profesori, concursuri. Noi 
de noi, sprijiniți de cîțiva pro
fesori inimoși care îi prețuiau 
în primul rînd pe. elevii har
nici și dornici de învățătură, 
încropeam cîte o societate lite
rară, artistică și științifică și... 
să te ții dezbateri! îmi amin
tesc că în liceu creasem și noi 
o societate cu caracter literar, 
artistic

grea m'a- 
matemati- 
să știe de 
al cifrelor,

Școlii medii nr. 2 din Ploiești.

științific.

RĂSPUNDEREA
COLECTIVULUI

poartă 
care le 
rolului 
pentru

U.T.M., birourile pe

acest 
orga- 
bază 
1 a 
făcut

rima adunare ge
nerală din 
trimestru a 
lizației de 
J.T.M. nr, 
anului II a
o amplă analiză a 

activității fiecărui elev. Meri
tul adunării este, cred, acela 
că s-a încheiat cu măsuri con
crete, pe baza cărora biroul 
U.T.M. își desfășoară acum 
activitatea. La stabilirea mă
surilor ne.au ajutat cu sfaturi 
și tovarășii profesori invitați 
la adunare. Ce s-a stabilit ?

în primul rînd, să se desfă
șoare . o muncă mai atentă cu 

. fiecare elev în parte și să ac
ționeze . diferențiat, ținînd 
seama, de atitudinea fiecăruia, 
de rezultatele pe care le-a 
obținut pentru educarea în 
spiritul răspunâ&UnsioHauncw I 

• personale temenice^ S*a - stabi-1 
lit ca membrii comitetului 
U.T.M., ai birourilor pe clase, 
elevii fruntași împreună cu 
tovarășii diriginți să aibă o 
discuție cu fiecare din elevii 
care sînt indisciplinați, nu au 
deprinderea de a munci ordo
nat, cu răspundere pentru 
pregătirea lor școlară. Apoi,, 
ajutați de tovarășii diriginți 
(tov. diriginți ne-au sugerat a- 
ceastă măsură) să-i vizităm pe 
acești elevi acasă, pentru a-i 
îndruma să-și organizeze mai 
bine studiul, pentru a discuta 
cu părinții; acei elevi care 
întîmpină greutăți în însușirea 
matematicii, electrotehnicii să 
fie ajutați și de elevi fruntași 
la învățătură. De asemenea, 
la sugestia tovarășilor profe
sori de specialitate s-a hotărît 
mobilizarea tuturor acestor 
elevi la meditații și consultații 
la disciplinele matematică și 
electrotehnică.

Alte măsuri adoptate în 
adunare urmăresc dezvoltarea 
dragostei pentru meseria alea
să, a dorinței de a ne însuși 
încă din școală o înaltă califi
care. în acest scop, s-a hotărît 
organizarea atelierelor de 
practică după schema unei- 
secții dintr-o uzină, elevii 
fiind împărțiți în echipe de 
lucru iar între echipe să se 
inițieze o întrecere pentru ri
dicarea calității pieselor exe
cutate, păstrarea ordinei, dis
ciplinei etc. în trimestrul 
se vor 
„Cine 
întîlniri cu foști absolvenți ai 
școlii — astăzi muncitori frun
tași în uzinele din oraș — o 
vizită la întreprinderea „Mun
citorul liber". Și, în sfîrșit, 
adunarea a hotărît organizarea 
unor raiduri, cu sprijinul pos
tului utemist de control, atît 
la învățămîntul teoretic cît și 
la atelier ; discutarea activită
ții unor elevi în cadrul co
lectivelor elaselor; continua
rea corespondenței cu părinții

acelor elevi care nu-și fac da
toria — metodă care a dat 
bune rezultate în trimestrul I 
— și altele.

Pe la această adunare au 
trecut cîteva săptămîni. Comi
tetul .
clase au trecut la aplicarea 
hotărîrilor adunării generale. 
Se observă mai multă exigen
tă față de abaterile de la dis
ciplină. Așa s-a întîmplat, de 
pildă. în caisa a Il-a F. Elevii 
Fănică Butnaru, Mihai Asavei, 
Neculai Năstase obișnuiau să 
vorbească în timpul orelor,

teoremă ; discuțiile se 
în jurul obligațiilor pe 
ai în viața de elev, a 
școlii în pregătirea 
viață, a datoriei noastre de a 
avea la absolvirea școlii o ca
lificare corespunzătoare cerin
țelor actuale ale producției. 
Evident, în această direcție 
n-am putea să ne descurcăm 
fără sfatul tovarășilor diri- 
ginți și profesori care, cunos- 
cindu-ne bine, ne indică și 
metodele cele mai potrivite 
pentru un elev ori altul.

Tot pentru ridicarea nivelu-

Cum se îndeplinesc hotărîrile reieșite din 
adunarea generală U.T.M. de analiză a 

rezultatelor la învățătură pe trimestrul I

II 
organiza un concurs 
știe meserie, cîștigă“,

distrăgînd atenția colegilor de 
la expunerea lecției, veneau 
uneori cu temele nefăcute, cu 
lecțiile neînvățate ori însușite 
superficial; o comportare ase
mănătoare o aveau și la ate
lier. Colectivul clasei a discu
tat foarte serios comportarea 
lor arătîndu-le că indisciplina 
îi împiedică să obțină rezultate 
bune la învățătură, comporta
rea lor aducînd prejudicii în
tregii clase. Conținutul discu
țiilor, hotărîrea colegilor de a 
nu le mai tolera asemenea 
comportări au avut efect: cei 
trei elevi au devenit mai dis
ciplinați și acest lucru' s-a 
resimțit pozitiv și în atitudi
nea lor față de învățătură.

Atenția clasei este îndrepta
tă spre acei elevă care nu 
muncesc îndeajuns mulțumin- 
du-se cu rezultate la limită. 
Ei trebuiau convinși să-și fo
losească mai bine puterile, să 
muncească mai constant. Bi
roul U.T.M. al clasei a stat de 
vorbă în acest sens cu Gheor- 
ghe Mina chiar din primele 
zile ale trimestrului arătîn- 
du-i că numai lipsa de perse
verență îl împiedică să se si
tueze printre fruntași. Discu
ția a avut efect: de unde pînă 
atunci lui Mina îi era indife
rent dacă în catalog, în drep
tul numelui său, lîngă o notă 
8 se adăuga un 5, să spunem, 
în trimestrul II el a obținut 
note de 10 la tehnologie și ma
tematică, 9 la limba romînă. 
Aceste rezultate le-a obținut 
numai- după ce a început să-și 
organizeze bine munca, să-și 
respecte programul propus.

