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Este avantajoasă
tehnologia de grup?

Răspunsul unanim
• Ce măsuri se impun

pentru aplicarea

extinderea ci
INTERVIU CU TOV. ALEXAN DRU MOGA, DIRECTOR TEH
NIC IN DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICA DIN M.I.C.M.

Pentru modernizarea conțin uă a produselor fabricate de 
uzinele constructoare de mașini, în scopul creșterii producti
vității muncii, îmbunătățirii calității și reducerii prețului de 
cost, Direcția generală tehnică din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a inițiat în acest an o serie de ac
țiuni menite să 
din uzine și din 
rezolvarea unor 
această ramură.

Printre aceste 
schimb de experiență de la Uzina „Unirea“-Cluj, care a avut 
ca temă utilizarea tehnologiei de grup. In legătură cu aceas
ta am solicitat un interviu tov. ing. ALEXANDRU MOGA — 
director tehnic în Direcția generală tehnică din M.I.C.M., 
care ne-a declarat următoarele:

în domeniul proceselor de prelucrare la rece a metalului, 
pentru producția de serie mare, se preconizează realizarea 
unor mașini agregat și linii automate de mare productivita
te, care vor fi produse de F.M.U.A.B.

mobilizeze cadrele de tehnicieni și ingineri 
institutele de cercetări și proiectări pentru 
probleme deosebit de importante pentru

acțiuni se numără și recenta consfătuire de

Ing. ARTHUR IOAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

• 40000 ore economisite

la proiectare
Tehnologia de grup a fost adaptată la condițiile Uzinei 

„Unirea“-Cluj în anul 1961, după o serie de studii și încer
cări, o dată cu reorganizarea sectorului de prelucrări me
canice, Experiența noastră arată importanța deosebită pe, 
care o are în obținerea creșterii productivității muncii și 
a îmbunătățirii calității produselor, îndeplinirea de la în
ceput a trei condiții principale : formarea familiilor de piese, 
stabilirea tehnologiilor tip, reamplasarea utilajelor. O dată 
cu terminarea acestor lucrări au și început să apară avanta
jele prelucrării de grup. Gradul de echipare cu scule, dis
pozitive și verificatoare a crescut, în același timp reducîn- 
du-se numărul lor. Cum ? Grupîndu-se piesele și mai ales 
operațiile, S.D.V.-urile se proi ectează și se execută pe familii 
de piese avînd acum elemente reglabile sau subansamble 
care pot fi schimbate ușor. Astfel, un dispozitiv poate fi 
folosit la prelucrarea mai multor repere. Datorită acestui 
fapt, sculeria — cu aceeași capacitate de producție — asi
gură astăzi cu S.D.V.-uri de grup 40—45 la sută mai multe 
repere față de perioada dinaintea introducerii noii metode.

Ing. TOMA MENDEL 
tehnolog-șef 

Uzina „Unirea" — Cluj

(Continuare în pag. a IlI-a)

• 10 la suta productivitate

peste prevederi
Secția de prelucrări mecanice a Uzinei „TehnofrigT Cluj a 

fost proiectată astfel îneît să permită executarea grupelor de 
piese în opt linii tehnologice. Pe această bază au fost ampla
sate mașinile și utilajele, au fost construite instalațiile 
anexe, instalația de tratamente termice etc. Caracteristic aici 
este faptul că pentru a utiliza la maximum toate mașinile, 
acelea care aveau o încărcătură mai mică au fost așezate 
astfel îneît să poată fi utilizate de două linii alăturate. Co
lectivul uzinei clujene pentru a-și însuși cît mai bine noul 
sistem de prelucrare a studiat experiența celorlalte urine 
constructoare de mașini în care se aplică prelucrarea de 
grup. Ultimul schimb de experiență în acest domeniu a fost 
făcut la Uzina de tractoare din Brașov. Colectivul condus de 
ing. P. Tiberiu a studiat aici experiența muncitorilor de la 
linia pentru piese mici forjate sau turnate din oțel. Au vă
zut cum se face uzinarea completă a 24 de repere distincte, 
grupate într-o singură familie de piese.

In cele aproape 10 luni cîte au trecut de la începutul anu
lui, tehnologii de la „Tehnofrig" au reproiectat și adaptat la 
prelucrarea de grup un mare număr de SDV-uri. Gradul 
de echipare al fiecărui reper a crescut. Numai pentru axele 
și arborii cotiți necesari compresoarelor șt altor utilaje pen
tru industria alimentară, gradul de echipare cu SDV-uri a 
crescut cu 20 la sută.

T. PETRE

(Continuare în pag. a IlI-a)

TELEGRAMA
Excelenței sale Domnului 

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

Mesajul dv. la cea de-a 2-a Conferință a șefilor de 
sau guvern ai țărilor neangajate ă fost obiect de prețuire și 
satisfacție.

Profit de această ocazie pentru a transmite Excelenței 
Voastre și nobilului dv. popor, în numele colegilor mei și al 
meu personal, sincerele noastre salutări, însoțite de urările 
noastre pentru progresul și prosperitatea țării dv. într-o lu
me unde să domnească pacea, securitatea și prietenia.

GAMAL ABDEL NASSER 
președintele celei de-a doua Conferințe a șefilor de stat 

iau guvern ai țărilor neangajate

stat

Adunarea solemnă consacrată sărbătoririi

■ • A-r -A * <4
s M » » J

Luni dimineața. în iala Ate
neului R. P. Romîne a avut 
loc adunarea solemnă consa
crată sărbătoririi Centenaru
lui învățămîntului superior de 
artă. Pe fundalul, scenei, în
cadrată de drapele de stat ale 
R. P. Romîne și de datele fes-

tive „1864—1964", se afla em
blema Centenarului.

în aplauzele îndelungi ale 
asistenței, în prezidiul adună
rii au luat loc tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Leonte Răutu, acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîn-

tului, acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P 
Romîne, Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Florian Dănălache, prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., Ion

Cosma, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, Ștefan 
Bîrlea, președintele U.A.S.R., 
conducători ai Uniunilor de 
creatori, rectori ai unor insti
tute de învățămînt superior 
artistic, cadre didactice din 
învățămîntul artistic.

In sală se aflau reprezen
tanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, cadre didactice și stu- 
denți de la institutele de în
vățămînt superior din Capi
tală și din alte centre univer
sitare ale țării.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. Victor Giuleanu, rectorul 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu".

In numele 
tute de artă 
luat cuvîntul 
lui Costache Antoniu, rectorul 
Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Cara- 
giale".

Au adus saluturi acad. Ște
fan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului, Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
prof. Sigismund Toduță, rec
torul Conservatorului „Gheor
ghe Dima" din Cluj — în nu
mele institutelor de învăță
mînt superior de artă din 
țară, acad. Gh. Mihoc, în nu
mele celorlalte institute de în
vățămînt superior, studentul 
Nicolae Sava, de la Institutul 
de arte plastice „Nicolae Grî- 
gorescu" — în numele studen-

celor trei instl- 
din Capitală a 
artistul poporu-

(Continuare in pag. a II-a)
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Cartea de vizită a Bacăului: Noile blocuri din Piața Gării 
Foto: V. BOGDĂNEȚ

LA MUNCA PATRIOTICA

CU ELAN TINERESC

Luni, 26 octombrie 1964, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a primit în audiență pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al Italici la Bucu
rești, Alberto Paveri Fontana, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din Republica Populară Rornînă.

La primire a participat și Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat.

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST DIN SIRIA

Cu prilejul celei de a 40-a aniversări a înteme
ierii Partidului Comunist din Siria, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn vă transmite 
un salut frățesc și sincere felicitări.

Urăm Partidului Comunist din Siria noi succese 
în activitatea sa pentru binele poporului sirian, 
pentru pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

n aceste zile, în uzi
ne și fabrici, pe șan
tierele de construc
ții, în agricultură, 
în școli se desfășoa- 

'• ră largi acțiuni gos
podărești în 

întîmpinării 
Se amenajează 

acces și magaziile 
iarnă din 
și șantierelor, 
sînt pregătite pentru iernat; 
sînt verificate și reparate 
adăposturile pentru animale, 
se izolează resursele de 
apă potabilă din sectoarele 
zootehnice; grădinile și parcu-

rile, care îmbracă tot mai mult 
haina ruginie a toamnei tre
buie eliberate de covorul gal
ben al frunzelor ; fiecare bu
cată de fier vechi trebuie strîn- 
să cu grijă pentru a nu ii a- 
coperită de zăpadă. La toate a- 
ceste acțiuni, în primele rîn- 
duri să fie tineretul! Au mai 
rămas două luni pînă cînd se 
va face bilanțul realizărilor 
obținute în munca patriotică, 
a îndeplinirii angajamentelor 
luate. Utemiștii, întregul no
stru tineret, au demonstrat 
prin întreaga lor activitate că 
știu să respecte angajamentele 
în munca patriotică. De aceea,

în zilele care urmează, tinere
tul trebuie să sprijine activ în
deplinirea măsurilor luate de 
sfaturile populare, de conduce
rile întreprinderilor, ale gos
podăriilor agricole de stat, ale 
G.A.C.-urilor pentru întîmpi- 
narea iernii, să folosească 
fiecare zi prielnică pentru a- 
tingerea obiectivelor stabilite, 
îndeplinirea integrală a anga
jamentelor luate pînă la sfîr
șitul anului este o chestiune 
de onoare pentru fiecare tînăr, 
organizație U.T.M. sau unita
te de pionieri.

Succes!

• Refacerea și îmbunătăți
rea patrimoniului forestier 
este obiectivul principal al 
muncii patriotice la care par
ticipă în aceste zile tinerii din 
regiunea București. De la în
ceputul anului și pînă acum 
ei au împădurit 257 hectare, 
au îngrijit arboretul pe o 
suprafață de 2 053 ha și au 
plantat aproape 42 000 puieți 
plop negru hibrid.

Prin efectuarea acestor lu
crări ei au contribuit la reali
zarea a aproape 1 000 000 lei 
economii.

Tinerii din raioanele Fetești, 
Titu, Giurgiu, Videle și Ră- 
cari se află în fruntea acestei 
acțiuni.

I. PROTOPOPESCU 
corespondent voluntar

Tinerii de la Uzina me-
canică din Galați, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., acor
dă o deosebită atenție colectă
rii metalelor vechL

La Începutul anului ne-am 
luat angajamentul de a colec-

ta 600 ■ tone metale vechi. în
că la sfîrșitul lunii august a- 
cest angajament a fost reali
zat, iar pînă acum s-au mai 
colectat încă 154 tone. Utemiș- 
tii din secțiile forje și con
strucții metalice au strîns ce
le mai mari cantități.

I. VONCILĂ
secretarul comitetului U.T.M.

• Tinerii din orașul Piatra 
Neamț au împădurit, prih

muncă • patriotică, 15 ha -teren 
și au executat diferite lucrări 
menite să ducă la înfrumuse
țarea orașului lor.

De asemenea, ei au strîns și 
predat • I.C.M. peste 610 tone 
fier vechi.

O mare contribuție și-au a- 
dus-o utemiștii de la U.M.S. 
„Ceahlăul", C.S.A., U.C.F.S., 

- Școala de petrol-chimie etc.

TEODOR STAVĂR 
operator chimist

abana Clăbucet 
s-a trezit în du
minica aceasta 
parcă mai de di
mineață. Soarele 
a pătruns printre 
păturile de ceață, 

împrăștiindu-le. Munții se 
văd de jur-împrejur clar, pe 
alocurea pastelați de toamnă. 
In această zi frumoasă cîteva 
sute de tineri din orașul Bra
șov și-au dat întîlnire aici. 
Sînt tineri de la „Steagul 
roșu", de la „Tractorul" și 
..Hidromecanica’’, de la Școa
la de șoferi, de la „Metrom" 
și „Cauciucul" care, prin mun
ca lor, ajută la construirea 
telefericului ce ' va lega cele 
două cabane — Clăbucet-so- 
sire și- Clăbucet-plecare.

Brazii au fost defrișați pe o 
distanță de 1800 m obținîn- 
du-se un coridor — drumul 
viitorului teleferic. înșirați 
de-a lungul' acestui coridor, 
cu târnăcoape, lopeți și hîrlețe, 
tinerii brașoveni' sapa șanțul 
pentru cablul de alimentare 
(foto 1).

A devenit o obișnuință pen
tru tinerii din Brașov să se 
întâlnească laolaltă, pe șantie
rele muncii patriotice. De la 
începutul anului și pînă acum 
au participat la acțiunile de 
muncă patriotică 37 000 de ti
neri, efectuînd aproape 700 000 
de ore de muncă. De aseme
nea, au colectat împreună 

. 9 000 tbne de fier vechi,și au 
prestat aproape 30 de‘ha îm-

. pădurlri. Sînt cîteva realizări

meritorii ale tinerilor brașo
veni de care am luat cuno
ștință însoțindu-i și văzîndu-i 
duminică, de-o parte și de 

. alta a drumului viitorului tele
feric de la Clăbucet. Aici i-am 
cunoscut pe cei din fotografi
ile alăturate. Mânu Ion (foto 
2), secretarul comitetului 
U.T.M. de la uzina electrică 
este cunoscut pentru inițiati
vele pe care le-a avut și cu 
alte ocazii: întreținerea zone
lor verzi, colectarea fierului 
vechi. Dînsul ne spune că, 
pînă acum, tinerii organizației 
U.T.M. de la uzina electrică au 
colectat 56 tone fier vechi, de- 
pășindu-și angajamentul. Buna 
dispoziție îl caracterizează pe 
Vasile Cerchez (foto 3) atît la 
locul lui de muncă de la oțe- 
lăria Uzinei „Tractorul" cit și 
aici pe șantierul muncii pa
triotice.

