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VALOROASA

n munca lor din abataje pentru a da patriei mal 
mult cărbune, minerii Văii Jiului au ca tovarăși, 
alături de tehnica modernă cu care sînt înzes
trate minele, și inițiative deosebit de valoroase 
verificate în practică și îmbrățișate adesea de 
tot mai multe brigăzi. Aceste inițiative se referă 
Ia mărirea vitezei de avansare, la creșterea ran

damentului pe post, Ia sporirea productivității muncii și la 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

în scopul popularizării și înlesnirii extinderii și generali
zării lor, ziarul „Scînteia tineretului" va publica, începînd 
cu acest număr, un ciclu de art icole și reportaje in care se va 
vorbi despre succesele obținute pînă în prezent de minerii 
Văii Jiului, despre rezervele care mai există în abataje, și 
despre felul cum se gîndesc minerii să le valorifice mai bine 
pentru a spori continuu producția de cărbune.

Proletari diu toata țările, uniți-vă!

cîntela 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
£
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La 400 de metri sub pămînt, 
pe una dintre galeriile minei 
Lonea (sectorul investiții) 
un moment de răgaz e în 
același timp un prilej de 
discuție despre treburile la 

zi ale minerilor

Recepție cu prilejul celei de-a 47-a

• Creșterea
vitezelor
de avansare

planificate

• 18 kg de
cărbune mai
mult pe fiecare
post

Acum cîteva zile, ziarul 
„Steagul Roșu“ — Petroșani a 
anunțat pe pagina întîi, 
sarcinile 
luni pe 
fer al Văii Jiului : au f<^st 
îndeplinite și depășite, că mi
nerii au extras peste plan, în 
această perioadă, mai bine de 
88 000 tone cărbune. O recol
tă bogată pe „timpurile" din 
subterane pentru obținerea 
căreia minerii au apelat la 
întreaga experiență acumulată 
în decursul anilor, au căutat 
noi metode și inițiative care 
să contribuie la sporirea pro
ducției de cărbune.

Ne propunem să ne oprim 
— într-o primă privire — a- 
supra cîtorva dintre aceste 
inițiative. Minerii știu că al
fabetul productivității în aba
taje începe și se termină cu... 
vitezele de avansare. Cu cît a- 
cestea sînt mai rapide și mai 
mari, cu atît și randamentele 
sînt mai mari. Iată de ce, încă 
din primele zile ale anului, de 
la Aninoasa și Petrila au por
nit, aproape în același timp, 
două inițiative. Deși diferite, 
atît ca formulare cît și ca pro
veniență, ele se aseamănă, 
prin ceea ce-și propuneau. Ion 
David de la Aninoasa propu-

_ _ că
de plan pe 10 
bazinul carboni-

Foto: I. CUCU

nea o adevărată competiție 
minerească între ' "
care lucrează în abatajele 
frontale pentru atingerea ce
lor mai înalte viteze de avan
sare. Inițiativa propusă de el 
se recomanda singură : „Două 
fîșii de cărbune pe zi din aba
tajele frontale". Ștefan Lazlo 
de la Petrila propunea o în
trecere asemănătoare pentru 
brigăzile din abatajele ca
meră : „Două cîmpuri de căr
bune din fiecare aripă și 
schimb".

Două inițiative valoroase 
pentru sporirea producției de 
cărbune își semnau actul de 
naștere în același timp. Ele 
propuneau obținerea de către 
brigăzile de mineri a unor 
randamente dintre cele mai 
ridicate. Și nu numai într-o 
lună sau alta, ci în fiecare zL 
De aceea, la început, puține 
brigăzi ce mineri s-au decis 
să-și măsoare forțele in a- 
ceastă întrecere. Brigăzi*» din 
abatajele frontale puteau fi 
numărate pe degete : cele con
duse de frații Ion și Sabin 
Ghioanca, Constantin Petre

brigăzile
— Lupeni, Gheorghe Stăncea- 
nu — Petrila, Gheorghe Le
bădă — Vulcan. Mai numeroși 
au fost cei din abatajele ca- I 
meră care au îmbrățișat cea ■ 
de-a doua inițiativă. Mai bi
ne de 10 brigăzi — cele con
duse de Victor Cîrciumaru și 
Grigore Bora — de la Uricani 
(amîndoi tineri), Gheorghe 
Drob — Vulcan. Aurel Cristea
— Aninoasa, Clement Brîuleț
— Lonea și alții, s-au angajat 
să realizeze zilnic două 
cîmpuri de cărbune de pe fie
care aripă și schimb.

Este adevărat că aplicarea 
în practică atît a unei inițiati
ve cît și a celeilalte — cerea 
eforturi atît din partea mine
rilor cît și din partea condu
cerilor de sectoare în care ac
tivau brigăzile. Atingerea ran
damentelor prevăzute de cele 
două inițiative presupune o 
organizare perfectă a muncii,

C. PRIESCU 
LAL ROMULUS 

M. CARANFIL

iCon*zr.uare in pag. a IV-a)

Sosirea delegației R.P. Romine

care a vizitat Algeria
Sîmbătă s-a înapoiat în Capi

tală delegația R. P. Romîne con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, care la in
vitația Frontului de Eliberare 
Națională și a guvernului Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, a luat parte la sărbă
torirea celei de-a X-a aniversări 
a începerii revoluției algeriene 
— Ziua națională.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Virgil Cazacu, membra 
supleant al C.C. al P.M.R., prim-

secretar al Comitetului regional 
Iași al P.M.R., deputat în Marea 
Adunare Națională, și Ion Geor
gescu, ambasadorul R. P. ~ 
mîne la Alger.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Gaston 
Marin, Constantin Tuzu, Come- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, de membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului și de alte 
persoane oficiale.

Ro-

(Agerpres)

Socialiste din Octombrie
Ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, 
I. K. Jegalin, a oferit sîmbă- 
tă seara o recepție în saloa
nele ambasadei cu prilejul 
celei de-a 47-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

La recepție 
parte tovarășii 
Gheorghiu-Dej, 
Apostol, Nicolae

au luat 
Gheorghe 
Gheorghe 

Ceaușescu,

Chivu Stoica, Alexandru Dră. 
ghici. Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, Gogu Radules
cu, membri ai C.C. ai P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, academicieni 
și alți oameni de știință și 
cultură, generali, ziariști ro- 
mîni și străini.

A fost prezentă delegați^ 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romînă, condusă de I. B. 
Stukalin.

Au participat șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
nească.

diplomatic, 
desfășurat în« 
caldă, priete-

(Agerpres) ,

TELEGRAMA

Cu prilejul proclamării in
dependenței Maltei, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Ion Gheorghe Maurer, 
a trimis primului ministru al 
Maltei, George Borg Oliver, 
o telegramă de felicitare.

In răspunsul său, mulțumind 
pentru acest mesaj, premierul 
maltez își exprimă încrederea 
în dezvoltarea relațiilor prie
tenești dintre cele două țări.

•9‘

Primirea de către

tovarașul Nicolae Ceaușescu

La 7 noiembrie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., a primit pe to
varășul Arso Milatovici, am
basador extraordinar și pleni
potențiar al R.S.F. Iugoslavia.

Lucrările agricole
de toamnă

Unitățile agricole socialiste 
continuă arăturile și fertiliza
rea terenurilor ce vor fi însă- 
mînțate în primăvara anului 
viitor. Pînă la 5 noiembrie, 
după cum rezultă din datele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, arăturile au fost exe
cutate pe jumătate din supra
fața prevăzută. Această lucra
re a fost efectuată pe supra
fețe mai mari în regiunile 
Dobrogea, Galați, Oltenia și 
București, unde mijloacele 
mecanizate sînt mai bine fo
losite.

O dată cu arăturile, au fost 
încorporate în sol 1 500 000 
tone îngrășăminte organice și 
cantități însemnate de îngră
șăminte chimice. Acțiunea de 
fertilizare a terenurilor pod- 
zolice se desfășoară cu rezul
tate mai bune în regiunile 
Argeș, Maramureș și Oltenia, 
în întreaga țară au fost apli-

cate amendamente calcaroase 
și îngrășăminte pe mai mult 
de 50 000 hectare.

Paralel «u aceste lucrări, 
continuă pregătirea terenuri
lor pentru noi plantări de 
pomi și viță de vie. Au fost 
executate gropi pentru plan
tările de toamnă de pomi pe 
2 900 hectare, iar pentru plan
tările de primăvară de viță de 
vie au fost desfundate 14 500 
hectare.

Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă o mai 
bună folosire a tractoarelor 
pentru efectuarea arăturilor 
de bună calitate, în cel mai 
scurt timp posibil. Totodată 
Să se continue mai intens în- 
sămînțările de legume în 
cîmp, pregătirea răsadnițelor, 
treieratul trifolienelor de să- 
mînță, pregătirea terenului și 
plantările de pomi.

(Agerpres)
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sportului din țara noastră, 
se ocupă direct de organi:

Irea activllȚ "
îndoială, s 
plină soi

Ități de ere 
a bazei de 
gure, din

I
■ naționale, să țină pasul cu ritmul 

tare a atletismului internațional.

Acestor nrobleme îi este consac

I
Icneta ia care ne raspuna conau 

derației de atletism, specialiști,

Slnchelo
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voluția atleților noștri din ultimii 
ani, rezultatele obținute la dife
rite probe atletice în competițiile 
interne și internaționale, per
spectivele pe linia îmbunătățirii 
performanțelor, preocupă într-o 

*— * tot mai mare iubitorii 
___¥_________ , ca și pe cei care 
direct de organizarea și conduce

rea activității atletice. Au fost obținute, fără 
succese frumoase în această disci

plină sportivă dar există evidente posibili
tăți de creștere a performanțelor, de lărgire 

' ’; masă a atletismului care să asi- 
____ _ din plin, elemente tinere, valoroase, 
capabile să îmbunătățească continuu recordu
rile noastre republicane, să reprezinte cu 
cinste culorile patriei în confruntările inter
naționale, să țină pasul cu ritmul de dezvol-

Acestor probleme îi este consacrată dezba
terea pe care o inițiază, începînd cu acest nu
măr, ziarul „Scînteia tineretului".

Publicăm, în pagina a IlI-a, o primă an
chetă Ia care ne răspund conducători ai Fe- 

.......... , antrenori și
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observații fi I 
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I
intimpinarea acestor I 

recenta ședință de I

I

sportivi fruntași. Cititorii vor remarca. în 
răspunsurile la anchetă, multe < 
sugestii interesante.

Totodată, se remarcă faptul că o parte din 
problemele abordate nu sînt elucidate pini 
la capăt. Ziarul nu împărtășește intru total 
punctele de vedere exprimate in unele răs
punsuri.

De aceea, pentru ca dezbaterea inițiată să 
aibă un caracter cît mai larg, să constituie 
un schimb de păreri util și să-și atingă 
scopul, invităm specialiștii, antrenorii, con
ducătorii secțiilor de atletism, sportivii frun
tași și iubitorii sportului să-și spună in con
tinuare, părerea, aducîndu-și astfel contribu
ția la clarificarea tuturor problemelor puse ia 
discuție. în felul acesta sportul nostru va pu
tea înregistra noi progrese pe măsura condi
țiilor create și a posibilităților existente.

Un prim pas făcut in î 
deziderate îl constituie---------- ,--------—
analiză a activității atleților noștri. In legă
tură cu cele mai importante recomandări și 
hotirîri preconizate cu acest prilej, ziarul 
nostru va reveni în numerele viitoare.

c

Și-au îndeplinit

angajamentul anual
PITEȘTI (de la 

corespondentul nos
tru).

Valorificînd cu pri
cepere rezervele in
terne și îmbunătă
țind simțitor calita
tea produselor, prețul 
de cost pe toate în
treprinderile din re
giunea Argeș a fost

redus cu 31.307.000 
lei fața de 14.240.000 
lei, cifra planificată. 
Ca urmare, angaja
mentul anual de 
64 960 000 lei la eco
nomii suplimentare a 
fost deja îndeplinit 
iar la beneficii s-a 
realizat în plus față 
de angajamentul a-

Laboratoarele Institutului politehnic 
din Brașov au tot ce le trebuie pentru 
ea studenții de aici să poată cerceta 
cele mai complexe fenomene. In foto
grafie: studenții Alexandru Galeșanu 
și Dumitru F. Dumitru, din anul IV, 
în laboratorul de electronică indus

trială

Foto .O. PLECAN

nual 15 milioane lei. 
Cele mai mari econo
mii au obținut colecti
vele întreprinderilor ; 
Uzina de piese auto- 
Colibași, Uzina de 
sodă Govora, DREF 
și altele. în pe* 
rioada celor 10 luni 
s-au obținut însem
nate produse peste 
plan: 17 528 tone
lignit, 813 tone sodă 
calcinată, 667 tone 
sodă caustică, 7 100 
traverse din beton 
armat precomprimat, 
15 219 m.c. bușteni 
rășinoase, 110 000 m 
p țesături din bum
bac și 84 tone fire do 
bumbac.