Și alți elevi se bucură 
ajutorul colegilor în ceea 
privește organizarea muncii 
lor personale pentru obținerea 
unor rezultate bune la învă
țătură, Trebuie subliniat câ 
acest ajutor depășește limita 
de a rezolva împreună o pro
blemă ori de a se verifica 
cum a fost însușită o anumită

w w

lui la învățătură, birourile 
U.T.M. au mobilizat elevii la 
orele de consultații și medi
tații. Atît la matematică cît și 
la electrotehnică elevii au ve
nit în număr mare, au parti
cipat activ la clarificarea unor 
chestiuni neînțelese suficient, 
la aprofundarea altora.

în această perioadă am rea
lizat — cu sprijinul conduce
rii școlii — organizarea atelie
rului ca o secție a unei uzine. 
Deocamdată acest lucru s-a 
făcut experimental cu o sin
gură clasă, a II-a F care a ob
ținut în trimestrul I rezultate 
foarte bune la activitatea

practică. S-au format trei 
echipe iar întrecerea dintre ele 
este un stimulent pentru ridi
carea calității pieselor execu
tate, pentru îmbunătățirea dis
ciplinei în orele de practică, 
pentru ordine și curățenie la 
locul de muncă.

Deși am fi vrut să evităm 
folosirea procedeului de a 
scrie părinților unor elevi — 
încercând- sări determinăm cu 
mijloacele noastre să-și schim
be atitudinea față' de învăță
tură, a Trebuit -totuși să re
curgem și la această metodă. 
Sfâtuindu-ne cu tovarășii diri- 
ginți, am hotărît să informăm 
părinții elevilor Vas-ile Andri- 
ca — clasa a II-a F și Gheor- 
ghe Colțea — clasă a II-a H 
despre faptul că fiii lor sînt 
indisciplinați, nu , învață pe 

lor. Am 
fi preferat să le aducem la 
cunoștință vești mai plăcute, 
dar știm din experiență că ve
nirea părinților la "școală ori 
adresarea unor scrisori pot in
fluența favorabil asupra com
portării elevilor îh cauză.

Treptat vom traduce în fapt 
toate hotărîrile adoptate în 
adunarea despre care am vor
bit.

DUMITRU BANU 
locțiitorul secretarului organi
zației de bază U.T.M. nr. 1 — 
anul II Școala de meserii 

Bacău

Imagine cotidiană în biblioteca

Foto : N. STELORIAN

Miclăuș Ion este elev în anul 1 
la Grupul școlar profesional — 
Petroșani. Se pregătește să de
vină muncitor. Rezultatele ob
ținute de el la învățătură Asini 
un prim semn câ dorește'sâ de

vină un muncitor destoinic.

I

CARNET
ȘCOLAR

Radioamatorii

O dată cu începutul tri
mestrului II la Școala medie 
din Vînju-Mare a luat fiin
ță un cerc al radioamatori
lor. în activitatea acestui 
cerc au fost antrenați elevi 
din toate clasele — pe care 
îi pasionează electronica. 
Primele teme discutate în 
cadrul cercului au fost deo
sebit de interesante : „Pri
mele tipuri de aparate de 
radio și inventatorii lor" și 
„Aparatul de radio cu două 
lămpi și trei electrozi". Cu 
toții ne-am exprimat dorin
ța să construim un aseme
nea aparat. Tovarășul pro
fesor de fizică ne-a promis 
ajutorul. Deocamdată, cîți- 
va membri ai cercului — 
cu sprijinul tovarășului pro-

fesor de fizică — au alcă
tuit schema aparatului de 
radio cu două lămpi și trei 
electrozi. în curînd acest 
tip de aparat va intra in 
construcție.

EMIL RADULESCU 
elev la Școala medie 

din 'Vînju-Mare

Ucenicie literară

Cenaclul literar „1. L. 
Caragiale" al Școlii medii 
din Slatina a atras în acti
vitatea sa un mare număr 
de elevi care îndrăgesc li
teratura. In ședințele celor 
trei secții — critică litera
ră, istoria literaturii și crea
ție literară — elevii pre
zintă referate interesante

despre viața și opera unor 
mari scriitori din literatura 
noastră și literatura univer
sală, iac recenzii și încer
cări de cronici literare, 
dramatice și cinematografi
ce, citesc din creația pro
prie : poezii, schite... Cu 
sprijinul organizației U.TM. 
cenaclul nostru a scos de 
curînd revista „Muguri”, în 
care apar cele mai izbutite 
lucrări ale elevilor. In vii
tor ne-am propus să îmbo
gățim și mai mult activita
tea cenaclului. Membrii ce
naclului vor colabora cu 
postul utemist de control și 
cu brigada artistică de agi
tație din școala noastră.

PAUL LUCIANU 
elev — Școala medie 

din Slatina

Organizator : 
clasa a Xl-a B

In școala noastră există o 
tradiție mai vc^he : reuniu
nile sînt organizate de elevi 
— fiecare clasă, prin rota
ție, organizează cite o re
uniune. Ultima reuniune

desiășuiată în școala a iost 
organizată de elevii clasei, 
noastre — clasa a Xl-a B. 
Cu multă vreme înainte am 
pregătit cu minuțiozitate 
programul, am trimis invita
țiile colegilor din celelalte 
clase, am stabilit echipa de. 
ordine... Reuniunea s-a des- 
iășurat într-o atmosieră ve
selă și prietenească; Forma
ția artistică a clasei noas
tre a prezentat un program 
reușit, s-au organizat nume
roase concursuri muzicale, 
literare, joeuri distractive. 
Cel mai plăcut moment al 
reuniunii a iost însă „lecția 
de dans". Tov. profesor de 
educație fizică, Vlad. Dumi
tru, ne-a arătat un nou dans 
modern romînesc: „Hop- 
șa". Dansul ne-a plăcut tu
turor și l-am învățat foarte 
repede.

ră un concurs cultural-ar
tistic care a devenit tradi
țional : „Cu cintecul și jo
cul pe plaiurile bănățene". 
Formațiile artistice ale șco
lii noastre participă de mai 
mulți ani la acest concurs. 
Și de fiecare dată, rezulta
tele au fost-îmbucurătoare. 
Dorim ca și în^acest an să 
obținem asemenea rezultate. 
De aceea, corul, formația de 
dansuri, orchestra și soliș
tii școlii au început încă 
de pe acum pregătirile și 
le vor intensifica in vacan
ța de primăvară.