Imaginile ce vi le-am pre
zentat cuprind aspecte de la 
una din numeroasele acțiuni 
de muncă patriotică la care 
participă cu însuflețire tinerii 
din întreprinderile și institu
țiile Brașovului.

Realizările lor de pînă acum, 
cum și acelea ale altor orga
nizații U.T.M. de pe tot cu
prinsul patriei, constituie un 
îndemn mobilizator, adresat 
tuturor tinerilor, să continue, 
temeinic, efortul de a împlini 
obiectivele mobilizatoare aii 
muncii patriotice.

Fotoreportaj de!
O. PLECAN 
GH. SUCI®



Adunarea solemnă consacrată sărbătoririi

Centenarului invățămintului superior de artă

țHor de 1> institutele de artă 
sărbătorite.

în aplauzele entuziaste ale 
asistenței, prof. Petre Dumi
trescu, rectorul Institutului de 
arte plastice ^îlcolae Grigo-

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și guvernului 

___ Republicii Populate Romîne ___
Qorpul profesoral și studenții Conservato

rului „Ciprian Porumbescu", Institutului de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ și Institutului de arte plastice „Nico
lae Grigorescu" din București, întruniți în 
ședința solemnă de sărbătorire a Centenaru
lui învățămîntului superior de artă, exprimă 
profunda lor recunoștință Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și guvernu
lui patriei^noastre pentru grija permanentă 
ce o poartă culturii și artei romînești, pentru 
prețuirea slujitorilor ei, muzicieni, artiști 
plastici, oameni de teatru.

Expresia acestei griji își găsește confirmare 
și în condițiile de învățătură și trai create de 
regimul democrat-popular tineretului studios 
din institutele de artă, îndrumătorilor aces
tuia, care se dăruiesc cu pasiune și devota
ment nobilei misiuni de făurire a artistului-
cetățean, devotat trup și suflet poporului și romînești pusă în slujba construcției socia- 
slujirii cu abnegație a artei sale bogate. liste, progresului și păcii în lume.

Valoroasele tradiții ale artei noastre na
ționale, durată cu trăinicie prin truda vredni
cilor ei înaintași, sînt continuate și ridicate 
pe noi culmi în anii luminoși ai socialismului 
de către actualele generații de creatori, pe
dagogi, interpreți și teoreticieni.

Conștienți de menirea și rolul institutelor 
de artă în viața cultural-artistică a țării, 
profesorii și ucenicii lor se vor dărui cu și 
mai multă dragoste și devotament împlinirii 
îndatoririlor de răspundere la nivelul exigen
țelor contemporane.

însuflețiți de marile realizări ale întregului 
nostru popor pe drumul dezvoltării econo
miei, învățămîntului, științei și culturii, ca
drele didactice și studenții institutelor de artă 
vor milita, sub conducerea clarvăzătoare a 
partidului, pentru înflorirea continuă a artei

Cuvîntul 
crtistuluî poporului 

Costache Antoniu
în numele profesorilor și 

studenților din institutele de 
artă din București, artistul 
poporului Costache Antoniu a 
exprimat profunda recunoș
tință față de Partidul Munci
toresc Romîn și guvernul Re
publicii Populare Romîne, da
torită cărora, în uriașul pro
ces de transformări sociale, 
învățămîntul superior artistic 
— o dată cu întreaga artă și 
cultură socialistă — a fost ri
dicat la un înalt nivel știin
țific.

Se împlinesc astăzi o sută 
de ani —a subliniat vorbito
rul — de cînd, în octombrie 
1864, domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza a semnat de
cretele de înființare a Con
servatoarelor de Muzică și 
Declamație și a Școlilor de 
Arte Frumoase din București 
și Iași. începuturile școlii na
ționale de artă teatrală și mu
zicală sînt însă anterioare 
acestui moment.

Evocînd tradițiile învăță
mîntului artistic romînesc, 
vorbitorul a arătat că acesta a 
contribuit continuu la dezvol
tarea artei și culturii noastre 
naționale. Meritele înaintașilor 
sînt cu atît mai mari și mai 
demne de admirația noastră, 
cu cît activitatea lor plină de 
pasiune, de pricepere și de ab
negație, născută din conștiința 
misiunii social-educative a ar
tei și a slujitorilor ei, s-a izbit 
la tot pasul de numeroase di- 
fic'ultăți. 1 .

Infruntînd împrejurările 
vitrege, luînd poziție împotri
va unor manifestări decaden
te, școlile noastre superioare 
de artă, au continuat să pro
moveze valorile spirituale au
tentice, tradițiile cultural-na- 
ționale, linia de gîndire pro
gresistă și creația artistică 
realistă.

îndrumarea permanentă, 
sprijinul moral și material, in
teresul și grija pe care l-am 
simțit cu toții din partea Par
tidului și statului nostru în cei 
20 de ani care au trecut de la 
eliberar,e> pentru dezvoltarea 
învățămîntului artistic, au per
mis realizări de asemenea ni
vel încît, pe drept cuvînt, tre
zesc admirație în țară, cuce
rind totodată aprecierea spe
cialiștilor din țări cu tradiții 
culturale și artistice foarte 
vechi. Azi, Institutele noastre 
dispun de mijloace de studiu 
moderne, fiind dotate cu echi
pamentul 
dezvoltării 
munci de creație: 
cursuri, laboratoare, ateliere, 
săli de lectură, biblioteci de 
specialitate, săli de expoziții și 
studiouri experimentale uti
late cu aparatură tehnică su
perioară. Viitorul artist pri
mește în anii de studii o con
cepție științifică asupra artei 
și creației, bazată pe tezaurul 
filozofiei marxist-leniniste și 
pe principiile esteticii științi
fice. Studenții institutelor de

didactic necesar 
unei adevărate 

săli de

Concert inaugural SPORT • SPORT •
După festivitatea inaugurală a 

Centenarului institutelor de artă, 
pe scenă au apărut corul, soliștii 
și orchestra Studioului primei in
stituții de învățămînt muzical al 
țării: Conservatorul „Ciprian Po
rumbescu".

în ochii tinerilor artiști citești 
nu numai emoția participării la 
un concert festiv ci și a unui 
real „examen" artistic în fața ce
lor mai remarcabili compozitori, 
profesori, muzicologi ai țării care 
se găsesc în sală, în rindurile 
asistenței.

Programul este alcătuit din 
două impunătoare lucrări vocal- 
simfonice: „Oda păcii" lui Ha
endel și finalul oratoriului „Tu- 
dor Vladimirescu" de Gh. Du
mitrescu.

Sub conducerea unui reputat 
muzician — prof. D. D. Botez, 
studenții au tălmăcit opusul cu a 
profundă înțelegere a ideilor, a 
stilului, a complicatei țesături 
sonore. (Și cît de grea este inter
pretarea lui Haendel... „Nici un 
maestru, — spunea în urmă cu 
cîteva decenii un celebru critic 

rescu-, a dat apoi citire scri
sorii adresate Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii 
Populare Romîne, de corpul 
profesoral și studenții Conser
vatorului „Ciprian Porumbes- 

artă își însușesc cunoștințele 
de specialitate sub îndrumarea 
competentă a unui corp didac
tic bine pregătit.

Sprijinul material larg pe 
care statul nostru îl acordă 
formării noilor generații de 
artiști, creatori, interpreți, 
profesori și teoreticieni de artă 
se resimte substanțial și în 
condițiile de viață create stu
denților. Pe lîngă faptul că în
vățămîntul artistic, ca de alt
fel întreg învățămîntul, a de
venit gratuit, un alt aspect, a- 
proape necunoscut în trecut, 
îl reprezintă acordarea unui 
mare număr de burse. Peste 
50 la sută din studenții noștri 
sînt bursieri ai statului, avînd 
la dispoziție cămine și cantine 
moderne, asistență medicală 
gratuită ; în timpul vacanțelor 
beneficiază de odihnă, la mun
te sau la mare, iar la termina
rea studiilor li se asigură lo
cul de muncă corespunzător, 
posibilități depline pentru a- 
firmarea lor profesională.

Azi, la sărbătorirea Cente
narului — a încheiat artistul 
poporului Costache Antoniu — 
cu firească emoție cadrele di
dactice, și studenții institutelor 
de artă, artiștii de mîine ai 
țării, pășesc în cel de-al doilea 
veac al existenței învățămîn- 
tului superior de artă, hotă- 
rîți să se dăruiască cu și mai 
multă pasiune ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a învăță
mîntului artistic și, prin a- 
ceasta, afirmării și mai stră
lucite a culturii 
noastre.

patriei

Cuvîntul 
acad. Ștefan

partidulPrețuirea pe care partidul 
și ^guvernul o acordă învăță
mîntului superior de artă — a 
spus acad. Ștefan Bălan — re
prezintă o recunoaștere a con
tribuției sale însemnate la 
dezvoltarea vieții culturale a 
patriei noastre, un omagiu 
adus trecutului său progre
sist, tradițiilor sale înaintate.

Astăzi se poate vorbi des
pre învățămîntul artistic ca 
despre una din pîrghiile im
portante ale revoluției noastre 
culturale. Profesorii — ele
mente de valoare ale mișcării 
artistice de la noi — promo- 
vînd ideile înaintate ale 
timpului nostru și dezvoltînd 
tradițiile progresiste din tre
cut, muncesc cu pasiune pen
tru formarea viitorilor artiști 
și dascăli-artiști. Tinerele ge
nerații sînt educate în spiritul 
socialismului, în spiritul pre
țuirii valorilor culturii umane, 
în spiritul păcii și al prieteniei 
între popoare. Artiștii formați 
în aceste institute trebuie să 
se apropie de viață, să parti
cipe efectiv la ea și să-i ex
prime esența transpunînd-o 
partinic în înalte forme artis
tice. Poporul cere artiștilor lu
crări cu un bogat conținut de 
idei și o strălucită formă de 
redare, cere opere care să e- 
moționeze, să fie îndrăgite, 
să-i facă pe oameni să se cu
noască mai bine, să-i ajute în 
viață, în muncă, în construc
ția socialistă, iar de la cei care 
se consacră activității didac
tice, cere să sădească în ini- 

muzical, AI. Heuss, — mai mult 
decit Haendel, nu are nevoie, 
spre a fi înțeles bine, să fie exe
cutat și bine executat; poți să 
studiezi pe Bach acasă și să ai 
o plăcere mai mare decit la un 
concert bun ; cine nu a auzit 
vreodată o bună execuție a lui 
Haendel poate cu greu să-și facă 
o idee de ce este el în realitate").

Oratoriului haendelian i-a ur
mat una din cele mai impresio
nante lucrări vocal-simfonice ro
mînești : finalul oratoriului lui 
Gh. Dumitrescu închinat lui Tu
dor Vladimirescu. Sub conduce
rea asistentului Grigore Iosib 
unul după altul tablourile marii 
fresce sonore, răsună în toată 
plenitudinea forței lor artistice.

Mărturie a unor îndelungate 
strădanii artistice, a înaltului ni
vel artistic al formațiilor Institu
tului sărbătorit, Concertul festiv 
a inaugurat cu succes o largă 
suită de manifestări închinate 
Centenarului, concepute a fi un 
prestigios bilanț artistic.

I. SAVA 

cu“, Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" și Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu“ din București, cu prile
jul aniversării Centenarului 
învățămîntului superior de 
artă.

mile copiilor și tinerilor dra
gostea față de socialism și de 
patrie, dragostea pentru fru
mos, cere să-i învețe pe aceș
tia să iubească minunata artă 
populară și bogăția folclorului 
nostru, să-i facă să cunoască 
valorile de seamă ale artei u- 
niversale.

Pe drumul ascendent al 
revoluției culturale din țara 
noastră — a încheiat acad. 
Ștefan Bălan — institutele de 
învățămînt superior artistic au 
luminoase perspective de dez
voltare. Ne exprimăm convin
gerea că ele vor merge în con
tinuare, consecvent și entu
ziast, pe această cale. Le do
rim să crească și să înfloreas
că, să obțină succese tot mai 
importante în formarea unor 
artiști, care prin creațiile lor, 
să îmbogățească patrimoniul 
cultural și artistic al patriei 
noastre, al umanității.

Cuvîntul tovarășei 
Constanța Crăciun
Această sărbătorire — a sub

liniat tovarășa Constanța Cră
ciun — reprezintă încă o ex
presie a înaltei prețuiri pe 
care partidul nostru o acordă 
dezvoltării culturii, artei și 
slujitorilor ei, formării tine
rei generații de intelectuali 
care se pregătesc să aducă o 
nouă contribuție la îmbogăți
rea vieții spirituale a poporu
lui nostru.