CRONICA
UNIVERSltiEI MIW0REȘEI

în foarte multe întreprinderi 
P instituții au fost organizate ci
cluri de conferințe și lectorate pe 
teme politice, tehnice, economice 
și de cultură generală. în întrea
ga țară au fost organizate pînă 
acum peste 3 000 lectorate. In 
centre industriale ca București, 
Timișoara, Cluj, Ploiești, Brașov, 
Iași, Calați, Sibiu, Mediaș și Pe- 
troșeni, consiliile locale ale sin
dicatelor au organizat pentru in
gineri și tehnicieni lectorate teh
nice pe orașe.

(Agerp.es)

ACTUALITĂȚ II
Se reamintește vizitato

rilor că în următoarele 
două săptămîni progra
mai Expoziției realizări
lor economiei naționale a 
R. P. Romîne este urmă
torul :

Duminica și sărbătorile 
legale între orele 9—20.

— martir miercuri, joi, 
vineri și sîmbătă între 
orele 9—19.

— luni între orele 
14-19.

Accesul la expoziție se 
poate face cu tramvaiele 
£. 3. 9, autobuzele 31,
48, 49, 61 și 67 și trolei
buzele 81, 82 și 86.

• Excursii prin
„Carpati“

Oficiul Național de Turism 
„Carpați" organizează și în acest 
an numeroase excursii pentru a- 
matorii de drumeție în timpul 
iernii. în excursiile de sfîrșit de 
săptămînă vor fi incluse Valea 
Prahovei, cu vizitarea stațiunilor 
Sinaia, Bușteni, Predeal, obiecti
vele turistice și cabanele din ma
sivul Bucegi, orașul Brașov și 
Poiana Brașov, precum și Muzeul 
de la Castelul Bran. în circuit se 
va putea pleca pe Valea Oltului 
și Valea Prahovei, cu care prilej

se vor cunoaște și stațiunile bal- 
neo-climaterice Govora, Călimă- 
nești, precum și Mînăstirea Co- 
zia, orașele Sibiu, Brașov și al
tele.

în timpul vacanței școlare de 
iarnă, elevii și studenții vor pu
tea pleca în excursii speciale în 
programul cărora sînt incluse 
practicarea sporturilor de iarnă. 
Totodată pentru ei vor fi create 
la bazele turistice din țară, tabe
re de elevi.

(Agerpres)

Agerp.es


Pe teme științifice

Intr-unui din laboratoarele secției de rezistentă și încercări 

de metale a Bazei de cercetări științifice— Timișoara — a 

Academiei R.P.R.

Explozia verde — trebuie pre
cizat de la început — este o ex
plozie pașnică. Un fenomen care, 
departe de a conduce la distru
geri ireparabile, are drept conse
cință, dimpotrivă, realizări con
structivi, terenuri cîștigate pentru 
om, hrană mai buna și mai bo
gată.

De fapt, expresia este mai mult 
o figură de stil — pentru că „ex
plozia verde** nu este altceva de- 
cît rezultatul alianței între bio
logii plantelor și chimiști.

Cercetările au fost efectuate în 
diferite părți al© lumii, dar ele se 
leagă sttîns, în ceea CC privește 
aplicațiile lor.

Astfel* una din realizări se da- 
torește oamenilor de știință japo
nezi. Despre ce este vorba ?

Atunci cînd se construiesc ca
nale, drumuri de fier sau șosele, 
sîntem obișnuiți să vedem pan
tele plantîndu-se cu iarbă sau 
cu alte vegetale. Acest lucru nu 
se face numai din motive este
tice, așa cum ar putea crede 
unii. Esențial este, de fapt, alt
ceva : ca aceste povîrnișuri să nu 
se surpe. Cu ajutorul rădăcinilor 
lor, plantele fixează „grăunțele" 
de sol una de alta și le împie
dică să pornească razna.

Dar utilizarea plantelor pentru 
fixarea solului nu se limitează 
doar la aceste cazuri. Există și 
alte împrejurări, în care vegeta
lele au un rol deosebit de im
portant pentru salvarea solului și 
redarea spre utilizare a unor în
tinse suprafețe de pămînt.

De curînd firma japoneză „Toie 
Koețu“ a elaborat un sistem origi-

nai, un fel de „aparat" pentru 
plantarea rapidă a solurilor. Cer
cetări efectuate de chimiști și a- 
gronomi au condus la construirea 
unor piese — asemenea unor 
lame ce se pot înfige în pămînt. 
Aceste „elemente" sînt alcătuite 
din semințe selecționate ale unor 
ierburi cu creștere rapidă, ames

speciale. Curînd după îngropa
rea dozei, are loc explozia verde: 
din acel loc se desface parcă o 
fîntînă de lăstari tineri care, în- 
fipți puternic în rădăcinile lor, 
fixează solul.

Această realizare trebuie legată 
de o comunicare făcută la Ge
neva, în cadrul primului simpo
zion european închinat creșterii 
plantelor, în care s-a amintit 
pentru întîia dată de „SSS".

Cele trei consonante repre
zintă denumirea prescurtată a 
saicoselului, o nouă substanță

jutorul acestei substanțe pot în
colți și crește în asemenea condi
ții de uscăciune, la care plantele 
netratate mor repede. Fasolea» 
tratată cu SSS, supraviețuiește la 
o secetă cumplită cu zece zile 
mai mult decît plantele netratate.

O serie de alte experiențe au 
arătat că substanța face ca plan
tele să devină în același timp și 
mai rezistente față de o cantitate 
mai mare de sare în sol.

Acest lucru are o mare însem
nătate, întrucît se știe ca salini- 
tatea solului împiedică adesea

„EXPLOZIA 
VERDE"

tecate în proporții foarte precis 
calculate cu substanțe nutritive, 
substanțe acceleratoare ale creș
terii plantelor și substanțe de pro
tecție. Se știe că astăzi chimia a 
pus la îndemîna oamenilor mun
cii din agricultură substanțe care 
sînt în stare să mărească viteza 
de creștere a plantelor. Pe de altă 
parte, substanțele de protecție 
apără tinerele plante de unii a- 
genți vătămători ca și de buru
ieni. Această doză complexă re
prezintă a adevărată „bombă" 
pașnică de verdeață !

Plantarea unei asemenea doze 
de iarbă se face foarte ușor, fie 
manual, fie cu ajutorul mașinilor

chimică pusă la punct în labora
toarele Universității din Michi
gan (S.U.A.).

Saicoselul are o însușire extra
ordinară : el scade setea plante
lor. în termeni mai științifici, 
SSS are proprietatea de a micșora 
necesitatea plantelor în apă și de 
a le regla creșterea. Plante ca tu
tunul, leguminoasele, griul și alte 
cereale, după ce sînt prelucrate 
eu SSS. se disting printr-o sta
tură, mai joasă și prin faptul că 
au nevoie de o cantitate mult 
mai scăzută de apă.

Experiențele efectuate au dus 
la rezultate într-adevar surprin
zătoare. Plantele prelucrate cu a-

plantarea și fixarea plantelor în 
zonele de pustiuri.

Faptul că griul de toamnă a- 
tinge o talie mai mică, sub ac
țiunea tratării cu SSS, are o im
portanță deosebită. Astfel de 
plante se împotrivesc mai bine 
acțiunii vînturilor și ploilor, iar 
recolta lor, în condiții experimen
tale, este mai ridicată cu 50 la 
sută.

Noua substanță chimică va fi 
în curînd produsă în mod indus
trial. Este interesant de arătat 
faptul că fabricarea ei se face re
lativ simplu, fără a necesita insta
lații complicate. De asemenea, ea 
se poate utiliza atât pentru pre

lucrarea semințelor și solurilor, cît 
și prin stropirea frunzelor. în- 
sfirșif, după cum arată cercetările 
preliminare, SSS nu este toxic.

Fixarea solurilor — utilizare în 
condiții defavorabile—dă posibi
litatea de a planta pustiurile... La 
toate acestea se adaugă o altă 
descoperire, făcută de astădată în 
Anglia. De curînd a fost elaborat 
un procedeu de tratare a supra
fețelor deșerturilor și a dunelor 
de nisip, în așa fel încît acestea 
să fie pentru moment fixate și 
să permită plantarea ierburilor.

După ce plantele au prins ră
dăcini și s-au dezvoltat suficient 
ele fixează singure solul și stra
tul superficial inițial nu mai este 
necesar.

Cum se obține fixarea nisipu
lui ? Procedeul experimentat a 
utilizat un amestec d© cauciuc și 
ulei. După stropirea sa, acest a- 
mestec se întărește. Prin pojghița 
subțire de cauciuc străbat ușor și 
se dezvoltă satisfăcător plante ca 
salata, ceapa sau mazărea.

Compoziția materialului stropit 
deasupra nisipurilor este deosebit 
de simplă : 9 părți ulei mineral și 
o parte de latex. Boabele fine de 
nisip sînt cuprinse într-o rețea 
cu orificii foarte mici, care le îm
piedică să se miște sub acțiunea 
vîntului și, în același timp, apără 
plantele pînă cînd acestea se 
dezvoltă. Dar atest procedeu mai 
are încă un avantaj : precipita
țiile atmosferice sînt reținute a- 
proape de suprafață, aducînd apa 
necesară plantelor, care nu se 
mai absoarbe profund în sol.

„Explozia verde" este în acest 
fel favorizată: plantele își înfig 
adînc rădăcinile în sol și îl redau 
vieții, oamenilor, îl fac din nou 
utilizabil.

LEONID PETRESCU

• Altaj ««peș
tișor

In S.U.A. s-a obținut alia- 
jul superușor de magneziu — 
litiu — aluminiu LA 14 IA 
care «conține cca 14 la suta li
tiu și 1,5 la sută aluminiu.

Greutatea specifică a alia
jului este de 1,35 față de a- 
proximativ 1,8 la aliajele de 
magneziu existente.

Aliajul este destinat, în 
principal, pentru confecționa
rea aparatelor de zbor cosmic, 
deoarece permite micșorarea 
cu aproximativ 25 la sută a 
greutății lor.

CARNET TEATRAL
ugene O1MI s-a 
făcut cunoscut și a 
devenit o celebri
tate mondială prm 
zugrăvirea vieții o- 
menești sub chipul 
unui infern inedit, 

___ _ ____ aminte de damnarea 
eroilor antici. Personajele sale în
cearcă eliberarea de sub povara 
strivitoare a unui mod de viață 
care însă îî ține crîncea inlăn- 
țuițL Chinul acestei eliberări a- 
parente, mincinoase — pentru că _ 
de cele mai multe ori tentativa 
împinge victimele tot mai adînc 
în prizonieratul de care voiesc să 
scape, u forme de un dramatism 
intens pline de fioruț tragical oi. 
Ineditul pieselor lui. izvorăște 
tocmai din condiționarea tragică 
a personajelor care nu reușesc să 
ajunză la lumină <i la liniște spi
rituală deși aspiră k ele. Răul e 
strivitor și nici unui din eroii săi 
nu-i poate seszza substanța și a- 
îege soluția salvatoare. Sînt mai 
ales impresionante sufletele pu
ternice și contradictorii pe care 
cenzura rațională eu le poate 
stăpîni. Apropierea de tragedia 
antică a Fiblmiat-o chiar ai.torul 
creîr.d prin parafrază trilogia E- 
lecfrel Draxaele sânt scriersa! 
umane deși autorul ca nwricaa 
le localizează vieții americane. 
Caracterul de temniU- pe care 
îl impun vieții conveniențele și 
organizarea socială, a fost pre
luat în creația lui Tenesse Wil
liams ori Saroyan. Includerea 
pieselor lui O'Neill in repertoriul 
teatrelor bucureșteue contribuie 
la cunoașterea unei problematici 
acute ale istoriei contemporane a 
occidentului, ridicind totodată 
noi probleme ale punerii în 
scenă. Patima de sub ulmi aleasă 
de Teatrul Național din București 
poartă cu evidență toate caracte
risticile enumerate. Dramaturgul 
alege de data aceasta pentru des
fășurarea tragicului său joc o 
fermă izolată undeva în cîmpiile 
Americii. Aici oamenii știu prea 
puține despre lume și mărul dis
cordiei devine ferma bătrînului 
Cabot Ephraim care se împotri
vește vîrstei luîndu-și o a treia 
nevastă. Ferma va fi rîvnîtă acum 
pe lingă Eben, fiul său, și de noua 
soție, Abbie. Dar nu e numai fer
ma în joc. Mai sînt și caracterul 
despotic al bătrînului, convențiile

care aduci

vieții anglo-saxone îmbibate de 
bigotism și prejudecăți, orgoliile 
și ambițiile celor trei combatanți 
pe care viața îi aruncă unul îm
potriva altuia dar și împotriva 
lor înșiși. Marcela Rusii a avut 
de întruchipat în Abbie o femeie 
a cărei energie este egală cu pa-