CLAUDIU ADAM.
elev — Școala profesio- 

■ nală- a Uzinelor Mecanice 
Timișoara

rPrietenii muzicii

MIHAI VIERU
elev — Complexul școlar 

Bîrlad

Un concurs 
tradițional

tn regiunea Banat se des
fășoară în fiecare nrimăva-

în școala noastră sînt nu
meroși iubitori ai muzicii 
simfonice. încă din anul 
1960, din inițiativa unui 
grup de elevi, cu sprijinul 
tov. profesor K. Simon, a 
luat ființă cercul de prie
teni ai muzicii. La început, 
doar cu 30 de membri. Am 
fost sprijiniți ți de Filar-

monica de Stat locală, care 
ne-a pus la dispoziție con
ferențiari, discuri și benzi 
de magnetofon cu înregi
strări de muzică simfonică.

în primii ani am urmărit 
„Viața și opera lui Ludwig 
van Beethoven"

Am exemplificat pe 
discuri cele 9 simfonii ale 
„titanului", concertele pen
tru pian, concertul pentru 
vioară, uverturile „Egmont", 
„Coriolan", „Leonora" pre
cum și cele mai reprezenta
tive sonate — „Kreuzer", 
„Sonata lunii", „Appassio- 
nata" precum și alte creații 
aie sale.

în acest an școlar am ales 
pentru audițiile ce-culjii 
nostru, tema : muzica pro
gramatică. Au avut loc pînă 
acum trei concerte-lecții.

în cadrul primei audiții 
a fost prezentat un material 
despre muzica cu program, 
în care s-a urmărit: ce este 
muzica cu program — deo
sebirile dintre muzica pro
gramatică și cea neprogra- 
matică —- genurile ei — ro
lul șî locul pe care-1 ocupă 
în creația marilor compozi
tori — importanța și apor
tul ei la educarea maselor.

Sala de sport a Școlii medii 
nr. 2 din Constanța. Ca-n fie
care sîmbătă, sint prezeați 
aici peste o sută de elevi. 36 
dintre ei sînt tmbrâeați m 
frumoase costume naționale. 
Iată-i, sub îndrumarea mais
trului coregraf Mihai Vasile 
de la Teatrul de stat, au în
ceput sâ joace. Mai întii re
petă dansuri învățațe înainte 
de vacanță, ,JSîrba de la Ol- 
tma“, ,Jiora strigă" și „Geam- 
paralele".

Instructorul le vorbește a- 
poi despre jocurile învățate, 
despre conținutul și expresi
vitatea lor, despre specificul 
dansurilor ca și al costume
lor. Se pun intrebări, se poar
tă discuții. $i discuțiile sint 
însoțite de exemplificări. Așa 
se intimplă întotdeauna. Cei 
o sută de elevi sint o 
parte din membrii cercu
lui de folclor al școlii, mai 
precis ai secției de folclor co
regrafic. Ei nu învață dansu
rile doar pentru a le executa 
pe scenă, ci pentru a cunoaște

* ’ alacest însemnat domeniu 
creației populare.

Discuțiile acestea vin, 
fapt să concretizeze — să 
pro fundeze la specificul jocu
rilor populare — cunoștințele 
privind creația populară, pe 
care le primesc in cadrul al-

O altă audiție a avut în 
program : poemul simfonic 
„Preludiile" de Fr. Liszt și 
Simfonia a Vl-a (Pastorala) 
de Beethoven.

La următoarele audiții 
vom urmări muzica progra
matică a compozitorilor noș
tri G. Enescu, A. Mendel- 
shon, și în creația „Grupu
lui celor 5“ etc.

La ședințele cercului, care 
se țin lunar în amfiteatrul 
școlii, vin numeroși ama
tori. în prezent, cercul iubi
torilor muzicii simfonice s-a 
lărgit la 160 membri, elevi 
ai școlii noastre.

CONSTANȚA RUSU 
elevă — Școala medie 

nr. 1 -— Bacău

de
a-

tor activități ta care participă 
împreună cu ceilalți membri 
ai cercului de folclor. Să a- 
mintim cîteva dintre ele ce-au 
avut loc in ultimul timp. O 
expunere privind dezvoltarea 
cercetării folclorice în anii re
gimului democrat popular, o 
vizită in vacanță la Institutul 
de folclor din București, o în
tâlnire cu cercetătorii institu
tului, o excursie de documen
tare prin satele din nordul re
giunii etc.

Tot sîmbătă i-am întîlnit în 
plină activitate și pe elevii 
pasionați de muzica populară. 
Cei 30 de instrumentiști, so
liști vocali și ceilalți elevi în
scriși la secția d% folclor mu
zical au învățat trei cîntece 
noi („Asta e Dobrogea mea", 
„Cimpoiul la nuntă" și „I-auzi 
cum ma-ntreabă satul") și au 
discutat despre spectacolul 
prezentat la televiziune de 
ansamblul „Brîulețul", pe care 
l-au vizionat împreună.

.„Seara, tot la Școala medie 
nr. 2. Reuniune tovărășească. 
Elevii au oaspeți. Organizato
rii reuniunii, utemiștii din 
clasa a Xl-a, dornici să afle 
cel mai bun răspuns la între
barea „Ce să fiu" pe care și-o 
pune fiecare din ei, au invitat 
cîțiva specialiști și fruntași în 
producție pentru a le vorbi 
despre munca lor, despre pro
fesia lor. Inginerul chimist 
Constantinescu Teodor, de la 
U.S.A.S. Năvodari, Alexandru 
Dumitru, mecanic fruntaș la 
șantierul naval, Matache Arie, 
asistent universitar la Insti
tutul pedagogic de 3 ani, și 
Cristescu Nicolae, inginer 
constructor, au răspuns cu 
bucurie invitației ce le-a fost 
adresată.

Cele cîteva ore de dans au 
oferit apoi elevilor o seară 
plăcută, interesantă. La aceas
ta a contribuit bogatul pro
gram al reuniunii, din care 
notăm : „Dansul profesiuni
lor" (o. adaptare la probleme
le clasei a Xl-a, a „Dansului 
inimioarelor11); un moment 
literar în care pe lîngă recita
torii „consacrați" Popa Roxa-

na, Tirnoveanu Mariana, și-a 
făcut debutul cu o poezie 
proprie elevul Dan Mușat din 
clasa a X-a U; un moment 
satiric „P.U.C. la reuniune", 
care a cuprins cîteva epigra
me, un cintec și o schiță sati
rică ; un moment muzical în 
care s-au întrecut soliștii vo
cali Comănescu Ion, Neagru 
Gabriel și trio muzicuțe for
mat din Pană Marian, Bălan 
Ion și Nicolaie Dobrin 
clasa a Xl-a.