Crearea învățămîntului su
perior artistic este legată de

■ V*’ Hipta poporului nostru pentru 
libertate și dreptate socială 

Bâîan Perioada revoluției de Ia
1848 și a Unirii. Năzuințele 
maselor populare spre cultură 
și lumină au fost îmbrățișate 
în acel timp de un șir întreg 
de intelectuali, de artiști ani
mați de ideile progresiste ale

• SPORT • SPORT • SPORT
(Aspect de la o „duminică sportivă" disputată recent la Branești)
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FOTBAL
• Etapa de duminică a campio

natului cat. A de fotbal s-a în
cheiat, în general, cu rezultate 
normale. O singură excepție, par
tida de la Constanta care a luat 
sfirșit cu o surpriză. Farul Con
stanta, una din fruntașele clasa
mentului provizoriu, a fost învin
și cu 1—0 de echipa bucureșteană 
Progresul. Iată și celelalte rezulta
te : Petrolul Ploiești — Steagul 
Roșu Brașov 1—0 (1—0), a în
scris Pahonțu dintr-o lovitură li
beră ; U.T.A. — Știința Craiova 
3—1 (1—O). Au marcat Țîrlea de 
două ori, și Chivu, respectiv An
ton Crișul Oradea — Știința Cluj 
1—1 (1—0). Au înscris Szacaci 
pentru orădeni și Bretan pentru 
Știința. în clasament conduce Ști
ința Cluj cu 9 puncte, urmată de 
Petrolul, Farul și C.S.M.S, tot cu 
atîtea puncte, dar eu golaveraj 
inferior, 

epocii lor, determinînd înfiin
țarea Școlii de Arte Frumoase 
și a Conservatorului din Bucu
rești și Iași.

in anii puterii populare in
stituțiile de artă au devenit o 
sursă bogată de cadre artis
tice valoroase. Arta și cultura 
sînt azi nu numai accesibile 
maselor largi de oameni ai 
muncii, dar ele fac parte inte
grantă din viața acestora, răs- 
punzînd setei lor de cunoaș
tere și dragostei lor de fru
mos.

Partidul și statul democrat- 
popular au creat nu numai 
cele mai prielnice condiții ma
teriale pentru învățămîntul de 
artă și pentru desfășurarea 
vieții culturale artistice, dar 
au creat și acel climat favora
bil în care arta și cultura pot 
înflori pe deplin, în care oa
menii de artă pot da viață 
unor opere bogate în idei care, 
exprimînd caracteristicile epo
cii noastre, să îmbogățească 
în același timp, în mod crea
tor, gama formelor și 
lităților de exprimare 
tică.

La aniversarea unui 
de învățămînt superior artis
tic urez corpului didactic și 
studenților institutelor de artă 
ca, prin munca lor perseve
rentă, să continue cele mal 
bune tradiții ale învățămîntu
lui nostru artistic, arătîndu-se 
la înălțimea încrederii acor
date de partidul și guvernul 
nostru.

moda- 
artis-

secol

Cuvîntul prof. 
Sigismund Toduță
Institutele de artă al că

ror centenar îl sărbătorim azi 
— a spus printre altele prof. 
Sigismund Toduță — își fun
damentează, dintru început, 
activitatea pe tradițiile scum
pe, legate de popor, de aspi
rațiile și idealurile poporului.

După eliberarea țării noas
tre de sub jugul fascist, con
servatoarele, institutele de tea
tru și cinematografie și de 
arte plastice au dobîndit prin 
conținutul științific și artistic 
nou, un și mai înalt prestigiu. 
Generațiile de artiști formați 
în ultimele două decenii, în 
spiritul dragostei și atașamen
tului față de popor, s-au a- 
firmat prin aptitudini și rea
lizări remarcabile în înfăp
tuirea idealului artistic al șco
lii romînești.

Pășind cu însuflețire pe ca
lea progresului economic și 
social-cultural — a încheiat 
vorbitorul — institutele de 
artă din țară, alăturîndu-se 
institutelor de artă din Bucu
rești, vor fi și în viitor păr
tașii propășirii culturale neîn
cetate, spre cele mai înalte 
trepte ale artei, în folosul în
tregului popor.

Cuvîntul acad 
Gh. Mihoc

deîn numele Instituțiilor 
invățămint superior din țara 
noastră, acad. Gh. Mihoc a 
transmis institutelor de artă 
din București, cu prilejul îm
plinirii a o sută de ani de 
existență un fierbinte salut

• Ieri, la Sibiu, în
tr-un meci internațio
nal de fotbal (juniori), 
echipa R. P. Romîne 
a învins cu scorul de 
1—0 (1—V) echipa 
R. P. Polone. Fotba
liștii romîni au domi
nat majoritatea tim
pului, însă nu au pu
tut cîștiga la un scor 
mai mare, deoarece 
linia de atac a dat 
dovadă de inefica
citate. Unicul punct 
a fost marcat în mi
nutul 20 de Szabo.

• Duminică la 
Szczecin, pe o vreme 

friguroasă, s-au întâl
nit echipele de tine
ret (fotbal) ale R. P. 
Polone și R. P. Ro
mîne. Jocul s-a în
cheiat la egalitate : 
1—1 (1—1). Gazdele 
au deschis scorul în 
minutul 5, dar fotba
liștii romîni au reușit 
să egaleze în minutul 
30, prin Iancu.

• Peste 30 000 de 
spectatori au urmărit 
pe stadionul Nagay 
din Osaka meciul de 
atletism dintre o se
lecționată a S.U.A. și 
o combinată alcă
tuită din atleți en
glezi, australieni și 
japonezi. La mascu
lin, S.U.A. a obținut 
victoria cu scorul de 
46—39,5 puncte, iar

și urări de noi și prestigioase 
succese.

în atmosfera plină de elan 
patriotic care a urmat actului 
Unirii — a spus el — crearea 
unor școli superioare de artă 
țintea spre împlinirea dezide
ratelor luminoase ale pașop
tiștilor, îndreptate spre afir
marea spiritului creator al 
poporului nostru. Se desăvîr- 
șeau, astfel, nobilele eforturi 
ale unor mari personalități 
culturale, începute încă în 
pragul secolului al XIX-lea. 
Ceea ce a caracterizat din tot
deauna activitatea acestor școli 
de arte frumoase a fost înțe
legerea creației ca o oglindă 
fidelă a vieții poporului, a 
frămîntărilor, luptelor și nă
zuințelor lui spre mai bine.

Funcția și răspunderea so
cială a acestor institute a spo
rit imens în anii regimului de
mocrat-popular, cînd aspirația 
spre frumos a tuturora devine 
o necesitate vitală.

Cadrele didactice și studen
ții țării noastre, preocupați de 
desăvîrșirea spirituală a omu
lui nou, antrenați într-un pro
ces educativ complex în care 
arta joacă un rol atît de im
portant, își exprimă convinge
rea că și pe viitor munca pro
fesorilor și studenților din in
stitutele de arta din patria 
noastră va fi încununată cu 
noi și valoroase succese, me
nite să contribuie la dezvolta
rea culturii și artei realist- 
soclaliste.

Cuvîntul studentului 
Nicolae Sava

Studentul Nicolae Sava a 
spus printre altele : Noi, tînă- 
ra generație de studenți, avem 
marea fericire de a trăi și de 
a munci într-o patrie liberă, 
socialistă, în care ne este asi
gurată posibilitatea realizării 
visurilor celor mai îndrăznețe. 
Datorita grijii părintești a 
partidului și guvernului, da
torită eforturilor tuturor oa
menilor muncii ni s-au creat 
și ni se creează condiții tot 
mai bune de a ne dezvolta 
multilateral, de a ne valorifi
ca întreaga capacitate de 
creație, de a ne bucura din 
plin de frumusețea anilor ti
nereții. Sărbătorind împlini
rea unui secol de la întemeie
rea școlii romînești de artă, ne 
aducem prinosul nostru de 
dragoste și de venerație celor 
ce au întemeiat-o, celor ce au 
onorat-o de-a lungul decenii
lor cu lumina minții și căldu
ra inimii, cu talentul și pu
terea lor de muncă, cu abne
gație și patriotism.

Dorința noastră vie este a- 
ceea de a ne însuși într-un 
graj^tot maj| îgalV. cunoștin- 
țeîe’de specialitate, de a ne 
dărui cu devotament artei în 
slujba poporului nostru, îmbo
gățind astfel paginile cărții 
j-------  ----- sînt jnscrise

cu care se 
romînească

de aur in care 
numele acelora 
mindrește școala 
de arte.

■

la feminin au cîștigat 
atletele combinatei cu 
25—21 puncte. Per
formanțele au fost 
influențate de ploaie 
și un timp răcoros. 
Principalele rezultate 
înregistrate: mascu
lin : 400 m garduri
Rex Cawley (S.U.A.) 
50” 6110, ciocan E.

Pe
Burke (S.U.A.) 64,85 
m; greutate Matson 
(S.U.A.) 19,50 m; su
liță Tipton (S.U.A.) 
76,24 m; 110 m 
garduri Lindgren 
(S.U.A.) 14"; 3000 
m obstacole Harriot 
(Anglia) 8'43”4!10 {

TELEGRAME

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Popu
lare Romîne. generalul de ar
mată Leontin Sălaj an, mi
nistrul Forțelor Armate ale 
R.P.R., a primit telegrame de 
felicitare din partea tovarăși
lor : general-colonel Bekir 
Balluku. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al Apărării Populare 
a R. P. Albania ; general de 
armată Dobri Djurov, minis
trul Apărării Populare a R.P. 
Bulgaria ; general de armată 
Bohumir Lomski, ministrul A- 
părării Naționale a R. S. Ce
hoslovace ; mareșal al R. P. 
Chineze, Lin Biao, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat și 
ministru al Apărării Naționa
le a R. P. Chineze; general de 
armată Kim Cian Bon, minis
trul Apărării Naționale a

,,Zilele culturii sovietice44
La Casa prieteniei romîno-so- 

vietice din Capitală a avut loc 
i duminică deschiderea „Zilelor 

culturii sovietice", care se vor 
i desfășura între 25 octombrie și 
! 7 noiembrie.

Au luat parte Gh. Pele, ad- 
! junct al ministrului afacerilor ex

terne, Al. Buican, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru rela
ții culturale cu străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului Invă- 
țămîntului, ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, aca
demicieni și alți oameni de ști
ință, artă și cultură, muncitori 
din întreprinderi bucureștene, 

I ziariști.
Au fost prezenți I. K. Jegalin, 

ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, și membri ai am
basadei.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., a vorbit Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Zilele culturii sovietice, a spus 
vorbitorul, se desfășoară în preaj
ma unei glorioase aniversări — 
împlinirea a 47 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

După ce a subliniat însemnă
tatea revoluției care a deschis o 
eră nouă în istoria omenirii, vor
bitorul a înfățișat drumul glorios 
străbătut, în acești ani, de popoa
rele Uniunii Sovietice, realizările 
lor în dezvoltarea economiei și 
pe tărîm social-cultural. In conti

Gala filmului sovietic
In cadrul „Zilelor culturii 

sovietice", la cinematograful 
„Republica" din Capitală a a- 
vut loc luni seara un specta
col de gală organizat de Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă cu prilejul deschiderii 
Festivalului filmului sovietic.

La spectacol au participat 
Gh. Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului General ARLUS, 
AL Buican, vicepreședinte al

lungime Boston 
(S.U.A.) 8,21 m;
înălțime Thomas 
(S.U.A.) 2,10 m; tri
plu salt Davis (S.UA.I 
16,00 m ; prăjină 
Hansen (S.U.A.), 5J00 
m; 5 000 m Clarke 
(Australia) 13’48”; 
femei: 800 m Packer 
(Anglia) 2’11”3.10;

scurt
suliță Platt (Anglia) 
50,67 m; lungime 
Rând (Anglia) 6,74 
m; 400 m Amoore 
(Australia) 54” 1/10; 
înălțime Brown (Au
stralia) 1,73 m.

• Aseară la Inn
sbruck, in finalele 

„internaționalelor" de 
tenis de masă ale 
Austriei, ținând jucă
tor romîn Dorin Giur- 
giucă a acut o re
marcabilă comporta
re, reușind să-și în
scrie numele pe lista 
învingătorilor acestei 
tradiționale compe
tiții. In finală, Giur- 
giucă a primit replica 
jucătorului maghiar 
Pignitszki, care elimi
nase printre alții pe 
Fahazi (R.P.U.), și pe 
iugoslavul Markovici. 
După un joc specta
culos, în care Giur- 
giucă a impresionat 
prin precizia atacu
rilor sale, el a cîștigat 
titlul de campion in
ternațional, repurtând 
victoria cu scorul de

R.P.D. Coreene; general de 
armată Heinz Hoffmann, mi
nistrul Apărării Naționale a 
R.D. Germane; general de 
armată Ivan Gosnjak, adjunct 
al comandantului suprem ăl 
Forțelor Armate și secretar de 
stat pentru Apărarea Naționa
lă a R.S.F. Iugoslavia; mareșal 
al Poloniei Marian Spychalski, 
ministrul Apărării Naționale a 
R. P. Polone; general colonel 
Czinege La jos, ministrul A- 
părării al R. P. Ungare; ma
reșal al Uniunii Sovietice R. I. 
Malinovski, ministrul Apărării 
U.R.S.S.; general de armată 
Vo Nguyen Giap, ministrul A- 
părării Naționale a R. D. Viet
nam.

In telegrame sînt exprimate 
urări de noi succese în con
tinua întărire a Armatei Popu
lare Romîne.

nuare, referindu-se la legăturile 
de colaborare frățească care s-au 
dezvoltat și se dezvoltă între țara 
noastră și Uniunea Sovietică, el 
a relevat legăturile din domeniul 
culturii și artei.

Sîntem convinși — a arătat 
vorbitorul — că „Zilele culturii 
sovietice" pe care le inaugurăm
— expresie a relațiilor culturale 
multilaterale dintre țările noastre
— vor constitui un nou și bun 
prilej pentru cunoașterea de către 
oamenii muncii din țara noastră 
a realizărilor de seamă ale artei 
și culturii sovietice.

După expunerea tov. Ion Mo
raru, cei prezenți au vizionat 
filmul „Poveste de pe Don“, 
realizare a studiourilor cinema
tografice sovietice după mai 
multe povestiri ale lui Șolohov.