pentru feminitate dâr și accen
tele cerute de un personaj tragic. 
Cabot Ephreim, cel care are pu
tere să renască din nou după fie
care lovitură în ciuda chiar a bă- 
trîneții, reprezentînd teribila for
ță a oamenilor simpli ai Anaeri- 
cii de început care au defrișat

tima, în stare de a-și omorî copi
lul pentru a-1 păstra pe Eben, o 
transfigurantă întrepătrundere a 
tendinței spre lumină, ameste
cată confuz cu vocea simțurilor 
și ambiției terestre de a întemeia 
cu prețul compromisurilor un că
min. Și a reușit sâ impună spec
tatorului o versnme proprie a a- 
cestui frămîntat personaj de o ar
dentă egală s dopunitore gâ- 
sz&d ia același spectaaol

pădurile și asanat mlaștinile uma- 
nizînd peisajul, a prilejuit tot o 
versiune, de data aceasta aceea 
a lui Ștefan Ciubotărașu, care a 
accentuat modul filozofant al 
eroului, încăpăținarea și religio
zitatea lui și mai puțin strivitoa
rea lui forță. Acești doi actori au 
susținut în egală măsură specta
colul regizat de Horea Popescu, 
W JLMBd «ă tmcâ de aaomeutrle

torul bogatei lor experiențe sce
nice. Fără acest suport straniul 
personajelor lui Eugen O'Neill a 
rămas la Emanoil Petruț, doar în 
fraze pe care n-a reușit decît să 
le spună publicului și parteneri
lor. In rolurile de m^i mică în
tindere ale fraților care fug în 
California Matei Alexandru și C. 
Răuțki, apariții' cu priză la public 
au de luptat cu dificultățile pu
ținătății unui text care nu-i ajută 
să se justifice pînă la capăt în 
postura de visători. In general a- 
cești trei actori, mai tineri, peda
lează pe detaliul realist nemai- 
realizînd astfel acea interferență 
ciudată dintre realism și nevero
simil proprie textelor dramatur
gului american. Decorul lui Dan 
Nemțeanu pe aceeași linie rea
listă fără prisosuri prinde să frea
măte chinuit de vînt în momen
tele acute ale dramei, regizorul 
slujind și astfel mișcarea în scenă. 
In reprezentarea Teatrului Națio
nal „Patima de sub ulmi" în
scrie o reușită a abordării reper
toriului lui Eugen O'Neill pentru 
ale cărui particularități și pro
funzimi interpret ii nu sînt pregă
tiți în egală măsură.

M. UNGHEA.VC
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Simfonia unui tinăr compozitor
!©i

La unu! din concertele populare susținu te de Fitoznoflic* din Botoșani — Suceava 
Foto : AGERPRES

SCHIȚĂ SATIRICĂ
i despre creșterea copiilor se spune 
că e o artă, și pe bună dreptate. Nu 
Oricine știe să crească un copil, să-i 
dea o educație temeinică, să-i in
struiască. Multe persoane recunosc 
că nu știu să crească copii. Unii nu 
văd în asta o plăcere, alții cred că

nu au aptitudini, alții sînt pur și simplu lipsiți de 
răspundere. Mi-e greu să mă încadrez definitiv 
într-una dintre aceste categorii pentru că am tre
cut prin fiecare. în orice caz, pentru mine perso
nal creșterea copiilor este totuși o muncă îngro
zitor de grea și chinuitoare. Nici prin cap nu mi-a 
trecut altădată că un copil trebuie educat din 
clipa cînd se naște și pînă devine om în toata fi
rea, pe propriile lui picioare. Niciodată nu mi-aș 
fi putut închipui că din cauza unui copil poți de
veni astenic și bolnav de inimă, că se pot desface 
căsnicii. Acum cred. Am și eu un copil, foarte dră
gălaș de altfel, pe care îl iubesc nespus de mult. 
Probabil și din cauza asta a ieșit așa cum a ieșit, 
adică obraznic, rău, rîzgiiat, sclifosit, pîricios, lip
sit de caracter și așa mai departe. Acum o săp- 
tămînă m-a adus pur și simplu la disperare. Eram 
la serviciu, într-o ședință importantă. Sîni che
mat urgent la telefon de către soacră-mea, care 
mă cheamă plîngînd acasă. „S-a intîmplat ceva 
grav ?" — o întreb. „Foarte grav, îmi spuse ea. 
In drum, caută și un meșter sobar și adu-l cu 
line". Alerg acăsă, și ce-mi văd ochii ? Copilul 
își vîrîse capul în spațiul dintre sobă și perete. 
Nimeni nu-și putea imagina cum l-a vîrît, pentru 
că era așa de înțepenit încît nu putea fi scos în 
nici un chip. L-am tras cu toate puterile, l-am 
uns cu ulei, cu unt și cu briantină, dar capul nu 
vrea să alunece. In tot acest timp copilul țipa ca 
din gură de șarpe. Am adus un meșter zidar de 
pe un șantier din apropiere. Meșterul a început 
să dărîme soba muncind vreo două ore, deoarece 
trebuia să facă totul cu cea mai mare precauție, 
să nu-i cadă băiatului vreo cărămidă în cap. Cînd 
era aproape cu soba desfăcută, băiatul face o miș
care mai bruscă și scoate singur capul de-acolo. 
Meșterul a rămas înmărmurii și a început să facă 
soba la loc, spunîndu-mi pe bună dreptate: 
„slabă educație i-ați dat copilului ăsta". Ducîn- 
clu-mă la serviciu, le-am povestit colegilor întîm
plarea și au fost și ei de acord că așa nu mai 
merge, trebuie să schimb metoda de educație. Nu 
știam însă care metodă să adopt și atunci un 
coleg mi-a spus că mă pune el în legătură cu un 
pedagog de meserie, un piieten de-al lui. Mi l-a 
recomandat ca pe om 6erios și de prestigiu, care 
a scris lucrări de valoare, foarte apreciate. O dis-

Intre

Simfonicul de săptămîna a- 
ceasta a primei orchestre 
simfonice a țării, radiodifuzat 
astăzi dimineață la orele 11, 
programează ca piesă majoră 
(alături de Concertul nr. 3 
de Beethoven avînd drept 
solist pe Th. Paraschivescu 
și Suita l-a din baletul 
lui Prokofiev „Romeo și Ju- 
lietau) — o amplă lucrare 
a unui tînăr compozitor ro- 
mîn: Simfonia a ll-a de W. 
Berger, recent laureat dl unui 
mare concurs internațional de 
compoziție care a avut loc la 
Monte-Carto.

Tradiționala noastră avan
cronică vă prezintă astăzi 
cîteva elemente ale simfoniei 
pe care ni le-a expus într-o 
recentă discuție tânărul com
pozitor.

Simfonia a fost terminată 
în anul 1963. Ea se situează — 
sub aspectul preocupărilor de

limbaj sonor și de dramatur
gie muzicală — alături de 
Sonata pentru vioară solo 
(premiată la Monte Carlo) și 
Sonata pentru violă și violon
cel. Sub aspectul limbajului, 
preocupările converg în sen
sul lărgirii și adîncirii unor 
principii modale, fapt ce se 
reflectă în structura melosu
lui ca și al armoniei. Apoi, se 
constată o tendință de inte
grare în ciclul simfonic a 
unor forme specifice muzicii 

.. preclasice, adaptate la nivelul 
gîndirii și sensibilității con
temporane. Acceptând o sinte
ză și o întrepătrundere a for
melor tradiționale, se crează 
premizele favorabile unor 
desfășurări simfonice ample, 
se nasc modalități particulare 
necesare exprimării unui con
ținut epico-dramatic.

Prima parte — " " ' 
se bazează pe trei

Ballata — 
idei cu un

pini îmi cine să mă dau cu capul de ziduri. Oare 
de ce dracu’ nu înaintează cibernetica asta mai 
repede ca sa inventeze niște tați automați?

— Fii calm și spune mai departe.
— Are un spirit de imitație teribil. Imită tot 

ce vede tn jur. La un moment dat se luase de 
fumat. Aste la vîrsta de patru ani...

— Și ce măsură ai luat ?
— M-am lăsat eu de fumat.
— Foarte bine. Mai departe.
— Înjura. Eu nu înjur, dar înjură wi vecin, cu 

care m-am și certat din această cauză, dar nu 
crea să se îndrepte, zice că ăsta e singurul lui 
viciu și nu vrea să-l lase.

— Perseverați cu răbdare și-o scț-l convingeți 
ci nu e bine să înjure față de copii. Alte mani
festări de imitație are ?

— Cu duiumul. La patru ani știe să joace table, 
si cînte „Malaghenia", să danseze tiVist, știe poker, 
știe de toate. Și tot ce știe și vede la ceilalți mai

noi,
rinții
de ION BAIEȘU

— Vă pune multe întrebări ? mă chestiona pe
dagogul.

— Enorm de multe. In fiecare minut pune cî
teva întrebări. Și dacă nu-i răspund, se enervează 
și devine rău.

— Asta e adevărat, spuse el, dar trebuie să-i 
răspunzi absolut la toate.

— Ii răspund la ce mă pricep. Dar ce pot să-i 
răspund, de pildă, la niște întrebări ca astea: 
De ce asfaltul nu e albastru ? De ce copacii cresc 
în sus și nu în jos ? De ce păsările fac ouă și nu 
nasc puii direct ? De ce s-a născut el băiat și nu 
fetiță? Și altele de genul ăsta, la care nu poți 
răspunde decît dacă ești creatorul Universului.

— Trebuie să faci în așa fel, mă sfătui peda
gogul, ca să răspunzi cumva la orice întrebare. 
Ddcă nu știi, recunoști cinstit asta.
~ Așa fac, îi spun că nu știu, dar el mă în

treabă pe urmă de o sută de ori de ce nu știu,

mari, ține morțiș să facă și el. De pildă, soția se 
întâlnește cu o prietenă pe stradă, care îi poves
tește că băiețelul ei a înghițit niște bani, că a 
trebuit să cheme Salvarea să-l ducă la spital, să-l 
opereze, și așa mai departe. Nevastă-mea vine 
acasă și-mi povestește întâmplarea, fără să ob
serve că el e prin apropiere. Peste cinci minute, 
băiețelul a pus mina pe telefon și a format un 
număr. „Ce faci acolo ?“ l-am întrebat. „Chem 
Salvarea, mi-a răspuns mîndru. Am luat toți banii 
din pușculiță și i-am înghițit. Acum o să mă ope
reze". Asta e numai o mostră din ce e în stare.

— Mda, mormăi pedagogul, interesant... Mai 
departe.

— In afară de toate acestea, am continuat, co
pilul meu are un spirit de contradicție dezvoltat 
pînă la exacerbație. Absolut tot ce-i spun, indife
rent pe ce ton, el este împotrivă. Dacă eu îi spun 
că afară e ziuă, el susține că e noapte. Dacă sînt

de acord cu el și spun că e noapte mă corec
tează pe bună dreptate: „Tu ești chior, nu vezi 
că e ziuă ?“ Din cauza aceasta ajung să mă ener
vez și să-l lovesc. De unde are aceste apucături ? 
Eu se zice că n-am fost un copil rău, nevastă- 
mea la fel. E drept că o vreme l-am mai rîzgiiat, 
fiind unicul copil, l-au răzgîiat și bunicii. Totuși, 
copilul acesta e o calamitate. Mă bagă în „Cen
tral". Ce mă sfătuiți ?

— Să fiți calm. Cît se poate de calm.
— In limita posibilităților, încerc.
— Munca de educație se face cu răbdare. Și 

nu numai cu răbdare, ci și cu autoritate. Trebuie 
să vă bucurați de autoritate în fața lui, să știe că 
cuvîntul dumneavoastră e sfint. li spuneți totul 
calm, dar autoritar. Trebuie să înțeleagă totul de 
cuvînt.

Tocmai cînd discuția era interesantă pentru 
mine, în cameră a intrat băiatul pedagogului, un 
băiețel de vreo cinci anișori, slab, gălbejit, murdar 
pe față, plin de răni și cu o mutră de bezmetic.

— Puișovule scump, îl rugă frumos pedagogul, 
du-te în camera ta, că noi avem ceva de discutat. 
Du-te și fii cuminte, așa cum știi tu să fii întot
deauna. Te rog frumos.

— Nu mă duc, spuse băiatul impertinent. Și 
nici mîncare n-am vrut să mănînc. Am dat-o la 
pisică. Așa, de-al dracului, ca să vedeți că nu 
mi-* frică de coi.

Pedagogul se înroși puțin la față, dar imediat 
își reveni. Se duse calm la băiețel, îl luă de mînă 
și dispăru cu el. peste cinci minute se întoarse la 
fel de calm.

— Gata, s-au lămurit lucrurile ? l-am întrebat 
eurios.

— Bineînțeles. In general, nu am probleme 
*u el.

— Dar cum reușiți ? Am văzut că e destul de 
vbrăznicuț.