...A doua zi, duminică 
neața, la Școala medie 
sala de festivități a devenit 
neîncăpătoare. Peste 500 de e- 
levi au venit să asculte expu
nerea : „Opera și istoricul el" 
programată la întîlnirea de 
azi a cercului „prieteni ai mu
zicii" cea de-a treia expunere 
prezentată de la crearea 
cadrul școlii a cercului 
„prieteni ai muzicii".

Cei 420 de elevi înscriși la 
cerc s-au împărțit' apoi în mai 
multe săli de clasă. Unii au 
continuat audițiile, alții au 
discutat despre interpretare și 
interpreți, iar alții, cei cu cu
noștințe muzicale mai bogate, 
au dezbătut unele probleme 
de compoziție, de dirijat.

In acest timp, în sala de 
sport se fac pregătiri pentru 
reuniune.

Cele cîteva acțiuni pot ilus
tra doar în parte modul cum 
își petrec timpul liber elevii 
celor 7 școli medii din orașul 
Constanța. Amintind, de pil
dă, întîlnirea cu autoarea pie
sei „Fiicele" — Sidonia Dră- 
gușanu — la care au participat 
300 de elevi, vizionarea la 
Teatrul de stat de către alți 
500 de elevi a spectacolului 
„Fîntîna turmelor",; excursiile 
făcute la Mangalia și alte ac
tivități ce s-au desfășurat 
sîmbătă și duminică putem 
vedea că celor aproape 5 000 
de elevi constănțeni li se ofe
ră o recreere plăcută și in
structivă.

din

dimi-
nr. 1

în 
de
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A XVI-a ședință a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze

Intre 28 ianuarie și 1 fe
bruarie 1964, a avut loc la 
București ședința ordinară 
a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria de 
petrol și gaze. La lucrări au 
participat delegațiile țărilor 
membre ale Consiliului: R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. Au participat de ase
menea observatori din partea 
R. P. Chineze, R. P. D. Core
ene, Republicii Cuba și a R. D. 
Vietnam.

S-a ascultat comunicarea 
președintelui asupra sarcinilor 
ce revin Comisiei permanente 
pentru industria de petrol și 
gaze din hotărîrile Comitetu
lui Executiv al Consiliului.

Măsuri privind dezvoltarea 
rețelei comerciale

Consiliul de Miniștri a sta
bilit printr-o hotărîre unele 
măsuri privind dezvoltarea re
țelei comerciale de alimenta
ție publică și de prestări de 
servicii. în legătură cu aceas
ta, tovarășul loan Bucșa, se
cretar general în Ministerul 
Comerțului Interior, a decla
rat următoarele redactorului 
Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres", Adrian Ionescu : 

în ultimii ani s-a lărgit și 
îmbunătățit continuu rețeaua 
comercială și de prestări de 
servicii, au fost construite noi 
centre comerciale în orașele 
Ploiești, Galați, Iași, Bacău, 
Suceava etc. în București și în 
alte orașe au fost date în fo
losință îndeosebi în cadrul 
noilor ansambluri de locuințe, 
numeroase magazine moder
ne, înzestrate cu utilaj și mo
bilier adecvate, care permit 
folosirea eficientă a unor for
me noi de deservire. în primii 
patru ani ai planului șesenal 
organele comerțului interior 
au înființat peste 3 500 de noi 
unități de desfacere cu amă
nuntul, care contribuie la o 
mai bună aprovizionare și de
servire a populației. Paralel 
au fost reamenajate și moder
nizate treptat numeroase spa
ții comerciale vechi.

Trebuie să arătăm însă că 
nu pretutindeni această ac
țiune importantă s-a desfășu
rat în cele mai bune condi
ții. Au fost cazuri cînd nu 
s-au asigurat în unele din 
noile cartiere spații comercia
le îndestulătoare. Uneori ma
gazinele s-au dat în folosință 
cu mult timp după ce locatarii 
se mutaseră în noile blocuri.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri stabilește măsuri impor
tante pentru asigurarea unei 
dezvoltări coordonate a rețelei 
comerciale, în raport cu creș

INf OR
Delegația Consiliului Cen

tral al Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Svetozar Vukmano- 
vici-Tempo, președintele Con
siliului, a vizitat marți Fabri
ca de confecții și tricotaje 
„București “ și cartierele de 
locuințe din Capitală, iar 
miercuri Muzeul Doftana și 
Uzinele „1 Mai" din Ploiești.

Delegația a fost însoțită de 
tovarășul Vasile Mușat, vice
președinte al C.C.S.

¥
La București au început a- 

stăzi lucrările sesiunii anuale 
de referate științifice a Insti
tutului de Cercetări pentru 
Mecanizarea Agriculturii.

La sesiune participă specia
liști din aparatul Consiliului 
Superior al Agriculturii, re
prezentanți ai Ministerului

CINEMATOGRAFE
Inculpatul >,1040“ rulează la: 

Patria (10- 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Flamura (10; 12; 14; 
16; 18; 20). Viața sportivă rulea

ză la: Republica (9; 12; 15; 18; 
21), București (9,30; 12,15; 15-18;
20,45).  Grivița (9; 12; 15; 18;

21), Modern (9; 12; 15; 18; 21). 
Hoțul din San Marengo : Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Capitol (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,45; 21), Feroviar 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Atențiune, părinți I : Festival 
(9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Harakiri — cine
mascop: Victoria (10,15; 12,45; 
15,30- 18; 20,30). Qivitoq: Cen
tral (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) ; Bucegi (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Iurta de aur: 
Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 la orele 14; 16; 
18,15; 20,30), Cosmos (16; 18; 
20). Tudor (ambele serii): Union 
(16; 19,30), Unirea (11; 16; 19,30). 
Program special pentru copil: 
Doina (orele 10). Medicamentul 
care ucide — (ambele serii) : 
Doina (11,30; 16; 19,30), Progre
sul (15,30; 19). Program de tilme 
documentare: Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele
10 la orele 21). Magazin iilm : 
Gîuleștî (10; 12; 14; 16; 18,15;

S-a aprobat programul de 
măsuri pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Consfătuirii din 
luna iulie (1963) a primilor se
cretari ai C.C. ale partidelor 
comuniste și muncitorești și a 
șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. și ale se
siunii a XVIII-a a Consiliului 
și s-au examinat materialele 
grupelor de lucru ale Comi
siei,

S-au examinat și aprobat 
planurile și graficul de lu
crări pe anul 1964 ale Comi
siei și sectorului pentru in
dustria de petrol și gaze al 
Secretariatului Consiliului.

Ședința Comisiei a decurs în 
spirit de înțelegere reciprocă, 
prietenie și muncă construc
tivă.

terea continuă a volumului 
circulației mărfurilor și cu 
nevoile de aprovizionare și de
servire ale populației.