★

In cadrul „Zilelor culturii so
vietice" vor avea loc numeroase 
manifestări. In aceste zile va fi 
organizată la București o expo
ziție în care vor fi prezentate 
unele din valoroasele opere de 
artă plastică sovietică. In Capi
tală și în centrele regionale se 
va desfășura Festivalul filmului 
sovietic. Expoziții de carte so
vietică organizate la București și 
Timișoara vor informa asupra 
noutăților din literatura beletri
stică, științifică și tehnică sovie
tică. Reprezentanți ai culturii 
sovietice vor face expuneri asu
pra realizărilor științei și tehnicii 
țării vecine și prietene.

(Agerpres)

IRRCS, funcționari superiori 
din MAE, oameni de artă și 
cultură, un numeros public. A 
fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai amba
sadei și alți membri ai Corpu
lui diplomatic.

A fost prezentat apoi filmul 
„Vii și morți", distins cu Pre
miul special la Festivalul in
ternațional al filmului de la 
Karlovy Vary 1964.

(Agerpres)

3—1 (23—25; 21—14; 
21—13; 21—19).
După titlul de cam
pion internațional al 
Angliei, Giurgiucă își 
t relee în palmares o 
nouă victorie de pres
tigiu, realizată din 
nou în fața celor mai 
buni jucători euro
peni, care la mijlocul 
lunii noiembrie se 
vor întâlni la Malmoe, 
în Suedia, în cadrul 
campionatelor conti
nentului nostru 

Studenții anului III, grupa 
232 în laboratorul de beton 
armat al facultății de con
strucții din Institutul poll- 

tehnia din Cluj

INFORMAȚII
Delegația militară sovietică, 

condusă de A. A. Greciko, ma
reșal al Uniunii Sovietice, 
prim-locțiitor al ministrului 
Apărării al U.R.S.S., a plecat 
într-o vizită prin țară.

Luni, membrii delegației au 
fost oaspeții Qneștiului, unde 
au vizitat Combinatul de cau
ciuc sintetic, Combinatul chi
mic Borzești și orașul.

In aceeași zi, oaspeții so
vietici au sosit la Bacău.

In timpul vizitelor delegația 
a fost însoțită de generalul 
maior Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului forțelor armate ale 
R. P. Romîne.

Luni dimineața a început în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne 
Conferința internațională asupra 
tehnicilor experimentale la reacto- 
rii nucleari de cercetare. Confe
rința este organizată de Comitetul 
pentru energie nucleară de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne în colaborare cu 
Agenția internațională pentru e- 
nergia atomică (A.I.E.A.).

La lucrările conferinței Iau parte 
peste 120 de savanți și specialiști 
în fizica și tehnica reactorilor nu
cleari, dintre care circa jumătate 
sînt oaspeți străini din aproape 20 
de țări.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Horia Hulubei, di
rectorul Institutului de fizică ato
mică din R. P. Romînă, care a‘sa
lutat pe participant! în numele Co
mitetului pentru energia nucleară 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne.

*
Cu prilejul plecării sale de

finitive din țara noastră, Al 
berto Paveri Fontana, amba- 
sadorur Italiei la București, a 
oferit luni seara un cocteil.

Au participat Mihail Le
vente, ministrul comerțului 
interior, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, Ion Pas, preșe
dintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune, con
ducători ai altor instituții cen
trale, oameni de cultură.

Au luat parte șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

*
Ambasadorul R. S. Cehd-- 

slovace la București, Jaroslav 
Sykora, a organizat luni o 
seară muzicală cu prilejul 
prezenței în țara noastră a 
cvartetului din Ostrava.

Au participat I. Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, O. Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă

★

Duminică a sosit în Capitală 
o delegație bulgară condusă 
de Apostol Pașev, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Luni dimineața, delegația 
bulgară și delegația romînă, 
condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, au început discu
țiile cu privire la colaborarea 
economică dintre cele două 
țări pentru perioada 1966-1970.

Cu această ocazie, Gheorghe 
Gaston Marin a oferit un prînz 
în cinstea delegației bulgare.

Zilele acestea ne-au părăsit 
țara reprezentanții celor 61 
universități din numeroase 
țări ale lumii, care au partici
pat la festivitățile Centenaru
lui Universității din București.

înainte de plecare, ei au în
treprins o excursie în Delta 
Dunării.

Institutul ro.mîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
a organizat luni după-amiază 
la Casa universitarilor din 
Capitală o seară culturală 
austriacă.

Au participat reprezentanți 
ăi Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și 
cultură, ziariști, precum și 
Paul Wetzler, ambasadorul 
Austriei la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)



CĂLĂTORIE Af\
SPRE NOTA IU

K. Emerlc, elev In clasa a

IX-a G a Școlii medii nr. 15 

din Capitală, este de pe a- 

cum un pasionat chimist. 

Laboratorul cu lumea expe

riențelor îl atrage ca un 

magnet

Srupa II.T.M. din brigada 
de tractoare-în campanie

Cinci 
săptămâni 
în catalog

33 de sîrguincioși (elevii 
clasei a Xl-a B de la Școala 
medie nr. 1 din Capitală) își 
continuă, de cinci săptămîni, 
călătoria. spre ținta propusă : 
dobîndirea celor mai bune re
zultate la învățătura în ulti
mul an de școală. în jurnalul 
de bord — catalogul — sînt 
înregistrate, într-o expresie 
cifrată, primele impresii de 
călătorie : 7, 8, 9, 10. Să le
descifrăm...

PRIMA SĂPTĂMÎNĂ DE 
ȘCOALĂ. La inițiativa birou
lui colectivul clasei
s-a întîlnit pentru o discuție. 
A fost stabilit itinerariul că
lătoriei : elevii clasei să ob
țină, cu toții, numai note de 
la 7 în sus. Indicații speciale; 
pregătirea temeinică a lecții
lor „de zi", paralel cu re
capitularea materiei din anii 
trecuți, consultarea cu atenție 
a notițelor, a manualelor și a 
materialului bibliografic su
plimentar., Metoda: studiul 
individual, perseverent, rit
mic.

Concluzia : în acest an șco
lar — pentru ei, cei dintr-a 
Xl-a, ultimul din viața de e- 
lev — principalul obiectiv al 
activității organizației U.T^L 
va fi îmbunătățirea continuă 
a calității studiului individual 
al elevilor.

A DOUA SĂPTĂMÎNĂ DE 
ȘCOALĂ. Din nou o inițiati
vă a biroului U.T.M. : în ora 
de dirigenție s-a organizat o 
discuție cu tema „Sîntem la 
vîrsta marilor răspunderi" — 
discuție firească pentru niște 
tineri aflați în fața ultimului 
examen din viața, de elev. 
Fiecare a avut de spus 
ceva, a simțit nevoia 
să le des tăinuie colegilor și to
varășei dirigintă gîndurile de 
viitor. Și-au adresat sfaturi 
reciproce cum să folosească 
acest ultim an de școală. Au 
discutat, ca niște gospodari 
despre cele mai bune metode 
pe care să le folosească pen
tru a izbuti să străbată cu bi
ne clasa a Xl-a și, totodată 
să se pregătescă pentru matu
ritate. Notăm cîteva opinii:

Ion Ștefănescu: „Se spune 
despre mine că mă pasionea
ză, în egală măsură, toate dis
ciplinele. O să vă destăinui 
un secret: să știți că mă pa
sionează mai mult matemati
ca. Vreau să devin inginer e- 
lectronist Știu că așa ceva 
nu este posibil fără temeinice 
cunoștințe din toate domenii
le, fără o bogată cultură ge
nerală. Și, de aceea, studiez 
cu interes, cu rîvnă, la toate 
obiectele. Dar, după ce-mi ter
min lecțiile, călătoresc în fie
care seară... în lumea exerci- 
țiilor de matematică. Și nu mă 
culc niciodată pînă ce mama 
nu-mi „confiscă" culegerea de 
probleme".

Sava Dan: „Și pe mine mă 
pasionează matematica. Vreau 
să devin matematician. La 
rubrica „A fi elev“ din 
ziarul „Scînteia tineretului" 
am citit numeroase articole 
semnate de tovarăși academi
cieni, de personalități ale 
științei și culturii noastre, în 
care aceștia povesteau cum au 
ajuns pe culmile științei : au 
muncit, au studiat cu interes 
și pasiune, an de an, în școală 
și după ce au părăsit bănci
le școlii. Pe acest drum am 
pornit și eu. Studiez cu rîvnă, 
cu pasiune. Matematica îmi 
răpește mult timp, dar găsesc 
întotdeauna vreme pentru 
toate obiectele. Mă pasionează 
și geografia, și istoria, și lite
ratura, scriu și poezii. Dar fac 
totul cu măsură, așa cum ne- 
au sfătuit tovarășii profesori. 
De la început de an mi-am o- 
rînduit astfel programul, în- 
cît să am timp pentru totul. 
Fiecare zi este dedicată lecții
lor, dar și recapitulărilor.

Mihaela Popa, Nicolae Cio- 
banu, Ionuț Topală, au vorbit

• Ce măsuri se impun pentru
aplicarea și extinderea ei

(Urmare din pag. I)

Pentru a putea folosi la ma
ximum mașinile modeme cu 
care sînt dotate uzinele noas
tre, trebuie adoptată metoda 
prelucrării de grup, care per
mite aplicarea unor criterii 
specifice producției de mare 
serie. Cu toate că nu necesită, 
în general, Investiții impor
tante — condiția principală 
fiind o mai rațională organi
zare tehnologică — metoda 
prelucrării de grup este încă 
puțin răspîndită față de posi
bilitățile noastre.

— în ce uzine a fost apli
cată pînă în prezent?

— Preocupări deosebite în 
acest sens au existat la Uzi
nele „Unirea“-Cluj și „Infră- 
țirea“-Oradea care au aplicat 
primele prelucrarea de grup. 
Un interes crescînd manifestă 

și ei — cu multă modestie — 
despre visurile și idealurile 
lor : „Pasiunea noastră este 
tot matematica. Vrem să a- 
j ungem cercetători foarte 
buni, să fim apreciați pentru 
munca noastră. De aceea, în
vățăm, ne pregătim cu sirgu- 
ință, și nu numai la matema
tică, ci la toate obiectele, în 
egală măsură"... Cu toții, și 
Ștefănescu, și Sava, și Miha
ela Popa, și Ciobanu, și Topa
lă au fost ascultați cu multă 
atenție.

Gîndurile le erau comu
ne. Elevii au devenit mai 
maturi, se cunoaște că sînt in 
ultimul an de școală. Se bizu- 
ie mai mult pe forțele pro
prii, și-au format deprinderea 
de a sta ceasuri întregi in to
vărășia cărților. N-am auzit 
nici o văicăreală „nu pot“, 
„mi-e greu", „să fiu ajutat*", 
ci, dimpotrivă, am constatat 
multă siguranță de sine, ho- 
tărire de a răzbate, cu prețul 
unor ceasuri de muncă, pînă 
la capătul celei mai dificile 
probleme. Semn bun.

A TRELA SĂPTĂMÎNĂ DE 
ȘCOALA. Observăm primele 
roade ale discuției din săp- 
tămina trecută. Fernanda 
Chimion. Gabriela Răican, 
Constantin Dumitriu, Viorel 
Vlagale, Tudor Banuș — po
sesori obișnuiți ai notelor 
de 5 și 6 — își continuă 
acum drumul pe itinera- 
riile stabilite de colegii 
lor. în catalog — la rubricile 
rezervate lor — apar acum 
primele note de 7, 8 și chiar 
9. Au mai contribuit la aceas
ta și alte acțiuni ale colecti
vului clasei. Colegii au luat 
legătura cu părinții lor, au ce
rut sprijinul tovarășilor pro
fesori pentru a discuta cu a- 
cești elevi. Au ținut să-i ajute 
pe colegi să înțeleagă un lu
cru esențial : că spre ținta a- 
leasă nu se poate ajunge „cu 
cîrje", ci pe propriile-ți picioa
re. I-au ajutat, de asemenea, 
să-și organizeze munca, au 
realizat un control colectiv al 
studiului individual al acesto
ra, chemîndu-i în primul rînd 
pe ei la consultațiile tovarăși
lor profesori.

A PATRA SĂPTĂMÎNĂ DE 
ȘCOALĂ. în clasă domnește 
o atmosferă de muncă perse
verentă, iatensă. Lecțiile tova
rășilor profesori sînt ascultate 
cu atenție și interes. După 
ore, fiecare elev își organi
zează munca conform unui 
plan întocmit cu chibzuință; 
timpul de studiu este împăr
țit gospodărește : atîtea ore 
pentru lecțiile de zi, atîtea 
pentru recapitularea materi
ei din anii precedenți. Fiecare 
elev știe că nu se va putea 
integra în ritmul colectivului 
decît printr-o intensă muncă 
personală. De multe ori, în 
clasă se nasc discuții sponta
ne despre o problemă rezol
vată, despre o metodă folosi
tă — planificarea timpului, 
studiul materialului biblio
grafic, consultarea unor lu
crări de specialitate, pregăti
rea pentru participarea la 
ședințele cercurilor pe ma
terii (toți elevii clasei sînt 
antrenați în diferite cercuri : 
de matematică, fizică, chi
mie, de literatură, macro
micro Cosmos etc.). Atmos
fera de studiu, disciplina, se
riozitatea dovedite de elevi 
în prima lună de școală sînt 
de bun augur.