— Eu personal — îmi spuse pedagogul aple- 
cîndu-se spre urechea mea, ca și cînd ar fi exis
tat pericolul să ne audă cineca — procedez foarte 
simplu: îl pleznesc peste gură. Cum îl cîrpesc, 
își revine. Dacă urlă, îl cîrpesc iar, pînă cînd 
tace și devine cuminte. Intre noi fie vorba, bă
taia e sfîntă, ruptă din rai.

— Totuși nu e prea recomandabilă din punct 
de vedere teoretic, fac eu observația.

— Bineînțeles că nu, dar așa e cel mai simplu. 
Eu n-am timp să aplic altă metodă. Sînt foarte 
ocupat, nevastă-mea la fel, și atunci îl cîrpesc și 
gata, în cîteva minute am terminat și pot să-mi 
văd de treabă. Dar, în sfîrșit, să continuăm. Unde 
rămăsesem ? Mi se pare că la problema perse
verenței și a răbdării. Deci...

Pedagogul rămase deodată pe gînduri și se po
somori.

Ne-am despărțit ca doi buni prieteni. La ușă, 
cînd mi-a strîns mina, a oftat adine. L-am înțeles. 
Era și el tată. Și eu știu ce-nseamnă să fii tati,

caracter narativ, epic și liric, 
formind expoziția formei de 
sonată. Acest material tema
tic se supune unor dezvoltări 
ce angrenează întregul aparat 
orchestral pentru ca, în cele 
din urmă, esența lirică a me
losului să primeze.

Partea a doua — Toccata 
— substituind tradiționalul 
Scherzo, creează prin pulsația 
ritmică neîntreruptă ca și prin 
incisivitatea intonațiilor con
trastul necesar mișcării ur
mătoarei. — Aria — în care 
domină o stare de meditație 
și lirism suav, subliniată prin 
temele viorilor și al clarine
tului. Elemente variate ca 
expresie conține partea a pa
tra — Recitativo — dezvolta
rea acestora culminează în
tr-o secțiune mediană prin 
continua -augmentare a expre
siei dramatice. Treptat, con
flictul se atenuează, sonorită
țile scad iar concluzia lirică 
deschide drum mișcării finale 
a simfoniei — Fantasia — 
concepută sub forma unei 
fugi libere. Ca un epilog, 
spre încheiere, reapar frag
mente tematice din mișcările 
precedente, unificînd astfel 
pe temeiul principiului ciclic 
întreaga lucrare.

Un coleg de studii al tână
rului compozitor — dirijorul 
permanent al Filarmonicii, 
Mircea Cristescu, și-a luat te
merara sarcină a programării 
în prima audiție a unei lu
crări așteptată cu interes.

IOSIF SAVA

• Cultivator 
automat

Colaboratorii Institutului de 
mecanizare și de electrificare 
a agriculturii și ai Institutului 
de cercetări științifice și de 
proiectări și construcții de 
mașini-agricole din Ruse au 
realizat un cultivator automat 
suspendat destinat pentru pră- 
șirea simultană a culturilor 
de-a lungul și de-a curmezișul 
rîndurilor. Mașina este prevă
zută cu un dispozitiv electric 
de comandă, prin care sînt 
acționate organele de lucru, 
în timpul deplasării cultivato
rului între rînduri, la semna
lul primit de la palpatoare 
speciale care ating plantele, 
dispozitivul electric automat 
detașează organele de lucru la 
cca 10 cm- distanță de rădă
cina plantei. Astfel, printr-o 
singură deplasare, cultivatorul 
efectuează prășitul culturilor 
de-a lungul și de-a curmezișul 
rîndurilor.

Cultivatorul automat poate 
fi folosit pentru prășitul cul
turilor semănate pe diferite 
terenuri.

• Robot 
instructor

In S.U.A. a fost construit 
și încercat cu rezultate bune 
un robot instructor, care în
vață pe elevi să scrie și să ci
tească. Cu ajutorul acestei 
mașini electronice, elevii pot 
învăța să citească fără profe
sor în numai 30 de zile. Pen
tru a învăța să scrie au nevo
ie însă de un tiipp mai înde
lungai;.

© Fotografierea 
particulelor 
subatomice

Fotografierea particulelor 
subatomice implică anumite 
dificultăți din cauza cantității 
foarte reduse de lumină emi
se de fiecare particulă a cărei 
mișcare și comportare trebuie 
studiate.

în prezent s-a construit un 
instrument pentru amplifica
ta intensității luminii dega
jate de particule.

Instrumentul se compune 
dintr-un amplificator cu două 
etaje care amplifică lumina 
pe un ecran Ițiminiscent pen
tru fotografiere și păstrează 
imaginea suficient de. mult' 
timp pentru ca fotografierea 
să poată fi efectuată.

In acest instrument, primul 
etaj se compune dintr-un foto- 
catod. în cursul bombardării 
cu fotoni reversul fotocatodu- 
lui degajă electroni care se 
accelerează de-a lungul ubu- 
Iui cu ajutorul unei plăci în
cărcate pozitiv, amplasate la 
extremitate. Cînd electronii se 
apropie de micul ecran lumi- 
niscent ei îl fac să se lumine
ze cu suficientă intensitate. în 
tub există un obturator care 
permite conectarea și deco
nectarea fluxului de electroni 
pentru studierea particulelor 
concrete.

SĂRBĂTORIREA

EVIDENTIAJILOR

' CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru)

La Fabrica „Ideal" din Cerna
vodă a avut loc o festivitate cu 
caracter deosebit. Cu sprijinul 
casei de cultură orășenești, co
mitetele U.T.M. și de sindicat 
au organizat o seară culturală 
închinată evidențiaților în pro
ducție. Programul a fost susținut 
de formații artistice de amatori.

In permanență, biblioteca Școlii medii nr. 3 din Ploiești este 
plina de elevi — iubitori ai literaturii.

Foto: N. STELORIAN



ia slare-masa
LARGĂ A imgmill

— Cum apreciază Federația de atle
tism rezultatele obținute de sportivii 
noștri in competițiile internaționale la 
care au participat anul acesta?

întrebarea aceasta am adresat-o to
varășului CONSTANTIN DUMITRU, 
secretar general al F.R.A.

— Evoluția sportivilor noștri în unele 
probe atletice a fost bună. Atleții ro- 
mîni au cîștigat, și la fete și la băieți. 
Balcaniada de atletism iar juniorii 
și-au adjudecat și ei victoriile în con
fruntările cu atleții polonezi, maghiari 
și iugoslavi. Un salt s-a făcut și în ce 
privește îmbunătățirea performanțelor 
unor atleți. Se știe că au fost doborîte 
multe recorduri republicane atît la 
seniori cît mai ales la juniori : la 200 
m băieți, lungime fete, triplu salt, su
liță băieți, disc, suliță fete și altele. O 
comportare bună au avut atleții ncștri 
și la Olimpiada de la Tokio. Iolanda 
Balaș a confirmat așteptările, iar ju
nioara Mihaela Peneș a furnizat o 
mare surpriză cucerind titlul suprem. 
Lia Manoliu a cucerit medalia de bronz 
pentru a doua oară iar Viorica Visco- 
poleanu, Maria Diaconescu și Șerban 
Ciochină s-au clasat printre primii 6 
din lume.

— Considerați satisfăcătoare evolu
ția a deții or noștri în anul 1964 ?

— Dacă în ansamblu rezultatele ne 
sînt favorabile, la unele probe atletice 
ele nu sînt la nivelul cerințelor. De 
aceea considerăm că nu putem fi pe 
deplin mulțumiți. Bunăoară, în probele 
de alergări viteză, unde eram deficitari, 
s-au înregistrat unele progrese — a 
fost egalat recordul lui Moina la 100 m

și doborît cel de la 200 m — însă nu 
putem spune același lucru și despre 
sprintul feminin. La probele de viteză 
feminine, ca : 100 m, ±00 m, 80 metn gar
duri, și la probele de demifond, șta
feta 4x100 ca și Ia probele masculine : 
400 m, 10 000 m, 3 000 m obstacole. 110 m 
garduri, aruncarea greutății, recordu
rile republicane au rămas la perfor
manțe mediocre.

— Cum se explice, după părerea dv.» 
această stagnare în unele probe atle
tice ?

— Evident, sînt mai multe cauze. 
Printre acestes aș aminti unele defi
ciențe în procesul de pregătire a atle
ților de performanță. Alta cauză ar fi 
introducerea și menținerea in loturile 
republicane a unor juniori și seniori 
fără perspectiva obținerii unor perfor
manțe valoroase și aceasta din cauză că 
nu am reușit să descoperim tineri ta- 
lentați cu care să-i înlocuim. De ase
mene?. socotim că o cauză a acestei 
stagnări e și faptul că nu avem pen
tru fiecare, probă un număr mai mare 
de at’eți de valoare apropiată a căror 
dispută să stimuleze obținerea unor re
zultate dir. ce în ce mai bune. Intre de
ținătorii titlurilor de campioni republi
cani și următorii concurenți există de 
ani de zile un decalaj valoric prea 
mare. Situația aceasta, din păcate, o în- 
tîlnim în numere ase probe atletice atît 
la fete cît și ia băieți. Un exemplu : în 
proba de 100 m femei. Ioana Petrescu 
realizează 11.9 în vreme ce următoarele 
3 pretendente la titlu, au reușit doar 
12,1, 12.2, 12,7. Nu mai vorbim de sări
tura în înălțime, unde a doua clasată

evoluează la nivelul junioarelor, adică 
în jur de 1,60 m. La 5 000 m Andrei Ba- 
rabaș aleargă 13’48“ iar următorii 
aleargă mult peste 14 minute. Situații 
asemănătoare găsim la aruncări și la 
cursa cu obstacole.

—- Și de ce plutonul atleților fruntași 
este atît de restrîns ?

— Atletismul nu este practicat încă 
de masele largi ale tineretului și, ca 
urmare, nu se pot asigura continuu, 
pentru fiecare probă, elemente tinere, 
dotate cu calități fizice și cu reale po
sibilități de dezvoltare.

— Dacă aceasta, este aprecierea dv. 
vă rugăm să ne vorbiți despre măsuri
le luate de federație în acest sens.

— Există un plan concret de măsuri 
ai federației care prevede, între altele, 
ca fiecare asociație sportivă, în lipsa 
unui antrenor, să pregătească cel pu
țin un instructor sportiv, să aibă 
la dispoziție sau să-și amenajeze o bază 
sportivă simplă iar biroul secției, aju
tat de consiliul asociației, să creeze un 
nucleu de cel puțin 10—15 tineri care 
să participe la activitatea de pregătire 
și concursuri. De asemenea, biroul fe
derației a considerat că, deocamdată, 
nu este oportună creșterea numărului 
secțiilor de atletism, ci consolidarea or
ganizatorică a celor existente. Rolul 
principal, în această acțiune, îl au co
misiile locale de atletism, cluburile, or
ganele locale U.C.F.S. Activitatea lor, 
pe această linie, a fost slabă. Acestea 
nu s-au ocupat în mod practic de or
ganizarea unor concursuri în afara ce
lor tradiționale, de depistarea și pregă
tirea elementelor remarcate cu aceste 
prilejuri. S-au limitat doar ia întocmi
rea unor procese-verbale, afilieri, legi
timări, clasificări etc. De aceea nu-i 
surprinzător că multe asociații spor
tive, chiar din orașe cu tradiție atletică: 
Timișoara, Brașov, Oradea, Iași și 
București, nu au secții de atletism sau, 
chiar acolo unde sînt, nu se desfășoară 
nici un fel de activitate.

Aceasta deoarece consiliile asociații
lor sportive nu acordă atenția cuvenită

activității practice de promovare a at
letismului, și se ocupă, aproape în ex
clusivitate, de fotbal. Cîteva exemple : 
în întreprinderi mari cu mii de membri 
ai U.C.F.S. cum sînt uzinele „23 Au
gust", „Semănătoarea", „Electromag
netica", „Danubiana", „Electronica" din 
București sau Șantierele navale Galați, 
Uzina metalurgică Bacău, „Țesătura" 
Iași, Uzina mecanică Timișoara, nu se 
întreprind nici un fel de acțiuni pri
vind antrenarea tineretului la practi
carea acestei discipline sportive.

— Ne puteți face o comparație din 
care să reiasă locul pe care-1 ocupă at
letismul în preocuparea asociațiilor și 
cluburilor sportive, de exemplu, față 
de fotbal?

— în primăvară federația avea afi
liate aproaoe 1000 secții de atletism 
și 9 735 atleți legitimați în vreme ce 
Federația de fotbal avea afiliate peste 
3 000 de formații, ceea ce presupune o 
masă de fotbaliști de circa 50 000. Dar 
nici cei peste 9 000 de atleți nu desfă
șoară o activitate corespunzătoare.

— Măsurile preconizate de federație 
vizau tocmai înlăturarea lipsurilor des
pre care vorbiți: intervine o întrebare 
firească : unde este efieiența lor ? S-a 
urmărit de către federație aplicarea în 
practică a măsurilor stabilite?

— Nu am urmărit decît într-o prea 
mică măsură.