Se prevede, printre altele, 
că spațiile, profilul, dimensiu
nile și repartizarea teritorială 
a unităților legate de activi
tatea comercială și de prestări 
de servicii se vor stabili prin 
schițele și planurile de siste
matizare a localităților. Uni
tățile menite să deservească 
pe locuitorii noilor ansambluri 
de locuințe urmează să fie 
amplasate de regulă în con
strucții speciale, separate de 
blocuri, iar pe principalele 
străzi ele pot fi construite și 
la parterul blocurilor de lo
cuințe, în raport cu soluțiile 
urbanistice adoptate,

O prevedere importantă se 
referă la obligativitatea dării 
în funcțiune a acestor unități 
concomitent cu noil4 blocuri 
de locuințe, stabilindu-se în a- 
ccst scop sarcini privind în
tocmirea la timp a documen
tației tehnice și asigurarea tu
turor condițiilor necesare. De 
asemenea, sînt prevăzute mă
suri în legătură cu elaborarea 
de proiecte tip pentru aseme
nea unități.

Potrivit hotărîrii crește ro
lul și răspunderea Ministeru
lui Comerțului Interior și a 
altor organe centrale ce se 
ocupă de comerțul socialist, 
care, printre altele, au sarcina 
să elaboreze norme pentru 
stabilirea spațiilor necesare, a 
profilului și amplasării terito
riale a unităților respective, 
să ia toate măsurile pentru 
aplicarea eficientă a acestei 
hotărîri în vederea satisfacerii 
în tot mai bune condiții a ce
rințelor crescînde ale popu
lației în domeniul aprovizio
nării și deservirii rapide, mo
derne.

MÂȚII
Industriei Constructoare de 
Mașini, ai Stațiunii de încer
care a mașinilor agricole, ai 
întreprinderii de prototipuri 
de mașini agricole, ai altor 
instituții și întreprinderi cen
trale, ai unor uzine construc
toare de mașini agricole, uni
tăți agricole socialiste, repre
zentanți ai învățămîntului su
perior.

La deschiderea sesiunii au 
participat prof. Nicolae Gio- 
san prim vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii, directorul Institutului 
central de cercetări agri
cole și ing. Petre Moldovan 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, șeful 
Secției de mecanizare.

(Agerpres)

20.30) ), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Podul: înfrățirea între 
popoare (14; 16; 18,15; 20,15), 
Arta (15; 17; 19; 21), Melodia 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30). Agatha, 
lasă-te de crime 1: Cultural (15; 
17; 19; 21), Cotroceni (14,30; 
16,45; 19; 21,15). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Vară 
și fum — cinemascop: Buzești 
(15; 17; 19: 21). Ucigașul șl fata: 
Crtngașl (16; 18; 20). Pisica de 
mare: Tomis (10,15; 12; 13,45; 
16,30; 18,30; 20,30); Lira (15; 17; 
19; 20,45). Privește Înapoi cu 
mînie — rulează la cinemato
grafele: Flacăra (10; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Volga (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Pompierul ato
mic: Vitan (15; 17; 19; 20,45).
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19.00 — „Bărbierul din Se
villa" de Rossini, transmisie 
de la Teatrul de operă și ba
let din Sofia. în pauză : jurna
lul televiziunii și cronica Jocu
rilor olimpice, transmisie de 
la Innsbruck; în jurul orei 
21.40 — Jocurile olimpice de 
iarnă transmisie de la Inns
bruck ; în încheiere : buletin 
de știri șl buletin meteoro
logic.

In comitetul 0. N. U. 
pentru locuințe, construcții 

și sistematizare
Adoptarea unor 

de delegația

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— In cadrul celei de-a Il-a 
sesiuni a Comitetului O.N.U. 
pentru locuințe, construcții și 
sistematizare au fost adoptate 
trei proiecte de rezoluție ini
țiate de delegația romînă.

Primul proiect recomandă 
folosirea unei părți din resur
sele ce vor fi eliberate prin 
dezarmare pentru finanțarea 
construcției de locuințe. Gre
cia și Japonia s-au asociat în 
calitate de coautori la acest 
proiect de rezoluție.

Al doilea proiect de rezolu
ție cere Secretarului General 
al O.N.U. să inițieze elabora
rea unui studiu cu privire la 
industrializarea construcțiilor 
de locuințe și să organizeze, 
prin intermediul organisme
lor O.N.U., un larg schimb de 
experiență în acest domeniu 
între state. Delegația U.R.S.S. 
s-a asociat în calitate de co
autor la acest proiect

Evoluția stațiilor 
științifice 

„Electron - /„ 
și „Electron - 2„

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Pînă la 5 februarie a.c. ora 18 
(ora Moscovei) stația cosmică 
științifică „Elektron-1“ a în
conjurat Pămîntul de 53 de 
ori. în același interval de timp 
stația „Elektron-2" a efectuat 
mai mult de șase revoluții în 
jurul Pămîntului.

De la lansarea stațiilor ști
ințifice „Elektron-1“ și „Elek
tron-2", legătura cu ele a fost 
stabilită de 37 de ori. Cu acest 
prilej s-au cules informații 
științifice valoroase și date re
feritoare la funcționarea sis
temelor de bord. S-au efec
tuat noi măsurători privind 
orbitele stațiilor.

După cum rezultă din mă
surătorile telemetrice, la bor
dul celor două stații sînt 
menținute condițiile stabilite. 
Temperatura variază între 18 
și 20 grade C, presiunea este 
de 880-900 mm col. Hg. Siste
mele de bord și aparatajul 
științific al stațiilor funcțio
nează normal.

---- •-----

După zborul 
navei „Ranger • 6“
WASHINGTON 5 (Ager

pres). — După cum relatează 
agenția U.P.I., comisia de an
chetă cu privire la eșecul na
vei cosmice „Ranger-6“, care 
nu a putut televiza fotogra
fiile prevăzute, intenționează 
să efectueze în laborator un 
„zbor simulat" al vehicolului 
spațial. Experții cred că, su- 
punînd pe sol un model al na
vei condițiunilor identice în 
tîlnite la foarte mare altitu
dine, ar fi posibilă descoperi
rea cauzelor deficiențelor. 
Două din ipotezele pe care le 
examinează președintele co
misiei de anchetă, Earl Hil
burn, și ceilalți membri ai 
comisiei sînt: proasta func
ționare a contactului electro
nic sau imposibilitatea de a- 
daptare la condițiunile cosmi
ce a aparatajului de televi
ziune de pe bordul navei.

Japonia: Vedere parțială a trenului cu o singură șină de 
la Tokio care urmează să intre curînd în funcțiune.