A CINCEA SĂPTĂMÎNĂ 
DE ȘCOALĂ. Călătoria conti
nuă. Toți elevii clasei a Xl-a 
B — cei 38 de băieți și fe
te — au acum tovarăși 
de drum, prieteni de nă
dejde : perseverența și
hărnicia. Ele se concretizea
ză în rubricile catalogului. Si
tuația „la zi" a clasei arată 
astfel: 34 note de 10 ; 94 note 
de 8 și 9 ; 42 note de 7.

ADRIAN VASILESCU 

Este avantajoasă tehnologia de grup? Răspunsul unanim: 0A!
și colectivele Uzinelor „Se
mănătoarea", „Steagul roșu", 
Uzina de tractoare, Uzinele 
„Progresul" Brăila, U.C.M. Re
șița, Uzina de pompe, Fabrica 
de scule Rîșnov și altele, iar 
de la începutul acestui an se 
aplică și la Uzina „Tehno- 
frig“-Cluj, unde noua hală de 
prelucrări la rece a fost orga
nizată pe linii tehnologice de 
grup chiar prin proiectare.

— Avantajele sînt conclu
dente ?

— Da. Prelucrarea de grup 
contribuie în mare măsură la 
creșterea productivității mun
cii, la o mai bună calitate a 
produselor și la reducerea 
prețului de cost. Ea permite 
creșterea nivelului de califi
care a muncitorilor datorită 
specializării, mărește respon
sabilitatea maistrului, uni
cul conducător al liniei teh
nologice. Iată și cîteva exem
ple : la Uzina „Unirea", unde 
prelucrarea de grup a fost 
extinsă la un număr foarte 
mare de repere « aproape

Insula și cele

două distincții
U ava, această ciudată 
II navă romantică, cu 
I'' însemnul absolutu- 

I lui „10“ se mai afla 
I in apele teritoriale 
I ale primului tri

mestru... Viteza de 
înaintare-constantă (un nod 
marin era echivalat pe atunci cu 
o oră de curs); timpul-frumos 
(nu se întrevedeau încă norii a- 
menințători ai lucrărilor scrise); 
iar stâncile submarine (examină
rile neprevăzute) nu-și arătaseră 
colții notelor „4" sau „3", cauza 
atîtor catastrofe corigențiale. E- 
chipajul era intr-o dispoziție 
bună, chiar foarte bună și n-ar 
fi existat, cine știe, aceste epi
soade ciudate dacă însemnările 
din jurnalul' de bord n-ar fi 
vestit de la o vreme, apariția în
grijorătoarelor fenomene „T" și 
„A- C.“.

Taifun și anticiclon veți bă
nui dumneavoastră, dar fenome
nele țineau mai cutând -de viața 
intimă a navigatorilor decît de 
mișcarea maselor de aer și de 
scăderea presiunii barometrice. 
O maladie, atunci ? Da și nu 
dar, W orice căZ, o maladie greu 
de' diagnosticat. Și iată de ce: 
printre navigatori se aflau nu pu
țini pasionați, pasionați autentici 
— nu întâmplător nava purta în
semnul absolutului „10“ — preo
cupați să descopere de pe ca
targul înalt al cunoștințelor, pă
mânturile fertile ale vocației lor 
și ale profesiunii pentru care se 
pregăteau. Dar alături de acești 
pasionați, preocupați să înțe
leagă, să cunoască, să învețe, (a 
naviga = a învăța) se strecura- 
seră alții, mai puțini, (dar numă
rul, pentru solidaritatea marină
rească, nu avea importanță) care 
se străduiau doar să memorizeze 
fapte și întâmplări, să le îngră
mădească unele peste altele, in
diferent de semnificații și să le 
înregistreze mecanic asemenea 
benzilor de magnetofon (inven
tate mai târziu) în scopul strict 
al obținerii unor aprecieri ime
diate. Și uneori le obțineau, pen
tru Că studiul cutentic 'să-l no
tăm cu „S") se putea con
funda și atunci, la o cercetare 
superficială, cu memorizarea me
canică a „tocilarului" (de unde 
și notația „T~ a acestui feno
men tragic).

întâmplarea, fericita întâmplare 
a făcut ca ofițerul de cart să ob
serve la un moment dat apropie-

Matematicienl din clasa a 
IX-a E de la Școala medie 
nr. 1 din Capitală în plină 

activitate...

4 780, grupate în 11 familii — 
prețul de cost al războiului 
de țesut s-a redus în trei ani 
cu 48 la sută, iar la Uzina 
„Semănătoarea" prin apli
carea acestei metode la 800 
repere, productivitatea mun
cii a crescut cu 24 la sută.

— Ce măsuri întreprinde Di
recția generală tehnică pentru 
extinderea acestei metode ?

Prin organizarea schimbului 
de experiență de la Cluj, di
recția tehnică a urmărit pe 
lîngă demonstrarea avantaje
lor prelucrării de grup și o 
coordonare a inițiativelor de 
introducere a acestuia în ce
lelalte întreprinderi construc
toare de mașini. îndrumarea 
și coordonarea de către minis
ter a introducerii acestei me
tode este cu atît mai necesară, 
cu cît așa cum au sub
liniat la consfătuire specialiș
tii noștri — printre care și 
șeful serviciului tehnologic la 
rece din D.G.T., ing. Silviu 
Codreanu — aplicarea ei Ia în- 
tîmplare poate conduce la ro

tea de o insulă. O insulă ciu
dată, o insulă în care, după de
prinderile localnicilor, se spunea, 
s-ar fi renunțat la examinări și 
la note, nu se mai cercetau în 
esență cunoștințele, pe scurt... 
insula benzilor de magnetofon.

Bănuind o escală îndelungată, 
partizanii memorizării mecanice 
se repeziră fericiți pe puntea 
principală a vasului. Dar, evi
dent, nava a evitat insula, dacă 
nu cumva insula a fost un sim
plu miraj. De atunci, prin tradi-

Două episoade 
ciudate din istoria 

navigației 

ție, pe fețele celor atinși de sin
dromul „T" (de la vulgarul, a 
toci) subsiștă o ciudată paloare, 
o tristețe și 'd'insatisfacție veș
nică. Cît privește ‘pe posionații 
studiului autentic ei consideră și 
acum, cele de mai sus ca fiind 
o simplă metaforă.

Fenomenul „A. C", (nu, nu 
citiți anticiclon, ne avertizează 
un călător cu intuiție de pe vas; 
citiți anticolegul) mult mai 
complex își are originea într-o a- 
nume confuzie, regretabilă, pri
vind în acea etapă a navigației 
sensurile colegialității navale. 
Spre deosebire de elevul navi- pt. conf. DOREL DORIAN

zultate cu totul contrarii, bu
năoară, la o încărcare neco
respunzătoare a mașinilor- 
unelte.

Pînă la sfîrșitul acestui an 
Institutul de proiectări con
strucții de mașini și Insti
tutul de cercetări tehnologice 
specifice construcțiilor de 
mașini vor elabora instruc
țiuni în baza cărora uzinele 
vor întocmi propunerile de 
clasificare a pieselor. In baza 
acestor propuneri și după un 
program stabilit în prealabil, 
se va putea trece la elabora
rea — după anumite criterii, 
a unui studiu efectuat de 
I.P.C.M. și I.C.T.C.M. în strin- 
să corelare cu proiectele de 
dezvoltare ale uzinelor.

• 40 000 ore economisite
la proiectare

Aplicarea prelucrării de 
grup precum și proiectarea și 
executarea unui echipament 

gator „C“, cel care considera de 
datoria lui, bunăoară, să-ți co
munice deschis ce crede el des
pre atitudinea, comportamentul, 
și eforturile tale în dobîndirea 
priceperii marinărești (el era 
considerat, grație unor false pă
reri „cel care-ți vrea răul"), că
pătase o neplăcută răspîndire 
tipul opus, ,»A. C.“, care era | 
dispus să-ți treacă cu vederea j 
păcatele, să te laude nemăsurat I 
și nemotivat și să rămînă cu ; 
orice preț, în orice situație, „cel ț 
care-ți vrea binele". „C" și 
„Anti-C" erau evident în conti
nuă luptă dar „Anti-C", nu o 
dată, era cel preferat. Se spune 
că același ofițer de cart a avut 
fericita inspirație să organizeze 
pe puntea vasului o mică festi
vitate, așa numită a colegialității, 
cu care prilej urmau să fie a- 
cordate adevăraților colegi două 
distincții.

„C“ — partizanul afirmațiilor 
clare, cinstite, curajoase, a con
siderat însă că nu și-a făcut pe 
deplin datoria, atâta vreme cît 
mai existau pe vas unele „feno
mene" ce-l nemulțumeau, drept 
pentru care a refuzat orice dis
tincție. „Binevoitorul" însă, bine
voitor și acum, a susținut că el 
merită să le primeascq pe amîn- 
două. Ceea ce a fost spre neno
rocul lui... Pentru că cei prezenți 
și-au putut da seama de unde 
izvorăsc „colegialitatea" și „bună
voința" lui.

In tot acest timp, nava și-a 
continuat călătoria spre țărmul, 
mereu mai apropiat, al absolu
tului „10".

(Din „Istoria navigației") 

tehnologic adecvat contribuie 
la creșterea productivității 
muncii, la scurtarea timpului 
pentru întocmirea tehnologiei. 
Anul trecut, la Uzina „Uni
rea", folosindu-se tehnologia 
de grup, au fost economisite 
40 000 de ore în munca de 
concepție, paralel cu creșterea 
nivelului tehnic al producției. 
In acest an, pînă în prezent, 
economia de muncă la sectorul 
de concepție se apropie de ci
fra realizată în întreg anul 
1963.

Noua tehnologie permite de 
asemenea specializarea mun
citorilor în executarea anu
mitor operații, îmbunătățirea 
execuției pieselor prin folosi
rea unor dispozitive de largă 
utilizare. Datorită acestui fapt 
muncitorii folosesc acum 
strungurile automate mai ra
țional. Creîndu-se serii mari 
de 1000—2 000 de bucăți, 
strungurile automate sînt re
glate pentru pteta cea mai

I
n aceste zile de 
toamnă, mecani
zatorii noștri au 
mult de lucru : în
sămânțează ulti
mele suprafețe cu 
grîu,. execută ară
turile adînci de toamnă. Acti
vitatea lor începe odată cu zo

rile și se sfîrșește noaptea 
tîrziu. Ținînd seama de volu
mul mare de lucrări agricole 

I care îl execută tractoriștii în 
! toate gospodăriile colective din 
I raion și că soarta recoltelor 

viitoare depinde de calitatea 
muncii lor, grupele U.T.M. se 
preocupă în mod deosebit de 
problemele de producție. în a- 
ceastă direcție se evidențiază 
în mod deosebit brigada care 
deservește gospodăria colectivă 
din comuna Bochiș. In această 
brigadă lucrează 23 de ute- 
miști. In fiecare seară cei doi 
șefi de brigadă participă la șe
dințele operative ale consiliu
lui de conducere, fac propu
neri concrete pentru activita
tea de a doua zi. Nu de mult, 
grupa U.T.M. din brigada de 
tractoare a luat în discuție 
problema realizării în timpul 
optim a campaniei de toamnă. 
Aveau de semănat 880 ha cu 
grîu și peste 150 ha trebuiau 
discuite. Propunerile utemiș- 
tilor privind eliberarea tere
nurilor cultivate cu porumb, 
repartizarea celor mai pri- 
cepuți colectiviști pe semănă
tori au fost aduse la cunoștință 
consiliului de conducere. Mai 
mult chiar, la o adunare ge
nerală U.T.M. pe gospodărie, 
tractoriștii au adus la cunoș
tință tinerilor propunerile lor 
și au stabilit în comun planul 
de acțiune. Așa se explică fap
tul că într-un timp record 600 
ha au fost însămînțate cu 
grîu, iar alte 150 sînt pregă
tite pentru însămînțat. în a- 
celaș timp, grupa U.T.M. și-a 
îndreptat atenția spre ridica
rea continuă a calificării pro
fesionale a tinerilor mecani
zatori. în primul rînd se pu
nea problema cunoașterii la 
perfecție a mașinilor din do
tare. în acest scop au fost in
vitați la brigadă ingineri, spe
cialiști care să facă descrierea 
mașinilor. Ion Szabo, directo
rul stațiunii, Mihai Lămboiu, 
inginerul șef, și alții au venit 
nu o dată să descrie tinerilor

1100 de locatari 
s-au mutat in noi locuințe

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru). — Zilele 
acestea, se execută lucrări de 
finisaj interioare la ultimele 
apartamente ale blocului B 3 
cu care se încheie construirea 
celui de-al doilea cvartal de 
locuințe executate în orașul 
Constanța, Tomis I. Acestea 
însumează 980 de apartamen
te. In prezent, în orașul Con
stanța se lucrează la construi
rea a încă 2 cvartale: Tomis 
II care va însuma în finals 
1184 apartamente și Abator cu- 
674 apartamente.

In acest an în orașul Con
stanța s-au mutat în aparta
mente noi aproape 1100 de 
locatari, urmînd ca pînă la 
sfîrșitul anului acesta să fie 
terminate și date în folosință 
încă 600 de apartamente din 
care o bună parte se află în 
faza de finisaj.

complexă și mai voluminoasă. 
Apoi, cu aceleași came se pot 
executa și celelalte piese. în 
acest caz, timpul neproductiv 
pentru reglare este mai mare 
decît în cazul reglării pentru 
fiecare piesă asemănătoare — 
cu circa 10 la sută. Calculat 
pe ansamblu, timpul nepro
ductiv se reduce simțitor. Bu
năoară, numai pentru execu
tarea unei roți dințate, timpul 
este cu aproape 40 la sută mai 
mic față de vechiul mod de 
prelucrare.