Socotim necesar să amintim aici că în 
1961, ziarul nostru a publicat o serie 
de articole privind dezvoltarea atletis
mului, cu care prilej mulți dintre in
terlocutorii de atunci au semnalat de
ficiențe asemănătoare venind cu pro
puneri și sugestii pentru înlăturarea 
lor.

La întrebările : Care din soluțiile 
propuse de ziar în 1961 au folosit Fe
derației de atletism ? Cum au fost apli
cate în practică și ce rezultate au dat ? 
ne răspunde tovarășul FLORIAN 
LASLĂU. secretar general adjunct al 
F.R.A.

■— Nu mă voi referi la toate, cî voi 
aminti doar cîteva. Și atunci s-a vorbit

despre faptul că asociațiile și clubu
rile sportive neglijează baza de masă a 
atletismului. Soluțiile propuse? Pune
rea unui accent deosebit pe organiza
rea unor competiții de masă . în scopul 
descoperirii elementelor talentate. Au 
fost organizate concursuri speciale de 
depistare cu care prilej s-au descope
rit o serie de elemente înzestrate. S-a 
mai propus, de asemenea, ca munca de 
selecție, de îndrumare și instruire a 
acestora să aibe la bază mijloace, me
tode și criterii științifice. Pe această li
nie s-a făcut destul de puțin. Numeroși 
tineri cu reale posibilități de dezvol
tare n-au fost ăntrenați în secțiile de 
performanță ale cluburilor sportive, nu 
s-a urmărit metodic, sistematic, evolu
ția lor, ei fiind lăsați să-și continue 
activitatea la voia întîmplării.

In acest sens este concludentă și re
latarea pe care ne-a făcut-o tovarășul 
VLADIMIR SIMIONESCU. inspector în 
Direcția educației tineretului școlar din 
Ministerul Invățămîntului.

— Se știe că școlile furnizează, ca în 
toate sporturile, și atletismului cel mai 
mare număr de juniori. Spuneam a- 
tunci, în 1961, că pentru creșterea per

formanțelor atletice este absolut nece
sară o justă periodizare a antrenamen
telor elevilor în funcție de programul 
școlar. Pentru că nu se pot obține re
zultate de valoare cu o pregătire întîm- 
plătoare sau formală. S-a mai propus 
atunci ca fiecare atlet să fie pregătit 
în funcție de particularitățile pe care le 
prezintă. Federația de specialitate, co
legiul central de antrenori, n-au dove
dit receptivitatea cuvenită la aceste 
propuneri, ca și la altele apărute atunci 
în ziar. Dacă activitatea atletică în ca
drul școlilor sportive de elevi s-a îmbu
nătățit din an în an, nu același lucru se 
poate spune despre activitatea în aso
ciațiile sportive, din majoritatea școli
lor. S-au organizat prea puține întîlniri 
interșcolare din care cauză și partici
parea elevilor la competițiile locale este 
redusă. Unele succese s-au obținut. în 
orașele Piatra Neamț, Cîmpulung Mus
cel, Pitești, socotite înainte fără tradi
ție atletică, activează acum puternice 
formații școlare, din care fac parte ju
niori de perspectivă.

Continuăm să acordăm toată atenția 
dezvoltării atletismului în toate școlile.

Ștacheta atletismului
TOT MAI SUS

Iată cîteva păreri în legătură cu de
pistarea și selecționarea elementelor de 
valoare:

— în general în întreg procesul de 
dezvoltare a atletismului nostru — ne 
spune?, tovarășul FLORIAN LASLĂU 
— problema depistării și selecției ele
mentelor de valoare, cu perspectivă, 
constituie obiectivul principal. Arătam, 
cu prilejul anchetei inițiate de „Scîn- 
teia tineretului" și publicată la 21 fe
bruarie 1961, necesitatea unor astfel de 
acțiuni în toate regiunile țării. Ase
menea acțiuni au fost întreprinse. Anul 
trecut, de exemplu, am descoperit ele
mente dotate pentru unele probe atle
tice. Dar, trebuie să recunosc, totul s-a 
oprit aid. Și o vină in această aban
donare o au comisiile de atletism și sec
țiile tehnice ale consiliilor regionale 
U.C.F.S.

Elementele descoperite n-au fost în
drumate și supravegheate, n-a existat 
interes și preocupare pentru creșterea, 
dezvoltarea lor. S-a prevăzut ca ele
mentele descoperite — și există o evi
dență clară a acestora — să fie apro
piate de centrele regionale ori de șco
lile cu program special. Dar aceasta nu 
s-a făcut, din care cauză prea puțini 
atleți din cei depistați în 1963 au făcut 
parte din echipele regiunilor care au 
participat la Spartachiada repubficană.

Vom continua, firește, acest proces 
de depistare și selecție a unor noi ele
mente, mai ales pentru probele atletice 
deficitare. Și cum pentru aceasta nu 
există un aparat special, atenția tre
buie îndreptată, ca și pînă acum, spre 
concursurile de masă. Dar nu numai con
cursuri în centre de regiuni, la care să 
ia parte mereu aceiași tineri, ci con
cursuri în întreprinderi, școli. în satele 
și raioanele patriei.

VASILE DUMITRESCU — antrenor 
la lotul R.P.R.

— Deși atleții noștri au cîștigat li
nele competiții internaționale, con-

~~..... ★

sider că nu s-au obținut rezultate pe 
măsura posibilităților existente. Avem 
condiții pentru a dezvolta atletismul, 
pentru a îmbunătăți performanțele. 
Este însă necesar ca elementele des
coperite în competițiile de masă, să 
fie angrenate într-o pregătire meto
dică, permanentă, sub îndrumarea și 
conducerea unor antrenori competența 
Un deziderat care se poate realiza prin 
gruparea acestora în centrele unde exi
stă activitate atletică. Dar fiecare con
curs de descoperire și selecție trebuie 
dublat de anumite norme de control 
pentru cunoașterea calităților fizice și

prinde: nu e totul să descoperi ele
mente cu prilejul diferitelor competiții, 
ci să ai grijă de pregătirea, de selecția 
lor după criterii riguros științifice. Este 
necesar ca Federația de atletism, cole
giul central de antrenori, să urmă
rească finalizarea acțiunilor începute, 
să organizeze tabere cu elementele se
lecționate incluzînd pentru fiecare ra
mură atletică cel puțin 30—40 de tineri.

— Dumneavoastră ce părere aveți?
— M-am ocupat îndeaproape de or

ganizarea a două tabere de cite 30 de 
fete, pe lîngă lotul de junioare, în ve
derea sporirii numărului de sprintere.

După selecție —

o pregătire neintreruptă
a indicilor oe dezvoltare =crfo-Sricuo- 
gică a tiaerGor. Si de-anea pe bara 
analizei acestor dau*. așa c=a s-a mai 
încercat. « sâ Se chenafi ia ee^reue 
de pregătire.

pare in xresi s«s ?

— A e Ti stat. Anal accssa s-a între

ce antrenori au ur rX- it derfSocsaeea 
primei faze a Spenariăaoec S-ac des
coperit, cu arest prilej,
cu posibilități naturale 5? creștere 
foarte bune. Pînă la ora az.uiiâ na s-a 
făcut însă nimic cu ei.

Iată deci o altă corrnrrie care se oes-

Zz mcEuentaî de față taâ ocup de 
kx de 3» lese aan U aot Fac ca expe-

ca-năt. rxrto-Csxkcke. Pectr*. o âc-

*
A doua clasată la săritura în înălțime ie- 

mei se află la o distanță apreciabilă de per
formanța loiandei Balaș.

Există o ^dispută" cam recte fa
cu trecerea unor sportivi de ia as cztreacr -z 
altul, ceea ce duce adesea ,z szsgrxx-. zx 
creșterea performanțelor.

Antrenorii:
— E al meu !
— Ba al meu ! 
Atletul:
— Stați, nene, 

formă!
că mă scoateți din

Iolanda Balaș : Greu de predat o șta
fetă în condițiile astea !

?n procesul de selecție nu se ține întot
deauna seama de vîrsta propice pentru „star
tul" în activitatea de performanță.

Pe unele stadzoar.e aQaflMOl <
lie tratat ca o ^cenurereasâ”, prientaiea tîzr.c 
acordată fotbalului.

— Și acum vă vom prezenta cîteva 
din cele mal proaspete speranțe ak- 
atletismului nostru ’

— Hai, ce mai așteptați, liberați re
cede terenul, nu vedeți că au venit fot
baliștii !

desene de NEAGU RADULESCU

cum ar fi înotul, jocuri sportive. De ce 
fac eu acest experiment ? Pentru că am 
convingerea că nu este bine să fie con
siderată competiția ca singurul mijloc 
de descoperire și selecție. Fetele care 
vor să facă atletism nu sînt totdeauna 
și cele care au posibilități reale de dez
voltare. încă o problemă: durata de 
pregătire a atleților și mai ales a sprin
terilor, se întinde pe o perioadă mai 
lungă, de 7—8 ani. De aceea ar trebui 
ca selecția să înceapă încă de la vîrsta de 
12—14 ani. Pînă la această vîrsta mai 
poți să influențezi dezvoltarea calită
ților fizice pe care le au tinerii, încli
națiile pentru o probă sportivă sau alta. 
Pe urmă e mai greu. Și cum cele mai 
multe elemente le furnizează școlile, 
se impune ea aici sa se facă sport după 
un program sistematic care să cuprindă 
eii mai multe discipline sportive pentru 
o dezvoltare multilaterală, armonioasă 
a copiilor.

Mai mulți dintre interlocutorii noștri 
ou vorbit despre tinerii remarcați cu 
erezia Spartachiadei republicane. 
Ne-am adresat tovarășulu! CONSTAN
TIN DUMITRU pentru a afla ce face, 
in prezent. federația de atletism pen
tru ca eJementeie afirmate să aibă o 
pregătire conți ntâ, in scopul creșterii 
tor șz a obținerii trecr performanțe de 
vakxre.

l/K SiHJ „SPESAHJEIE“ DE Att',1 3 AM?

— Aram trei ani. prnnpa» mete 
adversare in probele de sprint, erau

— -j—itâxrey, Ana Bestren și 
Sanca B:rrer_ Eram convinsă că re- 
ccrâuZ țării va fi cioberi: de una din
tre aceste pretendente la t-tiul republi
can. Spre regretul nostru, numele lor 
n-a ape rut pe rebela de recorduri și 
nici mâcs* nu s-au remarca: in ulti
mele cccnpetqu republicane. Și acestea 
nu sint singurele exemple. N-au îm
plini: speranțele nici Drotleff. Kineses 
Poenârearm. care se afirmaseră ca ju
nioare cu mari posibilități.

— Forțarea atleților juniori pentru 
performanțe justificative imediate care, 
se știe duc la plafonare pretimpurie

Și aceasta, așa cum remarcau mai 
mulți dintre interlocutorii noștri. în 
vreme ce cu seniori1’, mai ales la ni- 
veial loturilor republicane, nu se lu
crează eu suficient curaj din punct dc 
vedere al volumului și intensității. 
Atletul Gh. Zamiirescu 3 ajuns la nn 
volum de lucru pe care mulți antre
nori l-an apreciat asemănător antre
namentului de demifond. iar Ioana Pe
trescu. specialistă la probele de viteză, 
lucrând antrenamente de demifondistă 
a reușit. în acest an. spre surprinderea

— Forțarea timpurie a jtedsriitr 
printr-o muncă de stricre scerafcare, 
pe o anumită probă, a dăuna: nsxîl «- 
tletismuluL De altfel la conferința an
trenorilor de afiefism. din martie 1®64. 
aceasta a fost una dintre problemele 
mult discutate. Sint și acum păreri con
troversate. In ceea ce privește lotul re
publican de juniori, noi «intern aâepții 
ideii continuității muncii de pregătire a 
atleților cu antrenorii -de-acasă*. Bine
înțeles dacă aceștia sint specialiști in 
proba respectivă.

Din ceea ce ne-a relatat, antrenorul 
ALEXANDRU STOENESCU (clubul 
sportiv Dinamo-București), în această 
ordine de idei, reținem următoarele:

— Consider greșiză centralizarea o- 
bligatorie a pregătirii atleților fruntași. 
..Ștafeta" aceasta, de la un antrenor la 
altul, frinează dezvoltarea lor viitoare, 
în acest fel unii antrenori caută să 
..scoată" tot ce pot de la atleții tineri.

' - ’■ pexfor-
■Mo|riar imeifiate. știind că apoi atle
ții respectivi vor fi trecuți la alt antre
nor. De asemenea, este cunoscut că o 
dată cu txe9terea uznri sportiv cresc și 
anoftiu|He și experiența antrenorului.

AoUcnoarea CLAUDIA SIMIONES
CU. care se ocupă de pregătirea aler- 
gMaordor de viteză, afirmă:

— Adesea noi antrenorii forțăm rit
mul de pregâfire al juniorilor în goana 
după rerL:a:e cît mai bune, cu dorința 
de a ixbida mai repede rămînerea în 
urmă. Dar aceasta se poate face numai 
dacă în pregătirea juniorilor fruntași 
’.*a fi un proces metodic neîntrerupt, cu 
lucru intens și variat la baza căruia să 
stea preocuparea pentru o dezvoltare 
fizîrĂ multilaterală, armonioasă.