Recorduri în materie 
de vîrstă

Recent, un tînăr sovietic O- 
mar Dolgatov, în vîrstă de 
numai 15 ani, a absolvit fa
cultatea de matematici a U- 
niversității din Mihacikala 
(Daghestan). La examenul de 
stat el a obținut calificativul 
„excelent".

Omar a intrat la universi
tate anul trecut. El este dotat 
cu o memorie excepțională și 
cu aptitudini deosebite pentru 
științele exacte. Foarte sîr- 

rezoluții inițiate

R. P. Romîne

Al treilea proiect de rezolu
ție adoptat de Comitet cere 
Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare să acorde 
atenție extinderii comerțului 
internațional în domeniul 
materialelor de construcție. 
Delegația Italiei a devenit co
autoare la acest proiect. In 
intervențiile sale, prof. arh. 
Gustav Guști conducătorul 
delegației romîne, a vorbit 
despre realizările obținute de 
R. P. Romînă în domeniul 
construcțiilor de locuințe și a 
împărtășit experiența acumu
lată în acest domeniu.

El a luat, de asemenea, cu- 
vîntul pentru a sprijini un 
proiect de rezoluție sovietic, 
la care delegația romînă a de
venit coautoare. Proiectul, a- 
doptat de comitet, cere Adu
nării Generale a O.N.U. să a- 
dopte o serie de măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea 
situației locuințelor în lume.

Răspunsul lui W. Ulbricht la mesajul 
lui N. S. Hrusciov->

BERLIN 5 (Agerpres). — In 
răspunsul lui Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, la me
sajul adresat de N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., șefilor 
de state (guverne) ale țărilor 
lumii, privitor la renunțarea la 
folosirea forței pentru regle
mentarea litigiilor teritoriale 
și a problemelor de frontieră 
se arată între altele: „Consiliul 
de Stat și guvernul Republicii 
Democrate Germane salută a- 
ceastă nouă inițiativă de pace 
și sînt cu totul de acord cu 
ea“. „Propunerea sovietică 
este de o însemnătate deose
bită nu numai pentru popu
lația R.D.G. ci și pentru în
tregul popor german. In se
colul al XX-lea imperialismul 
german a purtat două războaie 
mondiale pustiitoare, care au 
atras după sine mari sacrifi
cii. De fiecare dată cuceririle 
unor mari teritorii, aparținînd 
altor state și revizuirea fron
tierelor existente au constituit 
pretextul și obiectivul măcelu
lui sîngeros în care militaris
mul german ă tîrît popoarele 
lumii".

In răspuns se arată că „po
porul german nu va putea 
exista decît dacă va împiedica 
realizarea planurilor revan
șarde și de dominație ale for
țelor imperialiste agresive și

Conferința tripartită 
de la Bangkok

BANGKOK 5 (Agerpres). — 
Miercuri dimineață, au în
ceput la Bangkok lucrările 
conferinței ministeriale tri
partite la care participă mi
nistrul de externe al Indone
ziei, Subandrio, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
Federației Malay eze, Abdul 
Razak, și ministrul de exter
ne al Filipinelor, Salvador 
Lopez. Scopul conferinței este 
găsirea unei căi de soluțio
nare pe cale pașnică a con
flictului provocat în Asia de

Foto: TASS-MOSCOVA 

guitor, și studios, Omar este 
amator și de cultură fizică și 
practică cu succes luptele li
bere.

Viscol puternic 
în sud-vestul S.U.A.

rj n violent viscol bîntuie 
(J în prezent în regiunile 

din sud-vestul Statelor 
Unite, unde stratul de zăpadă 
atinge uneori 55 cm grosime, 
iar troienile se ridică pînă la 
trei metri înălțime. In statul 
New Mexico, viscolul a pro
vocat moartea a trei persoane.

PREZENTE 
ROMI N EȘTI
LONDRA 5 (Agerpres). — 

Al. Lăzăreanu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Londra, a 
dat la 4 februarie în saloa
nele Ambasadei o gală de fil
me și un cocteil cu ocazia vi
zitei în Anglia a directorului 
adjunct al Institutului de 
istoria artelor din București, 
Mircea Popescu. Au fost pre
zentate filmele documentare 
„Voroneț“ și „Nicolae Grigo- 
rescu".

RIO DE JANEIRO. — La 
Rio de Janeiro, în traducerea 
lui Nelson Vainer, a apărut 
recent o antologie a prozei și 
poeziei romînești. Volumul cu
prinde lucrări de Ion Crean
gă, I. L. Caragiale, Al. Sahia, 
Cezar Petrescu, M. Sadovea- 
nu, T. Arghezi, M. Beniuc, E. 
Camilar. Fr. Munteanu.

BERLIN. — Intre 22 ianua
rie — 3 februarie, soprana 
Teodora Lucaciu, de la Tea
trul de Operă și Balet al R- P- 
Romîne a întreprins un tur
neu în R. D. Germană. Cîntă- 
reața romînă a repurtat un 
strălucit succes. Ziarele din 
R. D. Germană vorbesc des
pre entuziasmul cu care a fost 
întîmpinată cîntăreața romî
nă subliniind totodată măies
tria artei ei interpretative.

va întreține relații bune atît cu 
vecinii săi, cît și cu celelalte 
state. Viitorul său îl constituie 
munca pașnică, știința și teh
nica, umanitarismul și demni
tatea omului, întrecerea eco
nomică pașnică între socialism 
și capitalism".

Președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G. arată că înfăp
tuirea dreptului poporului 
german la reunificare fără 
presiuni din afară, fără inter
venție militară străină, fără 
ocupație „reclamă garanții si
gure în sensul că pe viitor 
nici un război nu va porni de 
pe teritoriul german". Pentru 
aceasta, se arată în răspuns, 
este necesar în primul rînd 
„să se preîntîmpine participa
rea Germaniei occidentale la 
forțele atomice multilaterale 
ale N.A.T.O.".

In continuare, W. Ulbricht 
arată că „numai poporul ger
man are competența să re
zolve problema germană, pro
blema reunificării. In actua
lele condiții, acest lucru nu 
este cu putință decît prin tra
tative care să fie duse pe 
baza egalității în drepturi de 
cele două state germane cu 
privire la dezarmare și la o 
confederație, care ar deschide 
calea spre unitatea Germaniei 
iubitoare de pace și ar contri
bui la stabilirea unor relații 
prietenești și de bunăvecină- 
tate cu toate statele".

sud-est de crearea Federației 
Malay eze.

Pentru rezolvarea acestui 
conflict, după cum se știe, în 
țările din Asia de sud-est s-a 
desfășurat o largă activitate 
diplomatică.