In prezent, căutăm noi solu
ții pentru extinderea prelu
crării de grup la toate locu
rile de muncă. Următorul pas 
va fi întocmirea unei clasifi
cări a tuturor reperelor ținînd 
sema de destinație, grupă teh
nologică și materiale. Acest 
lucru va permite să se adân
cească tipizarea și unificarea 
reperelor, obținîndu-se în a- 
cest fel un număr sporit de 
tehnologii țip. 

tractorul U 650, semănătoarea 
SU 29 și altele. în acelaș timp, 
în brigadă, tractoriștii cu mai 
multă experiență au fost soli
citați să ajute concret pe cei 
mai noi asupra felului cum să 
întrețină mașinile pentru a le 
putea solicita maximum de 
randament. Dar numai atît 
nu-i suficient. Un mecanizator 
trebuie să posede în acelaș 
timp și bogate cunoștințe a- 
gronomice. Cursurile agrono
mice din timpul iernii, dar

Viața 
de 

organizație

mai ales întâlnirile cu briga
dierii de cîmp, cu inginerul a- 
gronom al gospodăriei, i-a a- 
jutat pe tinerii mecanizatori 
să-și îmbogățească cunoștin
țele în acest domeniu. De cu
rînd, la vagonul brigăzii, trac
toriștii s-au întîlnit cu ingine
rul agronom Eric Furman. 
Tema discuției a fost tocmai 
însămînțarea griului în con
diții optime și la un înalt ni
vel agrotehnic.

Cu toate că în această pe
rioadă e mult de lucru, grupa 
U.T.M. de la Boghiș a găsit 
timp să se ocupe de problema 
calificării tinerilor practicanți.

La asfințit, pe Dunăre în drum spre Tulcea

■ •

CINEMATOGRAFE
Vii și morți — cinemascop 

(ambele serii) : Republica (9; 
12,30; 16,15; 20,15). Umbrelele 
din Cherbourg : Patria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Festival 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Străinul 
— cinemascop (ambele serii) : 
Luceafărul (10; 13,30; 17; 20,30), 
Excelsior (10,30; 16; 20), Modern 
(9,30; 13; 16,30; 20). H atari (am
bele serii); București (8,30; 12; 
15,30; 19), Bucegi (9,30; 13; 
16,30; 20). Miorița (9,30; 13;
16,30; 20). Comisarul Maigret se 
înfurie: Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Grivița (10;
12,15; 15,30; 18; 20,30), Flacăra 
(10; 12,15; 14; 16,15; 18,30; 21), 
Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21). Legenda din tren: 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Rezervat pentru moarte:
Central (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Cocoșatul: 
Carpați (10; 12; 14; 16). Ordinul 
Ana: Lumina (9,45; 11,45; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Brațul nedrept 
al legii: Union (16; 18,15;
20.30) , Ferentari (15,30; 18;
20.30) . Program pentru copii:
Doina (orele 10). Accattone : 
Doina (11,30; 13,45; 18.15;
20.30) , Arta (16; 18,15; 20,30).
Pagini de istorie, — Romînia 
orizont ’64 : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Rebelul magnific : 
Giulești (10; 12,15; 15,30;
17,45; 20). Ghepardul — cinema-

• 10 la sută productivitate 
peste prevederi

Datorită creării unei tehno
logii unice și datorită creșterii 
indicilor de utilizare a mași
nilor, în primele trei trimestre 
ale anului, atît în noua secție 
cît și în activitatea de concep
ție productivitatea muncii a 
crescut cu 10 la sută față de 
sarcina planificată. Speciali- 
zîndu-se pe operații, muncito
rii produc piese din ce în ce 
mai bune. Aceasta a dus la 
îmbunătățirea în ansamblu a 
calității unor produse de bază 
ale uzinei — separatorul de 
lapte de 400 litri, compresorul 
de 850 de kilocalorii pe oră și 
altele. Acest lucru este oglin
dit mai ales de creșterea nu
mărului de aprecieri pozitive 
din partea beneficiarilor și a 
icrUorilor de felicitare.

In prima zi s-a organizat • 
întîlnire cu cei care au absol
vit școala cu un an în urmă. 
Fiecare a povestit elevilor ce 
înseamnă sa te pregătești bine 
încă de pe băncile școlii și ce 
au realizat de cînd lucrează ca 
tractoriști. Elevii practicanți 
au fost repartizați pe lîngă 
cei mai pricepuți tractoriști, 
iar uneori se organizează cu ei 
discuții privind funcționarea 
mașinilor.

în brigada de la G.A.C. Po- 
pău lucrează 13 utemiști, iar 
grupa U.T.M. participă cu re
gularitate la activitatea orga
nizației U.T.M. din gospodăria 
colectivă. La acțiunile de mun
că patriotică, la activitatea 
culturală sînt prezenți și trac
toriștii. Vasile Rogojan e un 
recitator renumit în comună, 
iar Gheorghe Jenfi și Nagy A- 
lexandru cei mai buni dansa
tori din echipa gospodăriei.

In toate cele 24 de brigăzi, 
tinerii studiază cărți de spe
cialitate, se preocupă de di
verse probleme de tehnică și 
organizează campionate de șah 
etc.

Chiar dacă vagoanele brigă
zilor sînt departe de stațiune, 
departe de sat, tinerii tracto
riști participă la o activitate 
bogată, multilaterală. Sufletul 
acestei activități sînt grupele 
U.T.M. din brigăzile de trac
toare.

FLORIAN MIHUȚ 
secretarul comitetului U.T.M, 

de la S.M.T. Mărtinești

VASILE LUPUȘTE 
locțiitorul secretarului 

comitetului U.T.M.

scop (ambele serii) : înfrățirea în
tre popoare (10; 16,30; 20), To
mis (9,30; 13; 16,30; 20), Volga 
(10; 13,30; 17; 20,30). Ciociara: 
Cultural (15,30; 18; 20,30). Cari 
von Ossietzky : Melodia (10; 12; 
15,30; 18; 20,30), Flamura (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Al nou
lea nume : Feroviar (l(b< 12,30; 
15; 17,3ft;^2U}, - Oferii- iadului: 
Dacia (9.30; 12,15; 15; 17,45;
20,30).  Falsificatorul: Buzești 
(14; 16,154
da diavolului: Crîngași (16;

18,15; 20,30). Dragoste la zero
grade : Unirea (16; 18,15; 20,30). 
Moral ’63 : Vitan (15; 17; 19; 21). 
Colaboratorul Ceka: Munca 
(15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 18; 20,15). La strada:
Popjular (16; 18,15; 20,30). Ban
da de lași : Moșilor (15; 17; 19; 
21). Ocolul Pămîntului în 80 de 
zile — oinemascop (ambele serii): 
Cosmos (16; 19,30). Dragoste ne
împlinită: .Viitorul (15,30; 18;
20,30).  Cei trei mușchetari —
— cinemascop (ambele serii): 
Colentina (13; 16,30; 20). Viața 
particulară: Floreasca (16; 18,15;
20,30).  Bărbații: Rahova (15; 17; 
19; 21). Cei șapte magnifici 
cinemascop: Progresul (14; 16,30; 
19; 21,15). Comoara din Lacul 
de argint — cinemascop : Lira 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Drama 
Ciocîrliei: Cotroceni (16; 18,15;
20,30).  Aripi negre — cinema
scop : Pacea (15,45; 18; 20,15).

Televiziune
MARȚI 27 OCTOMBRIE 1964

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune : Petrochi
mia și importanța ei economică — 
de inginer Ion Marinescu, direc
tor tehnic în Ministerul Indu
striei Petrolului și Chimiei. 19,00
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru copii : Năzdrăvăniile vul
pii — Vulpea și ursul dansator. 
19,45 — Emisiune de știință: 
Din tainele vieții peștilor — de 
ing. Mihai Lefterescu. 20,00 — 
Transmisiune de la Conservato
rul „Ciprian Porumbescu" : „Că
sătoria secretă" de Cimarosa. In 
pauză : Șah. In încheiere: Bule
tin de știri, buletin meteoro* 
logio,



UNESCO: ' ’

Un domeniu de vastă activitate: 
educarea pașnică a tineretului

PARIS 26 Corespondentul 
Agerpres, Tudor Vornicu, 
transmite:

In ședința plenară de luni 
26 octombrie a celei de-a 13-a 
conferințe generale UNESCO, 
care se desfășoară actualmen
te la Paris, au luat cuvîntul 
reprezentanții Iugoslaviei, 
Mexicului, Turciei, Greciei, 
R. F. Germane, Japoniei, Fran
ței, precum și conducătorul 
delegației țării noastre, acad. 
Athanase Joja.

După ce a felicitat pe pre
ședintele conferinței și a mul
țumit directorului general 
UNESCO și colaboratorilor a- 
cestuia pentru excelenta orga
nizare, aducînd și un omagiu 
tradiționalei ospitalități a au
torităților franceze, acad. 
Athanase Joja, a abordat una 
dintre problemele esențiale ce 
revin UNESCO și anume, pro
gramul mondial de alfabetiza
re. „Trebuie, după părerea 
noastră, ca neapărat UNESCO 
să înscrie în programul său cu 
litere de foc această sarcină a- 
nevoioasă și măreață și să con
tribuie astfel în a face ome
nirea mai bună prin cunoaște
re și demnitate. Romînia va da 
bucuroasă concursul său la 
programul experimental în 
măsura în care experiența 
noastră va fi profitabilă pen
tru a face să progreseze a- 
cest vast proiect.

Dar pentru că vorbim de e- 
ducație, mai există încă un 
domeniu care ne este deosebit 
de scump : este acela al edu
cării tinerilor. Acum patru 
ani, de la aceeași tribună, de
legația romînă lansa ideea u- 
nei conferințe internaționale 
asupra problemelor tineretu
lui. Lucrul acesta s-a îndepli
nit. Conferința de la- Greno
ble a putut, în vara aceasta, 
să facă cunoscută poziția sa 
intr-un domeniu atît de vast 
și actual ca educația extrașco- 
lară a tinerilor. Ea a formu-

Vizita delegației CC. 
al U. T. M.

in R.P.D. Coreeană
PHENIAN. — La 24 octom

brie, delegația Uniunii Tinere
tului Muncitor condusă de 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C, al U.T.M., care face o vi- I 
zilă în R.P.D. Coreeană, a iost 
primită de Pak Kîm Ciol, vice
președinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. A fost, de 
asemenea, prezent Ko San Jun, 
vicepreședinte al C.C. al Uniu
nii Tineretului Muncitoresc So
cialist din Coreea.

Pak Kîm Ciol a avut o con
vorbire prietenească cu mem
brii delegației.

---------•---------

Convorbirile 
anglo-americane

WASHINGTON. — Minis
trul englez al afacerilor ex
terne, Patrick Gordon Walker, 
care a sosit într-o vizită de 
48 de ore la Washington, a a- 
vut luni o primă întrevedere 
cu secretarul Departamentului 
de Stat, Dean Rusk. Intr-o 
scurtă declarație făcută repre
zentanților presei el a spus că 
este satisfăcut de această pri
mă luare de contact cu cole
gul său american.

----- •-----

Avansuri
social - democrate 

in alegerile comunale 
vest- germane

BONN 26 (Agerpres). — In 
Republica Federală Germană au 
avut loc duminică alegeri comu
nale în landurile Hessen, Rena- 
nia-Palatinat și Saar. Potrivit 
datelor provizorii, Partidului so
cial-democrat a obținut în Hes
sen 54,4 la sută din voturi, ceea 
ce înseamnă că acest partid a 
realizat majoritatea absolută, cu 
un spor de aproape 7 la sută fa
ță de 1960. Partidul U.C.D. 
(Uniunea creștin-democrată) a 
obținut 27,2 la sută din voturi 
față de 27,1 la sută în 1960. 
Ca și în alegerile din Saxonia In
ferioară și Renania-Westfalia, 
partidele de dreapta au înregis
trat pierderi de voturi de la 7,5 
la sută (în 1960) la 4,8 la sută.

în landul Renania-Palatinat, 
Partidul U.C.D. obține 43,7 la 
sută din voturi față de 43,5 în 
1960. Partidul social-democrat a 
înregistrat și aici un spor impor
tant de voturi, obținînd 42,9 la 
sută din voturi, față de 37,7 la 
sută în 1960.

In landul Soar, potrivit rezul
tatelor provizorii, Partidul so
cial-democrat a realizat 40,3 la 
sută din voturi, față de 31,5 în 
I960. Partidul U.C.D. a obținut 
40,1 la sută față de 38,3 la sută 
în 1960.

Intervenția conducătorului delegației romine

lat, după părerea noastră, re
comandări de cel mai mare in
teres, atît pentru programele 
UNESCO privind tineretul cit 
și pentru acțiunea Națiunilor 
Unite în favoarea promovării 
în rindul tinerilor a ideilor de 
pace, de respect mutual și de 
înțelegere între popoare.

Importanța unei declarații 
solemne în acest domeniu, ca 
document unic investit cu au
toritatea Națiunilor Unite, in 
ceea ce privește tineretul a 
obținut la Grenoble o aproba
re unanimă. Am dori, domnu
le președinte, să constatăm in 
lucrările noastre același spi
rit de înțelepciune și de coo
perare în ceea ce privește una 
dintre problemele etice cele 
mai importante ale timpului 
nostru".