Un alt aspect al acestei probleme l-a 
relevat profesoara EVELINE GHIMPU, 
de ia Școala sportivă nr. 2 din Bucu
rești :

— Sînt antrenori de atletism care își 
justifică lipsa de preocupare în selec
ția elevilor și comoditatea în lucru, prin 
argumentul că nu vor să forțeze pre
gătirea juniorilor. In realitate, copiii 
sînt adaptați la o cantitate mare de e- 
fort fizic, și dacă îi urmărim în joaca 
lor, de la cele mai mici vîrste, ne dăm 
ușor seama de aceasta. Problema este 
să lucrăm cu un volum normal de mun
că multilateral, ferindu-ne de o strictă 
specializare și de o intensitate prea ri
dicată a efortului.

Reținem, la acest capitol al pregăti
rii, in special a juniorilor, și o propu
nere făcută de interlocutoarea noastră:

— Am discutat cu colegii mei și-am

ajuns la concluzia că dacă școlile 
sportive de elevi ar activa într-o di
rectă legătură cu cîte un club de per
formanță, atunci ar putea exista o mai 
strînsă legătură între antrenorii clu
bului și profesorii școlii în privința 
pregătirii elevilor. Antrenorii ar avea 
posibilitatea să cunoască din plin ele
vii care vor trece, după absolvirea 
școlii, în pregătirea lor iar profesorii 
școlii sportive vor putea să urmă
rească și să colaboreze cu antrenorii 
la pregătirea elevilor lor, după ce vor 
termina școala.

Și încă o sugestie care s-a evidențiat 
în cuvîntul mai multor interlocutori și 
pe care antrenorii CLAUDIA SIMIO
NESCU și VASILE DUMITRESCU, au 
concretizat-o :

— Metodele de lucru în procesul de 
pregătire sînt adesea destul de diferite 
la antrenorii noștri de atletism iar pro
cedeele noi folosite pe plan interna
țional nu ajung întotdeauna la timp 
la antrenori. Literatura de specialitate 
nu s-a ocupat suficient și la un nivel 
corespunzător, diferențiat, de atletism. 
Celelalte forme de documentare (tra
duceri, reviste de specialitate din alte 
țări, studii științifice efectuate de cer
cetătorii noștri și străini) nu ajung de
cît la puțini antrenori de atletism și 
uneori după 1—2 ani de la elaborarea 
lor. Din această cauză nu se poate face 
un schimb de experiență rodnic atît 
de necesar în această muncă.

VASILE CĂBULEA 
SILVIU DUMITRESCU 

VASILE RANGA



— Elogiu ?
— Firește, adresat Școlii 

medii nr. 3 din Galați.
— S.O.S. ?
— Preventiv. Pentru a evi

ta naufragiile.
— Și articolul 33 ?
— In felul lui o busolă ori 

un cod marinăresc. Subliniind 
unele îndatoriri și încercînd 
să readucă în memoria unor 
navigatori, sub 18 ani, dificila 
întrebare: „Încotro ?“

— Să revenim la elogiu... 
Ce l-a determinat ?

— Previziunea și sentimen
tul răspunderii: la capătul a 
șase săptămâni de la începe
rea noului an școlar, direcțiu
nea Școlii medii nr. 3 a efec
tuat una din acele investigații 
profesionalo-didactice — re
zultate, metode, perspective — 
încheiată cu un neașteptat 
semnal de alarmă. Neașteptat 
— pentru că școala se numără 
printre cele mai 
teptat — pen
tru că ultimele 
promoții și-au 
dovedit din 
plin maturita
tea; neașteptat, 
mai ales, prin 
prisma rezulta
telor din anul 
trecut. (Din 17Q 
de absolvenți 
ai claselor a 
Xl-a — 163 au 
trecut cu bine 
examenul de 
maturitate, iar 
153 au fost ad
miși în învăță
mântul supe
rior). Să fi fost 
rezultatele din 
anul 
din 
săptămîni, 
larmante ? Dimpotrivă! A- 
tunci ?

Tovarășa Maria Rențea, di
rectoarea școlii, ne sugerează 
cu discreție: Exigența ne o- 
bligă să prevedem din timp... 
ceea ce nu am prevăzut in a- 
nul trecut. Pentru că ne-au 
bucurat rezultatele celor 163 
de elevi care și-au găsit dru
mul în viață. Dar școala răs
punde și pentru cei care nu 
și-l găsesc. Și nu răspunde 
doar de o simplă absolvire, de 
un examen de maturitate, ori 
de o admitere în învățămintul 
superior. Răspunde și de 
drumul ales (stabilirea exactă 
a aptitudinilor), de calitățile 
elevilor (calități căpătate în 
școală), de adevărata lor ma
turitate. De aici, semnalul de 
alarmă. Preventiv. Pentru ci 
ne propunem mai mult.

De aici, evident și elogiul.
Sesizați de semnalul de a- 

larmă consultăm catalogul cla
sei a Xl-a C.

Elevi ca Stroia, Conțescu, 
Flbtman, Zapis, Șerbu, Dumi
tru ne demonstrează cu argu
mentul edificator al calificati
velor că statisticile finale — 
procentul de absolvenți — se 
stabilește în linii mari, încă de 
acum, din primele săptămini.

Nu lipsesc nici notele de 4 
și 3. Unele, e drept, rătăcite 
penibil și cu atît mai mult re
gretabil, în șirul notelor bune. 
Altele, dimpotrivă, grupate, 
constituindu-se în cite un șir 
nesfîrșit în dreptul unuia și 
aceluiași nume. Din fericire, 
descoperim doar două aseme
nea șiruri, înlănțuind prin u- 
niformitatea notelor slabe cele 
mai variate discipline : mate
matici, romînă, istorie, fizică, 
limbi străine. Cu permisiunea 
direcției folosim prima re
creație pentru o scurtă discu
ție cu clasa a XI-a C. Dar nu 
atît o discuție cît o cercetare 
atentă a fizionomiilor și, final, 
sub impresia puternică a pri-

bune; neaș-

virilor deschise și a tinereții 
invitînd la încredere — mani
festarea unei nedumeriri.

— Am consultat catalogul 
clasei dv. Fără uimire în fața 
notelor bune — v-ați făcut 
datoria — cu uimire în fața 
unei situații, pe drept cuvînt, 
alarmante: la capătul acestui 
an doi dintre colegii dv., per
severând în situația de pînă 
acum (ziua rea se cunoaște și 
ea de dimineață) nu vor putea 
absolvi.

Nu mi-am notat numele lor. 
Nici n-ar fi avut importanță. 
Dar dv. îi cunoașteți și, ceea 
ce mi se pare mai grav, v-ați 
obișnuit cu felul lor de-a fi și 
ați acceptat, această situație. 
Mai mult chiar. Vă întîlniți 
cu el zi de zi, învățați în ace
eași clasă, vă comunicați im
presiile, vă împărtășiți îngri
jorările... uițînd însă că la ca
pătul anului o sa vă despărțiți 
de acești colegi care, evident,

Un elogiu,

S.O.S. și

acesta, 
primele 

a-

articolul 33

Sesiune consacrată
aniversării Bibliotecii

centrale ieșene

Sîmbătă a început la Iași lu
crările sesiunii de referate 
consacrată celei de a 125-a 
aniversări a Bibliotecii centra
le universitare „M. Eminescu“ 
din localitate.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntu- 
lui, ai unor biblioteci din Ca
pitală și din țară, ai organe
lor locale de partid, oameni de 
cultură și știință.

în cuvîntul de deschidere a 
sesiunii, prof. Grigore Botez, 
directorul așezămîntului, evo- 
cînd istoricul Bibliotecii cen
trale universitare din Iași, în
ființată în noiembrie 1839, de 
domnitorul Mihail Sturza, a 
relevat dezvoltarea impetuoasă 
pe care a cuposcut-o bibliote
ca în anii puterii populare. 
Biblioteca ieșeană posedă în 
prezent peste 1 500 000 cărți și 
reviste, față de 135 000 în anul 
1934. Ea întreține relații de 
schimb cu institute similare 
din peste 90 de țări ale lumii.

în continuare, au fost pre
zentate mai multe referate 
asupra unor eercetărj și pro
bleme de specialitate.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

Folo: AGERPRES

Termocentrala Doicești este 
furnizorul de materie primă 
al fabricii de beton celular 
autoclavizat, în prezent în 
construcție (vedere exteri

oară)

Noi producții 
a!e studioului 
„Anima-film 
București

Cu prilejul Zilelor culturii 
sovietice, in sala Casei priete
niei romino-sovi 
a avut loc simbi 
literar intitulat 
marelui

» din Cluj 
un montaj 
ub steagul 

i-eu dat 
teatrul 
a stU»

Colocviu
cu tinerețea

ate de partid oamenilor muncii. 
După cîteva momente de liniște, 
rînd pe rînd, vorbesc tinerii. Dis
cută aprins despre munca lor, 
despre pregătirea profesională 
care necesită eforturi permanen
te, despre ridicarea calificării la 
locul de muncă, despre dorințele 
și visele lor îndrăznețe, despre 
prietenie, iubire. Este o adevă
rată masă rotundă a tinereții, la 
care se dezbat, se caută, se pro
pun soluții, drumuri, Participa
rea la discuție este pasionantă.

Tihuniuc Nieolae vorbește des
pre căsătorie, despre respectul 
reciproc, atenția față de cel de 
lîngă tine.

Livadaru Artemiza — fruntașă 
la secția de tricotaje — își măr
turisește bucuria pe care o are 
în colectivul de muncă, o adevă
rată familie, vorbește despre par
ticiparea la activitatea în briga
da artistică și satisfacția pe care 
a avut-o, împreună cu celelalte 
colege, atunci cînd au obținut la 
faza finală a concursului artiști
lor amatori pyemiul al III-lea.

„Nu mică mi-a fost bucuria 
cînd am auzit, într-un magazin 
un cumpărător spunînd „foarte 
frumos" despre unul din mode
lele noi de pantofi create în coo
perativa noastră. Iată, mi-am 
spus, munca ta primește zilnic 
zeci de calificative", spune Nicu- 
lăiță Ion

Ridicarea calificării prin stu
dierea cărților de specialitate, 
despre filmele văzute în timpul 
liber ca și despre spectacolele 
vizionate în polectiv (abonamen
te) — iată încă alte subiecte care 
au stat în cepțrul atenției- Din 
cînd în cînd, mărturisirile ating 
probleme cu o notă personală 
mai pronunțată. Dan Ungurea- 
nu, student la Facultatea de me
canică — secția fără frecvență 
— face o mărturisire în... versuri.

Turcanu Georgeta, Toma Ana, 
Nica Elena, Chiper Vasile și 
mulți alții au contribuit și ei la 
desfășurarea antrenantă a discu

țiilor acestui interesant „club a! 
tinereții" denumit de cineva și 
„schimb de experiență" pe plan 
intim.

După cum se vede este vorba 
despre o acțiune extrem de inte
resantă de aceea credem că ar fi 
utile, la început de drum, cîteva 
sugestii care să orienteze pe or
ganizatorii acestei acțiuni spre 
formularea unor teme menite să 
trezească interesul tinerilor.

Astfel s-ar evita tendința dis
persării asupra unui număr prea 
mare de probleme, progiamul a- 
cestor manifestări orientîndu-se 
spre luarea în dezbatere, pe rînd, 
a unui număr de teme propuse. 
Un ajutor deosebit de prețios 
poate fi primit din partea spe
cialiștilor din întreprinderile și 
instituțiile ieșene : Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza", Filiala 
Uniunii scriitorilor, Teatrul Na
țional, Muzeul de istorie etc.

O seară ar putea fi organizată 
solicițîndu-se participarea tineri
lor actori ai Teatrului Național 
care să contribuie efectiv la în
tregul program. Interesantă, de 
asemenea, ar putea fi o seară 
organizată cu concursul Filialei 
Uniunii scriitorilor, tema fiind 
aceea a vieții și operei unor 
scriitori născuți pe meleagurile 
ieșene. Aici s-ar putea desfășura 
un concurs pe teme din creația 
lor. Pentru întregirea imaginii 
scriitorilor respectivi cîteva pa
nouri, vitrine cu materiale docu
mentare (facsimile, fotografii, 
sprisori etc.) ar fi binevenite. în 
cadrul altor asemenea dezbateri 
ale „clubului tinereții" își pot 
afla locul teme ca etica omului 
nou, sau monumentele culturale 
ale regiunii. Acestea sînt cîteva 
sugestii ale tinerilor cu care am 
vorbit. Ele pot fi, desigur, com
pletate cu altele la fel de intere
sante care vor asigura succesul 
acțiunilor viitoare.

deea unei acțiuni 
cu caracter educa
tiv a urmat preo
cupărilor utemiști- 
lor de a găsi forme 
noi, atractive de 
petrecere a timpu

lui liber. în ședințele comitetu
lui U.T.M. de la Uniunea regio
nală a cooperativelor meșteșugă- 
rești-Iași, secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. și responsabilii 
culturali au pus la punct pînă la 
amănunte, modul de organizare, 
ce anume să cuprindă programul 
unei seri și apoi s-a trecut la 
pregătirea concretă. Organizatorii 
au avut în deschiderea unor dis
cuții despre și pentru tineret 
punctul principal al dezbaterii 
„clubului". Invitațiile trimise au 
transmis acestora programul 
exact.