Conferința a fost deschisă 
de ministrul afacerilor exter
ne al Tailandei, Thanat Kho- 
man.

El a subliniat că actuala 
conferință oferă reprezentan
ților țărilor din această re
giune posibilitatea de a se în- 
tîlni pentru a-și soluționa 
problemele. Khoman și-a ex-
primat convingerea că toate 
divergențele și în deosebi cele 
de natură să afecteze pacea 
și securitatea în această re
giune, pot fi cel mai bine so
luționate pe calea consultări
lor reciproce și a eforturilor 
comune.

Lucrările conferinței sînt 
secrete.

Printre problemele care vor 
fi luate în discuție sînt: re
lațiile dintre cele trei țări, în
cetarea incidentelor de la 
frontiera dintre Indonezia și 
teritoriile din Borneo incluse 
în Federația Malayeză, pregă
tirea unei conferințe triparti
te la nivel înalt și alte pro
bleme.

Numeroase localități sînt izo
late. Majoritatea hotelurilor 
și chiar a școlilor sînt pline 
de călători, care nu-și pot 
continua drumul.

Statele afectate de viscol 

sînt: New Mexico, Texas, 
Oklahoma, Colorado și Kan
sas.

Construcții rutiere

În luna martie a.c. va fi 
inaugurată autostrada 
din tunelul Marele Sa- 

int-Bernard, cel mai înalt din 
Europa. Ideea construirii unei 
șosele pentru vehicule care să 
lege cele două versante ale Al-

Evenimentele din Cipru
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI MAKARIOS

NICOSIA 5 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de 
presă, marți seara la ambasa
da S.U.A. din Nicosia au ex
plodat două bombe, pricinuind 
pagube materiale și rănind un 
militar american din garda 
ambasadei.

în legătură cu aceasta, pre
ședintele Republicii Cipru, 
Makarios, a făcut o declarație 
în care se spune printre alte
le, că atentatul împotriva am
basadei americane este o cri
mă revoltătoare, că el a fost 
săvîrșit de dușmani ai poporu
lui cipriot. Președintele Maka
rios a lansat un apel poporu
lui cipriot, cerîndu-i să spriji
ne autoritățile în vederea des
coperirii atentatorilor. „Cauza 
menținerii păcii și ordinei în 
Cipru, a relevat Makarios este 
o datorie atît a populației de 
origină greacă cît și a celei de 
origină turcă". El a chemat 
cele două comunități să depu
nă eforturi comune în acest 
sens.

Referindu-se la prezența 
trupelor engleze în Cipru, pre
ședintele Makarios a declarat 
că acestea nu pot contribui la 
restaurarea ordinei și păcii în 
Cipru. Makarios a sugerat ca 
în scopul eliminării neînțele
gerilor dintre cele două comu
nități să se constituie în s\a- 
tele mixte, locuite atît de 
populație greacă cît și cea 
turcă, comitete ale ciprioților

Aspect de la demonstrația 5 
populației din Zanzibar în H 
semn de solidaritate cu noul fi 

guvern instaurat n
Reproducere din revista 

franceză „Paris-Match“ fi

Consultări în vederea formării
noului guvern

SAIGON $ (Agerpres). — La 
Saigon continuă consultările în 
vederea formării unui nou guvern 
sud-vietnamez. Generalul Nguyen 
Khanh, actualul șef al juntei sud- 
vietnameze, scrie agenția France 
Presse, a primit în acest scop, în 
ultimile două zile, numeroși oa
meni politici. Observatorii atrag 
atenția însă asupra rivalității din
tre diferiții politicieni sud-viet- 
namezi care își dispută dreptul de 
a prelua conducerea noului guvern 
sud-vietnamez. Se remarcă în
deosebi fricțiunile dintre persona-

CONGO: Lupte
și trupele guvernamentale

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). 
— Corespondenții agențiilor de 
presă transmit că în provincia 
congoleză Kwilu lupta detașamen
telor de partizani a luat o consi
derabilă amploare. Citind surse 
bine informate, agenția Reuter 
relatează că în cursul luptelor din 
3 spre 4 februarie 15 sate au fost 
distruse. Un avion, care a zburat 
marți deasupra regiunii, a fost 
doborît. Corespondentul agenției 
U.P.I. relatează că partizanii atacă 
trupele guvernamentale din cen
trele importante ale provinciei 
Idiofa și Gungu. La Gungu, parti
zanii atacă fără întrerupere tru
pele congoleze, împiedicînd, în 
același timp, aterizarea avioanelor 
cu muniții trimise din capitală.

pilor, versantul italian și elve
țian, datează de peste un se
col ; din cauza zăpezilor, șo
selele construite în văile mun
ților sînt impracticabile șapte 
luni dintr-un an.

Tunelul prin care trece 
noua autostradă are o lungime 
de 6 km ; pe versantul italian 
intrarea în tunel este situată 
la o altitudine de 1 875 m, în 
timp ce ieșirea pe versantul 
elvețian este la 1918 m. Tu
nelul este luminat cu tuburi 
fluorescente. La fiecare 250 m 
există locuri speciale de par
care și cabine telefonice. Au
tostrada este protejată de a- 
valanșe printr-un „acoperiș" 

greci și turci însărcinate cu 
examinarea problemelor și a 
diferendelor și cu promovarea 
unei politici de bună înțele
gere.

ATENA 5 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută marți 
seara, liderul Uniunii de cen
tru, Papandreu, a subliniat că 
actuala situație din Cipru este 
o consecință directă a acor
durilor de la Zurich și Lon
dra.

Referindu-se la necesitatea 
revizuirii acestor acorduri, 
Papandreu a relevat utilita
tea realizării unei înțelegeri 
prietenești între cele două co
munități din Cipru, în acest 
domeniu. Dacă nu se poate 
realiza această înțelegere, a 
menționat Papandreu, singu
rul mod de soluționare pașni
că a litigiului dintre cele două 
comunități rămîne apelul la 
justiția internațională, repre
zentată de O.N.U. Prezența 
unei forțe internaționale pen
tru pacificarea Ciprului, a 
spus el, poate fi acceptată nu
mai cu două condiții: ca ea 
să fie aprobată de guvernul 
Republicii Cipru, și ca acea
stă forță să aibă ca singur scop 
asigurarea păcii și nu anumi
te obiective politice nemărtu
risite.

PARIS. — La 5 februarie 
ministrul informațiilor al 
Franței, Alain Peyrefitte, a fă
cut cunoscut că guvernul 
Franței nu intenționează să 
participe la constituirea unei 
forțe internaționale de poliție 
a N.A.T.O. în Cipru. Guvernul 
Francez, a declarat Peyrefitte, 
nu se poate asocia la o aseme
nea operație militară propusă 
de Anglia și S.U.A., întrucît 
Franța nu a participat la ela
borarea acordurilor de la Zu
rich și Londra.