In legătură cu activitatea 
din regiunea Balcanilor A. 
Joja a spus : „Se știe cîtă im
portanța acordă Romînia pu
nerii în practică a proiectelor 
legate de cooperarea culturală 
și științifică în regiunea Bal
canilor și se cunosc, de aseme
nea, rezultatele pozitive înre
gistrate pînă în prezent în a- 
cest domeniu: colocviul in
ternațional asupra civilizațiilor 
balcanice pe care l-am organi
zat la Sinaia în 1962, crearea 
în 1963 a Asociației interna
ționale de studii asupra sud- 
estului european (AIESEC), 
prima consultare a comisiilor 
naționale a țărilor balcanice 
(București 1964). Pentru ajuto
rul pe care UNESCO ni l-a 
acordat în toate aceste pro
iecte, noi îi mulțumim aici cu 
căldură.

Apoi, vorbitorul a abordat 
o altă problemă esențială pri
vind elaborarea și adoptarea 
principiilor directoare în do
meniul cooperării culturale in
ternaționale. aceea a coexis
tenței pașnice, problemă de o 
deosebită importanță, după pă
rerea delegației romîne. El a 
reamintit declarația făcută de

Recent la Pragaa avut loc des
chiderea Expoziției cărții știin
țifice romînești. în fotografie: 

Un aspect din expoziție

PE SCURT TREI VIZITE
NICOSIA. — Primul con

voi civil de ciprioți greci, cu- 
prinzînd 15 automobile a tre
cut luni dimineața pe șoseaua 
Nicosia-Kyrenia controlată 
pînă în prezent de ciprioții 
turci. Convoiul care a fost 
escortat de către trupe ale 
O.N.U. a sosit fără incidente 
la Kyrenia după ce au trecut 
prin satele turcești, Mintzeli și 
Kioneli.

KHARTUM. — Agenția 
M.E.N., citind relatările postului 
de radio sudanez, transmite că 
situația din Sudan a început, luni, 
să se normalizeze. In capitală nu 
au mai fost semnalate demons
trații, iar magazinele au fost des
chise.

ZAGREB. — După cum in
formează agenția Taniug, din 
cauza ploilor abundente din 
ultima vreme, la 26 octombrie 
rîul Sava a rupt digurile și a 
inundat o parte a orașului Za
greb. Apele au pătruns spre 
centrul orașului, pînă la Uni
versitate.

SAIGON. — Phan Khac Suu, 
noul șef de stat al Vietnamului 
de sud, și-a preluat luni diminea
ță, în mod oficial, funcția. El a 
declarat că nu s-a hotărît încă 
asupra persoanei care va fi nu
mită în funcția de prim-ministru. 

președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, cu prilejul ; 
recentei vizite făcute în Fran- i 
ța, în ceea ce privește prin
cipiile coexistenței pașnice j 
care caracterizează politica ex
ternă a Romîniei: „Coexisten
ța pașnică nu este, după pă- ( 
rerea noastră, o toleranță re
ciprocă, o juxtapunere indi
ferentă și pasivă. Noi dăm a- 
cestei noțiuni un sens emina
mente activ. După părerea , 
noastră, coexistenta pașnică j 
are un conținut infinit mai bo- i 
gat decit încetarea războiului 
rece sau cald. Acest conținut 
viu implică folosirea tuturor 
resurselor, a tuturor posibili
tăților pe care le au statele 
de a se înțelege și de a co
labora. El implică o circulație 
neîncetată a valorilor materia
le și spirituale, în care fiecare 
țară, pornind de la fizionomia 
sa proprie, poate avea de dat 
și de primitu.

Evocînd însfirșit problema 
politicii generale a UNESCO, 
a „raportului între acțiunea 
operațională și acțiunea etică 
a organizației", conducătorul 
delegației romîne a spus: 
„UNESCO a fost creat pentru 
a acționa în istorie — și re
iau aici bucuros o formulă a 
directorului general. Este im
perios necesar pentru organi
zație de a participa din ce 
în ce mai activ la marea dez
batere ideologică a lumii con
temporane. Noi nu sîntem din
tre aceia care consideră că e- 
ducația, știința și cui ura sînt 
în afara vieții’politice și publi
ce. UNESCO are această mi
siune constituțională de a pro
clama și de a răspîndi prin 
toate mijloacele de care dis
pune cultul păcii și respectul 
drepturilor omului.

Cuvîntarea conducătorului 
delegației romîne a fost în
delung aplaudată de mem
brii delegațiilor prezente.
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n caseta cu infor
mații olimpice de 
la centrul de presă, 
găseam, aproape în 
fiecare dimineață, 
cel puțin câteva in
vitații tipărite cu li

tere aurii pe hirtie-\aal, cu re
flexe albastre. Imitații la recepții 
olimpice, la conferințe de presă, 
la „garden party“-un in mari 
uzine, în case particulare. Ani 
ales, într-una din dimineți, trei 
invitații.

'„Mr. Yonetaro Otani. preșe
dintele hotelului New Otani, vă 
invită la un garden-part)', între 
orele 1,30 p.m. și 4 p.m.“. Sîn- 
tem în centrul orașului, la 15 mi
nute de Ginza, inima Tokio-ului. 
lata hotelul, prezentat turiștilor 
ca una dintre construcțiile dedi
cate Olimpiadei: 27 etaje, stil 
Californian, arbori decorativi la 
intrare (nu lipsesc palmierii), iar 
în spate, grădina. Pătrundem în- 
tr-un paradis de verde și floare, 
cu mici poduri roșii, arcuite peste 
lacuri „sălbatice", cu pagode, 
bazine de piatră, miresme subtile 
de cedri și cipresi. Un colț de 
reverie și taină, dar mai ales un 
spectacol. în numeroase colțuri 
ale grădinii, stînci colorate, de o 
stranie frumusețe, cu contur de 
desen abstract, îți amintesc că dl. 
Yonetaro Otani, proprietar de o-

K. P. Polonă. Animație la începutul noului an universitar, in 
fața Universitâfii din Varșovia

Salisbury:

Un „da" fără valoare
622 șefi de triburi au spus 

„da“. Cel puțin așa pretind auto
ritățile de la Salisbury. Cei 622 
au fost strînși într-o localitate 
izolată situată la 30 km de capi
tala Rhodesiei de sud. Presiuni 
sau promisiuni sau poate ambele 
au determinat pe șefii de triburi 
să accepte formula unei inde
pendențe sud-rhodesiene în con
dițiile dominației minorității albe. 
Votul n-a produs surpriză. El fu
sese prezis de către observatori 
și considerat, anticipat, fără va
loare.

S-ar părea că guvernul Smith 
este hotărît să aplice planul pro
clamării independenței unilate
rale. Premierul sud-rhodesian a 
refuzat să vină la Londra spre a 
discuta cu Harold Wilson. Gestul 
acesta este pus de ziarul „THE 

țelării, exploatări carbonifere, 
uzine, este unul dintre oamenii 
cei mai bogați ai arhipelagului : 
aceste „stînci" sînt uriașe pietre 
prețioase, dominate de agate cu 
vine de aur, a căror valoare 
(după cum ne informează discret 
o broșură împărțită tuturor oas
peților! se ridică la un milion 
patru sute de mii de dolari. (Dl. 
Jaquee Jaquet-Francillon, cores-

De la trimisul 
nostru special

pondentul ziarului Figaro, e de 
părere, disimulând un surîs, că 
n-am fost invitați la un obișnuit 
garden-party ci mai degrabă la 
un „festin de bijuterii").

Asistam, într-unul din pavilioa
nele grădinii, la tradiționala „ce
remonie a ceaiului", cu eticheta 
ei complicată, imposibil de me
morat și descris. Dansatoare în 
largi kimonouri ne explică sa
vant, timp de 2 ore și jumătate, 
arta de a bea o ceașcă de ceai 
în timp ce, în pavilionul vecin, 
alte fete în Inmonouri prezintă 
dansuri folclorice, mișcîndu-se 

OBSERVER" pe seama faptului 
că „totul este pregătit în vederea 
declarării unei independențe uni
laterale în Rhodesia de sud" fără 
a se ține seama de punctul de 
vedere al guvernului britanic. 
După părerea agenției „FRANCE 
PRESSE", amenințarea cu o re
beliune din partea Rhodesiei 
(mai exact: a conducătorilor ei ' 
albi n.n.) n-a fost niciodată | 
mai reală ca la ora actuală".

Noul guvern britanic a luat 
unele măsuri care au nemulțumit 
autoritățile de la Salisbury, ceea 
ce face ca relațiile anglo-sud-rho- 
desiene să se apropie vertiginos 
de zona critică. La Londra se i 
contestă dreptul minorității albe : 
de a declara Rhodesia indepen
dentă în situația în care milioa- j 
nele de africani sînt tratați drept | 
cetățeni de categoria a doua. Re- ' 
ferendumul anunțat în Rhodesia 
pentru 5 noiembrie este socotit 
un act ilegal, iar pretinsa consul
tare a șefilor de triburi n-a fost 
luată în seamă ca un veritabil 
sondaj al opiniei africane. „Toate 
acestea, cum arată „FRANCE 
PRESSE", au redus practic la 
zero speranțele guvernului rho- 
desian și au dat o nouă lovitură 
șanselor pentru un acord între 
Londra și Salisbury". Sfidînd gu
vernul de la Londra, Smith a re
fuzat să-i permită unui ministru 
britanic să se întîlnească cu con
ducătorii recunoscuți ai populației 
africane. Liderul sud-rhodesian 
se arată mai agresiv ca oricînd. 
El pare să ignoreze avertismen
tele ce i-au fost adresate chiar 
de unii din politicienii albi ai 
țării sale. S-a ajuns ca pînă și 
comandantul forțelor armate sud- 
rhodesiene să fie... pensionat de
oarece și-a exprimat dezaoordul 
față de orientarea lui Smith.

Unele ziare londoneze se în
treabă care va fi reacția Londrei. 
Un editorial din „THE OBSER
VER" emite părerea că „dacă 
Smith își ca menține poziția sa, 
în ciuda avertismentelor date, 
guvernul britanic va adopta mă
suri mai dure decit amenințarea 
cu sancțiuni economice". Rămîne 
de văzut în ce măsură presupu
nerile se vor adeveri.

M. RAMURĂ

fără pauză, automat, cu același 
zîmbet stereotip, „între orele<1,30 
și 4 p.m.“. Atmosfera de stampă 
a începutului a prins, treptat, să 
cedeze, în favoarea unei atmos
fere de. cinema...

La plecare, pe peronul hote
lului, un scurt interviu cu dl. 
Otani :

— Sînt bucuros — ne mărtu
risește — că hotelul și grădina 
au fost terminate la timp, ca să 
primească vizitatorii veniți pen- 
thi Jocurile Olimpice. Ideea de 
a construi acest hotel mi-a dat-o 
dl. Ryotaro (guvernatorul orașu
lui) cu un an și jumătate în 
urmă, cînd mi-a spus că-i lipsesc 
4 000 paturi pentru Jocurile 
Olimpice... .

— Cum vă place Olimpiada ?
— Mă pasionează, mă număr 

printre iubitorii sportului (cîndva, 
în tinerețe, l-am și practicat, par- 
ticipînd la luptele de sumo). Dar 
mai e ceva. Olimpiada poten
țează afacerile, comerțul, turis
mul. Un lucru care ne bucură, 
care contribuie la dezvoltarea re
lațiilor pașnice între țările lumii.

Mulțumindu-i domnului Otani, 
ne îndreptăm spre cea de-a doua 
„vizită olimpică" a zilei.

Cadru : „Citizen Watxh" ce
lebra fabrică de ceasuri a metro
polei. Unul dintre funcționarii 
superiori, secretarul general al

Cu prilejul Zilei s. U. A. :
Forțelor Armate 
ale R. P. Romine

PEKIN 26. — Corespondentul 
Agerpres, Emil Soran, transmite : 

Toate ziarele centrale din Pe- 
kin au publicat știri despre ma- • 
nifestările care au avut loc la | 
Pekin cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Populare 
Romîne.

Ziarul armatei „Țzefantziun- 
bao“ a publicat o dare de seamă 
despre manifestările din 24 oc
tombrie cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale R.P.R. Același ziar 
consacră un articol redacțional 
sărbătorii și publică articolul 
semnat de general-colonel Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului for
țelor armate — „Ziua Forțelor 
Armate ale R.P.R". Ziarul a pu
blicat, de asemenea, trei repor- i 
taje cu fotografii intitulate „Tan- | 
chistul", „Onoare de ostaș" și j 
„Aviatorul".

HAVANA 26 (Agerpres). — în
sărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. 
Romîne la Havana, Alexandru 
Petrescu, a oferit o recepție în 
cinstea celei de-a 20-a aniversări 
a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne. La re
cepție au participat comandantul 
Joaquinn Ordoqui, membru al 
conducerii naționale a Partidu
lui Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba și adjunct al minis
trului forțelor armate, ofițeri su
periori, funcționari superiori din 
M.A.E., șefi ai misiunilor diplo
matice, atașați militari.

PHENIAN 26 (Agerpres). — 
Ambasadorul R. P. Romîne la 
Phenian, Manole Bodnăraș a ofe
rit o recepție cu ocazia Zilei For
țelor Armate ale R.P.R. Au parti
cipat Toi Koang, șeful Statului 
Major al Armatei, Ha Bong Hak, 
șeful Direcției Politice a Armatei, 
Kim De Hong, Kim Bon Riul, 
Kim The Hion, adjuncți ai mi
nistrului apărării naționale, Kim 
Iun Nam, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, generali, ofi
țeri superiori.