Sîntem printre primii sosiți. 
Primirea e simplă dar plină de 
atenție, cîțiva tineri avînd rolul 
șpecial de gazde.

Locurile s-au ocupat pînă la 
ultimul.

„Am fost pe la vreo patru 
meșteri pînă am reușit să fur 
meseria" își începe cuvîntul pen
sionarul Niță Petre invitat în 
această seară să vorbească des
pre felul în care munceau în tre
cut tinerii. Și imaginile se succed 
cu putere de evocare. Se citesc 
apoi, știri și articole din presa 
progresistă a vremii — un inte
resant montaj de reportaje. Con
dițiile de muncă, uneltele, halele 
în care erau adăpostite așa-zisele 
ateliere, toate, reliefează tabloul 
epocii în care oamenii munceau 
pînă la istovire pentru a-și cîștiga 
o existență, precară.

„Mă uit la voi, tineri adunați 
în această sală, la hainele voas
tre îngrijjte, la fețele voastre se
nine. Cpjnparația este revelatoa
re $rin însăși prezența voastră 
luminoasă".

Apoi, bătrînul maistru, în cu
vinte calde, vorbește despre con
dițiile de viață și de munca ere-

al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și Institutul 
romîn pentru relații culturale 
cu străinătatea.

★
îiț cadrul acordului de cola

borare culturală și științifică 
intre R. P. Romînă și R. P. 
Chineză, prof. ing. Avram 
Constantin, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romî
ne. rectorului Institutului po
litehnic din Timișoara, a ple-

t la Pekin pentru trei săp- 
mini într-o vizită de docu- 

jtare și pentru a ține o 
de conferințe.

★

ătâ după-amiază a avut 
Capitală un simpozion 

ema ..Noi realizări ale In
ului de inframicrobiologie 
cademiei R. P. Romîne", 
uzat de Consiliul pentru 
ndirea cunoștințelor cul- 
-științifice.

*
-a deschis sim

te a bunurilor 
ate de 
intreag^

(Agerpres)

urmeaza a 
in serie incepînd

Upna Ann 
tar de stat al info 
Republica Guinee 
citat tara noastră

nu vor putea promova. O re
nunțare, deci, acceptată, o pă
răsire aproape prevăzută...

Ei, bine, ce se intimplă ? 
Sinteți în stare auzind un 
semnal S.O.S. să treceți mai 
departe, să nu intindeți mina 
celui care se află in primej
die, să nu Încercați sa-l sal
vați ?

Știu că aveți un cod mari
năresc. Un regulament cu ar
ticole obligatorii Dar artico
lul 33, poate cel mai ii 
tant, privind indatoriril 
fiece zi, nu se referă fi 
luațuz colegilo 
sînt intr-atit 
poate cohz 
discuția 
corigenț 
finitiree 
anului școlar Dar ct 
o știți foarte bine, nu e w 
cident de ultim moment 
proces care începe cel t 
desea din prima zi de c 
la acest proces ați asutat, 
fost martori și. în măsura 
care nu veți interveni, veți 
deveni complici.

Să ne adresăm acum și ce
lor doi pentru moment — fără 
nume — riscind o întrebare 
directă. Mai intii, insă, ca o 
dovadă că vă cunoașteți și re
cunoașteți situația, ridicați-vă 
in picioare. (S-au ridicat). Ce 
aveți de gînd ? Contați pe 
proverbialul noroc al celor 
nepregătiți ? Cite note de 4 și 
3 mai doriți să se adune ? 
Cite absențe ? Nu puteți înțe
lege că vă pedepsiți singuri 
închizîndu-vă drumurile ? Și 
nu înțelegeți că toată această 
discuție are un singur mobil: 
să vă amintească — de ce nu?
— că nu avem nici un om de 
pierdut.

Finalul discuției nu poate fi 
consemnat. Ar fi prematur. 
Pentru că adevăratul 
va constitui, sperăm, 
soare trimisă 
săptămini sau peste 
luni pe adresa redacției, 
scrisoare din care vom afla 
utilitatea acestui semnal 
alarmă.

Și atunci cînd S.OJS.-ul de 
azi va fi de domeniul trecutu
lui, cînd articolul 33 va fi în
țeles nu numai ca o îndato
rire individuală ci și de către 
toți elevii clasei a Xl-a C ca 
o lege a colegialității, vom re
veni... Și elogiul va fi deplin.

La studioul 
„Anima-film 
realizeaz.
ducții cinematografice de de
sene și obiecte animate. A:
fost terminate de curind fiJ
mde „Fără morală*, in rec_
lui Lâviu Ghigorț. scenarm
aparțini.nd lui Ion P -pesci*
Gopo și „Glumă nouă ca fia

Cinematografe

N. ADAM

peste

DOREL DORIAN

FILMELE SĂPTĂMÎNII
In viitoare

în anul 1964. la Karlovy-Vary s?a decer
nat Premiul special al juriului filmului ÎN 
VÎLTOARE, producție a studioului ,Hunia". 
Scenariul și regia filmului aparțin lui Istvan 
Gall.

Rolul Bobe este deținut de actrița Marian
ne Moor pe care spectatorii noștri au cunos- 
cut-o în filmul DE SÎMBÂTÂ PÎNÂ LUNI, 
în alte roluri : Andrea Draboca, Sandor Csi- 
kos, Ianos Harkanyi, Andras Kezah, Tabor 
Orban și Gyula Szersen.

final îl 
o seri
ci te va 
cîteva 

O

Scenă din filmul în viitoare

Sedusă si abandonată
Prezent pe ecranele noastre în triplu rol 

(scenarist, regizor și actor principal) în fil
mul ÎNCURCĂTURA BLESTEMATA, Pietro 
Germi reapare in SEDUSĂ ȘI ABANDO
NATĂ, de data aceasta numai ca scenarist 
și regizor.

în roluri principale apar Stefania San- 
drelli (interpretă în „Divorț italian**) și Saro 
Urzi. Pentru interpretarea acestui rol, Urzi a 
luat premiul la Cannes în 1964. Tot la Can
nes i s-a decernat filmului SEDUSĂ ȘI 
ABANDONATĂ, „Tichetul de aur“.

Scena din filmul Sedusă și abandonată'

CÎNTĂREAȚA SCLAVĂ, film 
pentru ecran panoramic, rulează ia 
Patria (10» 12,4.5» 15,30! 18,15, 21). 
COMOARA DIN VADUL VECHI: 
Republica (10» 12» 14.15» 16.45» 19» 
21) ÎNCURCĂTURA BLESTEMA
TĂ : Carpați (9,30» 12.15» 15, 18,
20.45) . Luceafărul (9.30» 12,15» 15»
17.45) 20.30). Giivițd (9,45, 12.30» 
15,15. 18» 20.45), Modern (9.30» 
12.15: 15» 17.45: 20.30). Capitol fde 
la 6 noiembrie). VESELIE LA 
ACAPULCO : București (8.45; 11» 
13 30; 16; 18.30; 21). VII SI MORȚÎ
— cinemascop (ambele serii) Fe
roviar (9; 1245» 16.30: 20.15). PO
VESTE DE PE DON : Capitol (9.30» 
11.45» 14» 16 30; 18.45; 21). UM
BRELELE DIN CHERBOURG i 
Melodia (9.45» 12, 14,30; 16.45» 19» 
21). EXISTĂ UN ASEMENEA FLĂ
CĂU: Festival (9,30; 11,45; 14; 16.15» 
18,45; 21). ȘOFERII IADULUI: Vic
toria (10: 12» 14» 16» 18,15» 20,30). 
STRĂINUL — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (9,45; 13» 16,30» 20). 
Tomis (9,30: 13; 16,30; 20), Fio- 
reasca (16,30» 20). ACCATTONE : 
Centra) (9,30» 11,45» 14» 16,15»
18,30» 20,45), Cotroceni (15,30» 18; 
20,30). COLABORATORUL CEKA t 
Union (15,30» 18» 20,30). Progresul 
(15,30; 18; 20,15). PROGRAM PEN
TRU COPII (dimineața ora 10). 
DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
Doina (11,30. 13,45) 16» 18,15» 20,30). 
COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE : Giulești (10; 12,30» 15) 
17,30» 20), Drumul Sării (15,30- 
17,45» 20). CEI TREI MUȘCHETARI
— cinemascop (ambele serii) : în
frățirea între popoare (10» 16; 20). 
II AT ARI (ambele sprij) : Excelsior 
(9,30. |3» 16 30; 20). Aurora (9.30» 
13) 16,30» 20). ASASINUL DIN 
CARTEA DE TELEFON rulează la 
cinematograful Cultura) (15» 
19; ........ ..............
cia (9,45; 12, 14,15» 16,30i 18,45; 
21). COMOARA DIN LACUL DJ2 
ARGINT : Buzești (10,30» 13» 15,30» 
18» 20J30)» BRAȚUL NEDREPT AL 
LEGII : Crîngași (16» 18,15; 20,30). 
VIATĂ PARTICULARĂ: Bucegl (10- 
12,15» 15,30» 18) 20,30). BANDA DE 
LAȘI rulează lq cjnematografpl Uni
rea (16j 18,15) 20,30). LEGENDA
DIN TREN : Flacăra (16; 18; 20). 
ÎNTUNERIC ÎN PLINĂ ZI : Vitan 
(16; 18,15; 20.30). GHEPARDUL — 
cinemascop (ambele serii) : (9,30-,
13; 16,30; 20). VIAȚĂ SPORTIVĂ : 
Moșilor (15,15) 18, 20,45). VALEA 
VUITURILOR » Munca <16; 18,15) 
20,30). REZERVAT PENTRU 
MOARTE rulează la cinemato
graful Popular (16» 18,15» 20,30). 
PĂȘESC PRIN MOSCOVA :
— cinemascop : Arta (14» 16; 18»
20). VÎNĂTOAREA — Cinemascop: 
Cosmos (16» 18i 20). GALAPAGOS: 
Viitorul (15.30) 18» 20,30). BĂR
BAȚII t Colentina (16» 18) 20). DOI 
COLONEI : Rahova (16: 18,15)
20,30). PAGINI DE ISTORIE - 
ROMÎNIA, ORIZONT ’64: Fia- 
mura (10j 16; 19).

.... Î7»
21). MORAL ’63: Da-

SPORT•SPORT•SPORT
FOTBAL

• Etapa a XH-a a campio
natului categoriei A la fot
bal programează 
fidele : Progresul 
(meciul se va disputa pe 
dionul Dinamo de la 
15,00); Știința Cluj 
C.S.M.S. Iași; Dinam» 
tești — Crișul Oradea ; 
trolul Ploiești — Știința Cra
iova ; Farul Constanța r- U,T, 
Arad ; Steagul Roșu Brașov 
— Minerul Baia Mare. Meciul 
Steaua — Dinamo a fost a- 
mtnat.

Posturile noastre de radio 
vor transmite pe programul I 
cu începere de la ora 16 as
pecte din repriza a doua a 
meciurilor: Progresul — Ra
pid ; Știința Cluj — C.S.M.S. 
Iași; Steagul Roșu Brașov — 
Minerul Baia Mare.

astăzi par-
— Rapid 

sta-
ora

Pi
pe -

• La 11 noiembrie pe sta
dionul „Sân Siro“ din “Milano 
va avea loc meciul de fotbal 
Internazionale Milano-Dinamo 
București din turul doi al 
„Cupei campionilor europeni". 
In vederea acestui joc echipa 
Dinamo va părăsi astăzi dimi
neață Capitala plecînd pe ca
lea aerului ia Milano. Lotul 
cuprinde 15 jucători î Datcu, 
Uțu, Popa, Nunweiller III, 
Nunweiller IV, Ștefan, Ivan, 
Petru Emil, Popescu, Gher- 
gheli, Pîrcălab, Nunweiller VI, 
Frățilă, Ene, Haidu.

Joi 12 noiembrie va avea loc 
la Pitești meciul internațio
nal amical de fotbal dintre 
echipele selecționate de juni
ori ale R. P. Romîne și R. D. 
Germane.