---- •-----

sud-victnumci
litățile politice din regiunile de 
sud și centru ale țării, între lide
rii catolici și budiști, între parti
zanii întăririi legăturilor america- 
no-sud-vietnameze în războiul 
contra partizanilor și cei care 
sînt de părere că trebuie adoptată 
o poziție mai rezervată. Dacă a- 
ceste fricțiuni nu vor fi depășite, 
subliniază agenția France Presse, 
„nu este exclus ca generalul 
Khanh să ia el însuși conducerea 
guvernului și o serie de portofolii 
să fie încredințate militarilor".

între partizani

Operațiuni de o mare amploare 
ale partizanilor au avut loc în 
localitatea Leverville și împreju
rimi, situată în nord-vestul pro
vinciei Kwilu, unde compania an- 
glo-olandeză „Unilever" este pro
prietara a peste 20 000 de acri de 
plantații de palmieri și a numeroa
se rafinării. Europenii de la plan
tațiile și rafinăriile companiei au 
fost nevoiți să se evacueze. Tri
burile din această regiune s-au 
răsculat, distrugînd o parte din 
instalațiile companiei și plantații.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press relatează că de fapt, 
în afară de două centre, întreaga 
regiune se ; află sub controlul 
partizanilor.

de beton armat pe o distanță 
de 10 km în părțile cele mai 
expuse.

Polivinilpirolidonul — 
înlocuitor al sîngelui

Polimerii folosiți în medi
cină au revoluționat, 
pur și simplu, această 

știință. Polivinilpirolidonul 
este denumit pe drept cuvînt 
înlocuitor al sîngelui. Polivi
nilpirolidonul cu greutate mo
leculară joasă „suge" din or
ganism toxinele, este eficient 
în combaterea cîtorva forme 
de septicemii, este folosit în 
tratamentul difteriei, scarlati- 
nei, tetanosului; cel cu greu
tate moleculară medie înde
plinește mai multe funcții ale 
sîngelui, iar polivinilipirolido- 
nul macromolecular poate 
prelungi pînă la 10 zile efec
tul penicilinei, insulinei sau 
novocainei.

KIEV. — La Kiev a avut loc

consacrată
o adunare festivă 
celei de-a 16-a ani

versări a Tratatului sovieto- 
mîn de prietenie, colabora
și asistență mutuală. Des- 

e importanța acestui tratat 
vorbit A. M. Baranovski, 

ministrul de finanțe al R.S.S. 
Ucrainene.

ANKARA. — La Galeriile 
de arte frumoase din Ankara; 
a avut loc vernisajul expozi
ției de grafică românească 
contemporană. .j

Cuvântul de deschidere . a 
fost rostit de Cemal Bingoli; 
directorul galeriilor. A vorbit 
apoi Ion Drînceanu, ambasa
dorul R. P. Romîne la An
kara.

Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Educației naționale, deputați, 
pictori, oameni de cultură, 
precum și șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la An
kara.

HAVANA. — După cum trans
mite agenția Prensa Latina, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Cubei a anunțat că unități ale 
marinei militare nord-americane 
au sechestrat patru nave cubane 
de pescuit pe care le-au dus la 
baza navală Key West. Acțiunea 
a avut loc cînd navele cubane 
desfășurau activități normale în 
apele internaționale.

In legătură cu aceasta, Râul 
Roa, ministrul afacerilor externe 
al Cubei, a trimis la 4 februarie 
președintelui Consiliului de Secu
ritate o notă în care arată că gu
vernul său condamnă această ac
țiune a S.U.A.

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — William Foster, di
rectorul Agenției S.U.A. pen
tru dezarmare și controlul 
armamentelor și șeful delega
ției S.U.A. la conferința de 
dezarmare de la Geneva, a 
prezentat președintelui Lyn
don Johnson un raport în 
care se spune că „în cursul 
anului 1963 s-au dezvoltat 
perspective de pace noi și în
curajatoare și omenirea trece 
în prezent printr-o perioadă 
de schimbări internaționale 
semnificative".

Importanța acestor pers
pective, arată raportul „nu 
trebuie subapreciată".

HELSINKI. — La ședința Con
siliului păcii din Laponia, care 
a avut loc zilele acestea în 
orașul Kemi, s-a hotărît crearea 
unui Comitet al partizanilor pă
cii. La ședință au fost invitați 
șl reprezentanți ai Comitetelor 
de luptă pentru pace din regi
unile polare ale Suediei, Norve
giei, precum și oaspeți din Uni
unea Sovietică.

TUNIS. — La Tunis s-a anun~ 
țat că secretarul general al 
O.N.U., U Thant a făcut cunos
cut că datorită situației din Ci
pru și-a anulat vizitele sale 
programate în unele țări afri
cane pentru a se reîntoarce la 
New York, unde prezența sa 
este absolut necesară.

MBABANE. — Sute de afri
cani au participat la o de
monstrație care a avut loc la 
Mbabane (Swaziland), orga
nizată cu prilejul sosirii în a- 
cest oraș a lui Godfrey A- 
machree, secretar general ad
junct al O.N.U. pentru pro
blemele teritoriilor aflate sub 
tutelă.

Cu acest prilej, o delegație 
a demonstranților a înmânat 
lui Godfrey Amachree un me
morandum în care se subli
niază că elementele reacțio
nare din Swaziland urmăresc 
includerea acestui teritoriu în 
Republica Sud-Africană. După 
cum se relevă în memoran
dum, poporul din Swaziland 
nu dorește acest lucru, deoa
rece regimul rasist din R.S.A. 
este odios tuturor africanilor. 
Swazilandul este o parte din 
întreaga Africă și luptă pen
tru unitate cu toate țările a- 
fricane libere, conchide me
morandumul.

— Intr-un in- 
publicației

NEW YORK.
terviu acordat publicației 
„Journal American" din New 
York, Robert Kennedy, mi
nistrul justiției al S.U.A., a 
declarat că intenționează să 
renunțe la funcțiile sale ofi
ciale, probabil pentru o pe
rioadă de un an, pentru a se 
consacra învățămîntului și re
zolvării unor probleme fami-

Fratele defunctului pre
zinte al S.U.A. a refuzat să 
recizeze proiectele sale po- 
tice și în deosebi să spună 
acă va candida la funcția 
î vicepreședinte al Statelor 
nite, afirmînd însă că s-ar 
ițea ca în 1966 să candideze 
1 funcția de guvernator al 
atului său natal, Maasachu-
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