Bolivia:

Revendicările tineretului studios 
și reacțiile oficiale

■
 utoritățile bolivie-

ne sînt nevoite de 
cîtva timp să facă 
iață unor noi de
monstrații ale tF 
neretului studios. 
Cu o săptămînă în 

urmă, elevii de la școlile și co
legiile de stat din La Paz au 
manifestat pe străzile orașului 
protestînd împotriva unor ho- 
tărîri ale Ministerului Invăță- 
mîntului. Hotărîrile prevedeau 
majorarea de peste două ori a 
prețurilor la rechizite și ma
nuale școlare. Manifestanții re
vendicau totodată și o îmbu^ 
nătățire a condițiilor de învăță
tură. Poliția, pregătită pentru 
astfel de situații, a intervenit 
imediat. Pentru a împrăștia de
monstranții s-au folosit bastoa
ne de cauciuc și grenade cu 
gaze lacrimogene iar zeci de 
persoane au fost arestate.

Autoritățile din La Paz nici 
nu au avut timp să șteargă ur
mele demonstrațiilor cînd tele
grame anunțau noi incidente 
între studenți și poliție. De 
astă dată evenimentele se pe
treceau în orașul Cochabamba, 
unul din cele mai mari centre 
universitare din Bolivia.

Cenzura instituită de autori
tăți a încercat să ascundă orice IOAN TIMOFTE

companiei, ne împărtășește pă
reri asemănătoare:

— Olimpiada e o contribuție 
la cauza păcii, iar pacea, pentru 
noi, japonezii, este astăzi mai ne
cesară ca aerul. Nu numai amin
tirile anului ’45 ne fac s-o dorim, 
ci și necesitățile economice ale 
prezentului. Fabrica noastră dă, 
în momentul de față, 35 la sută 
din producția de ceasuri a țării. 
Avem nevoie de pace, de cola
borare, de comerț internațional. 
Cînd vorbesc armele, nu numai 
muzele ci și comerțul (mai cu 
seamă comerțul) tace înfrînt...

Vizităm fabrica. De-a lungul 
secțiilor, la trecerea noastră, mici 
reflectoare scapără discret, la in
tervale din cele mai scurte : sîn
tem fotografiați din toate păr
țile, în timp ce un magnetofon 
înregistrează, clipă cu clipă, dis
cuțiile. Pretutindeni, în fața 
bancurilor și pupitrelor de lucru, 
femei și fete, mai ales fete. Ma
joritatea s-au angajat în uzină 
de la vîrsta de 14 ani. între 14 
și 21 de ani — ne explică tînă- 
rul inginer care ne însoțește — e 
vîrsta „cea mai fericită pentru 
uzină : ochii sînt buni, oferă ma
ximum de randament". (Și asta 
pentru că aici, la „Citizen", ca 
și în alte uzine, paralel cu sar
cinile preluate de mașinile auto
mate, foarte multe operații de 
precizie se execută încă manual). 
Fetele sînt, ni se explică, „marea 
rezervă economică a Japoniei". 
Și, evident, cea mai ieftină ; nici 
cea mai economică mașină n-ar 
putea să înlocuiască munca aces
tor tinere în halate albastre, care, 
cu mîini dibace, cu ochii micșo
rați de atenție (microscoapele 
sînt puține, cîte unul la șase- 
șapte pupitre) asamblează piese 
minuscule, de dimensiuni mili

in ultimele zile 

ale campaniei electorale

Unul din faptele recente ale 
campaniei electorale ame
ricane, care se apropie cu 

pași repezi de final, a fost, potri
vit presei americane, un film spe
cial pregătit de statul major repu
blican pentru telespectatori în le
gătură cu „păcatele" administra
ției Johnson. Acest film care a 
costat 65 000 de dolari a fost re
fuzat de societățile de televiziune 
declanșînd ,o puternică furtună". 
De altfel, afftcerea Jenkins pe care 
republicanii sperau s-o utilizeze 
în scopuri electorale a fost defi
nitiv închisă printr-un raport al 
F.B.I.

La cîteva zile înainte de ale
geri, diverse evenimente, declara
ții ale oamenilor politici, comen
tarii ale presei, demonstrează în
fruntarea tot mai acută dintre 
candidații celor două partide.

în ultimele zile președintele 
Johnson, secretarul de stat Rusk, 
și ministrul de război McNamara 
au ținut o serie de cuvîntări care, 
într-un mod sau altul, se includ 
organic în campania electorală și 
în definirea proiectelor — interne 
și externe — ale democraților. în 
declarațiile sale președintele 
Johnson și-a reafirmat intenția de 
a promova, în cazul în care va fi 
reales, o politică bazată pe mo
derație și realism. „Toți cei pe 
care i-am întîlnit — declara el la 
Universitatea din Akron — pro
venind din ambele partide au 
fost de acord asupra liniilor mari 
ale politicii externe americane... 
Nici unul nu m-a sfătuit, să pro
ferăm amenințări sau să dăm 
ultimatumuri, sau să extindem 
conflictele. In schimb noi am dis
cutat despre modalități de a re
duce încordarea și de rezolvare 
a litigiilor dintre națiuni". în 
același context se încadrează re
centele declarații ale lui McNa
mara care preconizează o redu
cere a bugetului militar american 

amănunt. Totuși, unele agenții 
de presă au relatat unele iapte. 
Potrivit agenției „ASSOCIATED 
PRESS" în cartierul universitar 
din Cochabamba au apărut ba
ricade. Intre studenți și poliție 
au avut loc puternice ciocniri 
în urma cărora două persoane 
au fost ucise și numeroși ră
niți. Agenția citată relata că 
ciocnirile au avut loc după ce 
studenții din această localitate 
au organizat demonstrații îm
potriva arestării de către auto
rități a unor colegi acuzați de 
participare la „activități anti
guvernamentale".

Cauzele sînt însă mal pro
funde : este vorba de nemulțu
mirea generată de politica gu
vernului. Nemulțumirile popu
lare au determinat chiar și u- 
nele cercuri legate de vicepre
ședintele țării să se desolidari
zeze de acțiunile autorităților.

Presiunea exercitată de miș
cările de protest, ca și amploa
rea demonstrațiilor populare, 
au silit în cele din urmă ofi
cialitățile din La Paz să anunțe 
eliberarea studenților arestați 
la Cochabamba și în capitală și 
să desființeze cenzura presei.

metrice. La trecerea noastră, una 
dintre fete înalță ochii o clipă, 
de pe pupitrul cu fanteziste ana
tomii de gîze minuscule. Pe bu
zunarul de sus al halatului, o in
signă olimpică romînească. A vă
zut-o și pe reverele noastre și su- 
rîde ușor, schițînd cu capul, dis
cret, un salut, apoi își reia lu
crul, tăcută, cu ochii micșorați de 
atenție.

...A treia invitație era scrisă 
cu mîna, pe o hîrtie ieftină, 
groasă, mototolită în geanta poș
tașului. Venea din hotarul de 
nord al orașului, de acolo de 
unde începe cîmpia. într-o en
glezească sumară, Uriu Waita- 
naba, cultivator de orez în dis
trictul Warabi, invită pe unul 
„dintre oaspeții olimpici" (fără 
nume) să-i facă „marea cinste", 
de a-1 vizita. O, prin ce miracol 
a ajuns invitația în caseta mea 
de la centrul de presă ?

în aceeași zi un taxi, m-a dus 
pînă acolo. Ieșind din bulevar
dele Tokio-ului pe un drum vici
nal printre case arhaice și ogoare- 
miniaturi, nenumărate ogoare în
tre sute de distanțe imense. Su
perb și halucinant peisaj, aceas
tă cîmpie în care fiecare metru 
patrat, cît vezi cu ochii, e lucrat, 
cultivat, transformat în orez, 
grîu, cartofi, soia, ceai sau tu
tun. într-o țară în care doar 15 
la sută e suprafață arabilă, țăra
nul japonez nu scapă nici un pri
lej de a smulge pămîntului un 
plus de recoltă. Am oprit în fața 
unei case izolate, o casă mică, 
din lemn de „hinoky" cu acope
rișul vopsit în verde strălucitor. 
Un om venea în fugă spre noi 
din celălalt capăt al drumului. 
S-a oprit la cîțiva pași, parcă ne- 
hotărît, parcă intimidat. Un bă- 
trîn scund, slăbuț, cu o pălărie 

pe anul viitor față de nivelul 
cheltuielilor militare actuale.

De partea republicană senato
rul Goldwater a replicat. într-o 
cuvîntare televizată ținută 
miercuri seara Goldwater a repe
tat declarațiile sale despre „eșe
cul total al politicii externe a ad
ministrației". Cu alte cuvinte, 
pozițiile celor două mari partide 
au rămas în esență aceleași, neîn- 
registrîndu-se nici un fel de mo
dificări față de începutul cam
paniei electorale.

Ultimele sondaje efectuate de 
instituțiile specializate americane 
indică în continuare un serios 
avantaj electoral al candidaților 
democrați. Cifra care este citată 
ca reprezentând procentul opiniei 
publice favorabil președintelui 
Johnson este de 64. Stewart Al- 
sop în ziarul „THE SATURDAY 
EVENING POST" arăta însă că 
de menținerea acestei majorități 
depind foarte multe pentru per
spectiva politică americană. Este 
vorba în primul rînd despre con
solidarea pozițiilor partidului de
mocrat. In același timp este vorba 
despre viitorul partidului republi
can. Un serios vot majoritar de
mocrat în alegeri va însemna și o 
serioasă subminare a pozițiilor 
republicanilor. Practic ar fi pusă 
sub semnul întrebării eventuali
tatea menținerii lui Goldwater ca 
lider al partidului în vederea ale
gerilor din 1968. „Dacă Goldwa
ter înregistrează o înfrângere 
dezastruoasă — scrie Alsop — 
atunci este absolut previzibil că 
moderații de pe coasta de vest 
vor organiza o contramișcare și 
probabil că ea va reuși cu de
semnarea în 1968 a lui William 
Scranton sau unul ca el. Astfel 
dacă Goldwater pierde, întreg 
viitorul partidului republican ar 
putea depinde de marja sa de în
frîngere".

în același timp este evident că 
democrații ar dori să obțină cît 
mai multe avantaje pe plan ex
tern în vederea unei victorii în 
alegeri. în felul acesta explică 
observatorii politici insistențele 
neobișnuite ale diplomației ame
ricane pentru aprobarea proiectu
lui de creare a forței nucleare 
multilaterale. Recentul discurs ți
nut de secretarul de stat și faptul 
că noul ministru de externe en
glez va fi pus în fața necesității 
de a adopta o hotărîre în cursul 
întrevederilor sale de la Washing
ton sînt suficiente indicii în acest 
sens.

Puține zile au mai rămas pînă 
la alegerile din Statele Unite. 
Perioada scurtă poate încă înre
gistra numeroase elemente în care 
cele două partide să caute modi
ficarea actualului raport de forțe 
electoral. Comentatorii americani 
sînt însă de părere că indiferent 
de procentul voturilor majoritare, 
o victorie republicană este ex
clusă.

P. N.

PREȘEDINTELE JOHNSON 
DESPRE PROBLEMELE 

EDUCAȚIEI
MIAMI 26 (Agerpres). — Pro

blema educației tinerei generații 
din S.U.A. rămîne încă o pro
blemă spinoasă, asupra căreia 
președintele Johnson a făcut re
feriri recente, cu ocazia ceremo
niei dedicate noii universități din 
orașul Boca Raton, din statul 
Florida. Președintele a chemat 
la realizarea unei „noi revoluții 
în domeniul educației". El a ce
rut, de asemenea, să se pună ca
păt manifestărilor dezastruoase 
care se întâlnesc mai ales în rîn- 
dul tinerilor de vîrstă școlară 
care, așa cum transmite agenția 
U.P.I., este considerată „o gene
rație needucată".

de paie, cu fața ridată ca o plasă 
de sîrmă, cu pantaloni sumeși, cu 
picioarele goale în saboții de 
lemn. Era chiar gazda. Șoferul 
i-a spus ceva, iar bătrînul m-a 
privit curios parcă nevenindu-i 
să creadă și a exprimat „ijo na" 
ceea ce într-o traducere aproxi
mativă, ar însemna : „asta e ne
maipomenit" și s-a precipitat 
spre intrare, făcîndu-mi semn 
să-1 urmez. Am intrat într-o ca
meră austeră, cu clasica rogojină 
„tatami" pe jos și, drept unic 
mobilier o masă scundă, pe care 
trona o vază de flori. Bătrînul 
m-a privit iar și s-a închis în 
tăcere, neslăbindu-mă din ochi-i 
mirați. Nu știu cît timp am stat 
acolo, în căsuța simplă și aus
teră, liliputană ca și ogoarele 
ce-o înconjurau dinspre zări. Am 
izbutit să aflu mai mult prin 
semne, că bătrînul venea de la 
cîmp, că obține de pe ogorul lui 
cîte două recolte pe an (cînd 
iarna e blîndă) și că lucrează 
singur pămîntul, soția și cele 
două fete lucrînd la o fabrică 
din oraș.

Olimpiada ? Nu, n-a văzut 
competițiile, dar a fost la stadio
nul Național, a stat lîngă poartă 
și a privit cum intrau olimpicii. 
Apoi iar s-a așternut tăcerea, 
poate cîteva minute, poate un 
ceas. Cînd m-am ridicat, Uriu 
Waitanaba mi-a făcut semn să 
mai stau, s-a precipitat undeva, 
într-o altă odaie, și s-a întors cu 
un coș cu banane. Mi l-a întins 
și a surîs. Un „for olimpiad" și 
un „for peace" („pentru Olimpia
dă", „pentru pace").

A încheiat cît se poate de sem
nificativ, de emoționant, de com
plet, această vizită pe care n-o 
voi uita niciodată.

ILIE PURCARU
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