ȘAH
• Echipa R.P. Romîne a 

ciștigat cu scorul de 2,5—1,5 
puncte meciul cu Porto Ri
co în cadrul Olimpiadei de 
șah de la Tel Aviv. în parti
dele întrerupte, Ghițescu a 
remizat cu Colar, iar Rado
vici cu Cintro. In meciul ur
mător R. P. Romînă va juca 
cu Australia. în prezent, în 
grupa a 5-a, lideră este echipa 
Uruguayului cu 9 puncte 
(dar cu un joc mai mult), ur
mată de R.S, Cehoslovacă —
8.5 puncte (1), R. P. Romînă
7.5 puncte, Columbia 6,5 (3), 
Porto Rico 6,5, Cuba 4,5 (3) și 
Australia 1,5 (1).

Alte rezultate din runda a 
4-a î U.R.S.S. — Filipine 
4—0 ; Iugoslavia — Bolivia 
4—0 ; Columbia — Paraguay

3—1; Canada — Islanda 3—1; 
R. D. Germană — Uruguay 
3,5—0,5 ; Finlanda — Repu
blica Dominicană 4—0.

In celelalte grupe ale pre
liminariilor conduc U.R.S.S, 
(grupa li, Iugoslavia (grupa 
il-a), R. P. Ungară (grupa 
IlI-a), S.U.A. (grupa IV-a), 
R. D. Germană (grupa Vl-aj 
și R. P. Bulgaria (grupa 
Vil-a).

— C.Ș.M. Cluj; Industria 
SJrmei Cîmpia Turzii — Elec- 
troputere Craiova; înainte 
Timișoara — Metalul Pitești.

TENIS

VOLEI
• Astăzj se inaugurează 

noua ediție a campionatului 
republican de volei pentru e- 
chipele masculine și feminine 
din seria a H-a cat A, iată 
programul întrecerilor mas
culin® : Semănătoarea Bucu
rești știința Brașov (meciul 
se dispută în sala Recolta din 
Capitală cu începere de la 
ora 12,00); Știința Petroșeni

• Jucătorii noștri își con
tinuă cu intensitate pregătiri
le în vederea campionatelor 
europene de tenis de masă 
care încep la 22 noiembrie 
în orașul suedez Malmoe. E- 
chipa feminină este alcătuită 
din Maria Alexandru, Ella 
Copstantinescu, Eleonora Mi- 
halca, iar cea masculină din 
Dorin Giurgiucă, Radu Ne- 
gulescu, Adalbert Rethi și 
și Marius Bodea. în cursul 
săptămînii viitoare, selecțio- 
nabilii vor participa în sa
la de la stadionul Republicii 
la ultimul concurs de verifi
care înaintea plecării.

(Agerpres)

La Institutul de proiectări chimice din Capitală se proiectează 
machete de montaj pentru instalațiile din industria chimică, In 
atelierul de proiectare, pe machete, șe execută la scară redusă 
diferite instalații, fabrici și combinate ale industriei chimice. 
lată-1 pe desenatorul Eliade Marcoci confruntînd macheta unei 

fabrici din industria chimică cu planul general.

Foto: AGERPRES

Experiența valoroasă 
de la un abataj la altul

(Urmare din pag. I)

pe baza unor monograme 
ciclograme bine stabilite, 
funcție de condițiile de strat, 
o bună aprovizionare tehnico- 
materjală, o 
permanentă, 
țiațive au 
ținerea unor 
se pînă atunci în Valea Ji
ului. Brigăzile din abatajele 
de la Aninoasa, Lupeni și Lo- 
pea, care au aplicat inițiativa, 
au realizat viteze de înaintare 
lunare între 40 — 50 m.l. față 
de 30 — 35 cît realizau înain
te. Brigăzile conduse de Ion 
Cîșlaru — Petrila, Gheorghe 
Drob — Vulcan, Moise Dan- 
eiu — Lonea, au realizat vite
ze de avansare în abatajele 
cameră, prin aplicarea celei
lalte inițiative — între 150 — 
200 m.l. lunar. Randamentul 
pe post al acestor brigăzi a 
Qțipș 10 — 12 kg. cărbune — 
dublu față de cel planificat.

Aceasta a fost prima etapă 
în drumul celor două inițiati
ve. O etapă de verificare și de 
confirmare a utilității lor. O 
etapă scurtă — de 3 — 4 luni 
în care s-a acumulat în
să o experiență prețioasă. La 
întrebarea : se pot extinde, pe 
o scară mai largă, cele două 
inițiative ? minerii răspund 
acum: da!

Conducerea combinatului, 
consiliul local al sindicatelor 
și comitetul orășenesc U.T.M., 
îndrumate de comitetul orășe
nesc de partid, n-au lăsat a- 
cest răspuns să fie dat oricum. 
Pe baza unui plan comun s-au 
întreprinș diferite acțiuni de 
popularizare a acestor iniția
tive, de generalizare a expe-

Și 
în

asistență tehnică 
Cele două ini- 

condus la ob- 
rezultate neatin-

rienței 
însușirii _ ___
multe brigăzi.

începe o etapă nouă în evo
luția celor două inițiative. O 
ștafetă începe să circule din 
exploatare în exploatare. Bri
găzile cu cele mai bune rezul
tate se vizitează între ele, ce
le cu posibilități de aplicare 
a inițiativelor participă și ele 
la schimburi de experiență. 
Mai multe brigăzi de la 
Aninoasa merg la Lonea. 
Cele de la Uricani vizitează 
pe cele de la Lupeni. Cele de 
la Vulcan pe cele de la Petri
la. Se cercetează în abataje 
organizarea locului de muncă, 
se schimbă păreri și sugestii. 
O dată cu aceste vizite crește 
și numărul brigăzilor care în
cep să aplice cele două iniția
tive. De la 5 brigăzi în abata
jele frontale — se ajunge la 
10. De la 10 m în abatajele ca
meră se ajunge la 31 m. O dată 
cu creșterea numărului de 
brigăzi care aplică aceste ini
țiative cresc mereu și vitezele 
de avansare (pe întregul ba
zin, pe 10 luni, vitezele de a- 
vansare au crescut cu 9.3 m.l. 
față de cele planificate) se ri
dică de la o lună la alta ran
damentele pe posturi. în cele 
10 luni s-au produs cu 18 kg 
cărbune pe post mai mult.

Nici vorbă, s-au obținut re
zultate remarcabile, dar nu 
înseamnă de loc că au fost e- 
puizate toate căile care pot 
duce la o extindere și, prin 
urmare, la cantități sporite de 
cărbune.

Si noi tocmai despre asta 
vrem să vă vorbim în ceea ce 
vom transmite în zilele urmă
toare.

pozitive în vederea 
lor de către tot mai



INVITAȚIE LA 0 EXCURSIE
CU TOTUL ORIGINALA

onor, iulie 1964. Curtea Măriei Onea. 
Animație. Printre țăranii adunați aici, 
un grup de băieți și fete, cu fețele 

bronzate, ascunse sub niște pălării 
mari de pai, se învîrtesc de colo pînă 
colo, cu gravitatea celor care au de 
înfăptuit treburi importante.

Un magnetofon intră în funcțiune. Intervin și 
declanșatoarele aparatelor de fotografiat. Pe filele 
carnetelor de însemnări apar noi date. Schițe în 
blocnotesuri.

Moții, emoționați de eveniment, abia mai pridi
desc să răspundă întrebărilor.

Ce se întîmplă, de fapt ? Cine sînt acești tineri ? 
Dacă ai fi avut curiozitatea să-i cauți cu cîtva 
timp în urmă, i-ai fi întîlnit, cu siguranță, în- 
tr-unul din amfiteatrele institutelor bucureștene, 
în laboratorul unei facultăți sau la o oră de curs. 
De data aceasta, însă, dacă i-ai întreba, aici, în 
creierul munților, cine sînt, ți-ar răspunde: „Sîn- 
tem membrii brigăzii a doua complexe studențești 
și cercetăm folclorul din satul Ponor".

★
Adesea, studenții se întilneau — în facultăți, la 

cluburi, la casa de cultură — să discute frumuse
țile patriei, despre realizările acestor ani lumi
noși, despre oameni și locuri din țara noastră. 
Acestea au aprins curiozitatea studenților, în- 
demnîndu-i să ia rucsacul în spate și s-o por
nească în drumeție, să vadă „la fața locului" țara, 
să-i cunoască frumusețile și înnoirile, creațiile na
turii, ca și pe acelea ale oamenilor zilelor noas
tre. Așa s-a născut, de fapt, inițiativa pe care vă 
vom prezenta-o în rîndurile de mai jos. Studenții 
au stat, au chibzuit, cu meticulozitatea cercetă
torului au alcătuit planul de călătorie, au stabilit 
obiectivele de studiu, s-au documentat în preala
bil, și au pornit la drum. Pentru început, au por
nit doar 48 de studenți filologi, istorici, geografi, 
studenți de la arte plastice, conservator și teatru, 
însoțiți de aparate de filmat și fotografiat, mag- 
netofoane, material pentru desen și pictură. S-au 
constituit în patru brigăzi (brigăzi complexe de 
studiu și documentare — cum le-au numit ei), 
și, tir ) de 15 zile, au fost oaspeții Apusenilor, 
Maramureșului și Deltei. Ei au vizitat și cercetat, 
în raport cu specialitatea fiecăruia, aceste regiuni, 
culegînd material documentar și ilustrativ.

Excursiile au avut loc în vară. In momentul 
de față, membrii brigăzilor lucrează la ordona
rea materialului adus, la fișarea și clasa
rea lui pe diferite profile. Și, curînd, brigăzile vor 
reconstitui itinerariul străbătut, în cadrul unor 
sugestive simpozioane și expoziții, pliantele pe 
care le vor „edita" vor circula prin toate facul
tățile.

meroasele schițe realizate: portrete, peisaje, su
gestive tablouri care surprind specificul acestei re
giuni fermecătoare. (Tîrgul de fete de pe muntele 
Găina, unde brigada a făcut un popas va fi bogat 
ilustrat).

Vor avea cuvîntul și istoricii și geografii. Stu
diile lor îi vor purta pe colegi în secolele tre
cute. Fapte și date concludente, cercetate de vii
torii istorici și geografi, vor înfățișa evenimente 
însemnate din viața locuitorilor acestei regiuni a 
țării cu străvechi tradiții. Iar, ca o antiteză, ima
ginile surprinse de aparatul de filmat și fotogra
fiile vor aduce în fața colegilor prezentul acestor 
oameni, care se bucură astăzi și valorifică „aurul" 
pe care-l poartă munții lor.

★
Iată-ne, cu o altă brigadă, în Maramureș: Ne

grești, Certeze, Bicsad, Călinești, Săpînța, Sighet.

ÎNTÎLNIREA

INIȚIATIVELOR

STUDENȚEȘTI

★
Una din brigăzi îi va invita pe studenți să o în

soțească prin Apuseni. De la Cluj vom trece spre 
Aiud, Vălișoara, Lupșa, Cîmpeni, Albac, Găina, 
Avram Iancu. Acesta a fost d-umul nostru — ne 
spune Dumitru Avachian, de la conservator. Le 
vom face cunoștință colegilor cu oamenii, peisa
jele și folclorul de prin părțile locului, prin inter
mediul cîntecelor culese. Elena Jucu și colegii 
plasticieni vor completa aceste imagini prin nu

Florica Păsculescu, de la filologie, povestește 
frumos:

— La Negrești, am văzut școala nouă, modernă, 
unde învață fiii oșenilor — o școală medie unde 
sînt profesori, colegi de-ai noștri mai mari. In- 
tîlnirea cu ei a fost, de fapt, întilnirea cu profe
siunea viitoare. Ne-ar place să fim profesori în- 
tr-o asemenea școală...

Am mers cu plăcere la hora din Bicsad, tinde, 
de pe un podium din bîme de stejar, ceterașul 
cățărat pe catarg dirija parcă dansul cu pas mă
runt al „ficiorilor" ; ne-am oprit entuziasmați în 
tirgul de duminică de la Călinești, atrași de co
loritul portului. La Săpința am admirat îndelung 
îndemînarea de sculptor a lui moș Ion Stan, con
structorul „vraniței‘ gospodăriei colective — un 
adevărat poem incrustat in lemn despre „bucu
ria muncii în țara nouă" (după cum ne mărturisea 
el). însăși poarta casei sale — cu chipul lui Emi- 
nescu dăltuit în lemn de stejar, ctt racheta lui 
Gagarin sculptată în virful acoperișului — con
stituie un veritabil monument de artă.

Oriunde în Oaș am simțit căldura oamenilor, 
bogăția lor sufletească, hărnicia lor materiali
zată în tot ceea ce este nou prin aceste locuri.

★
Veniți cu noi in deltă! invită cea de a treia 

brigadă a studenților. Fermecătoare, ca întot
deauna, și plină de mistere, delta i-a întâmpinat 
pe studenți grav, cu reținere, de parcă le-ar fi

spus: „Cercetați-mă, cunoașteți-mă, și apoi mai 
stăm de vorbă". Și au cercetat-o.

„Săgeata", nava cu aripi subacvatice» părăsise 
de mult Galațiul cu modernele construcții ale 
Țiglinei (pe care fotoreporterii amatori le-au 
imortalizat pe peliculă, ca document precum că 
„au fost pe acolo, au văzut, le-a plăcut, și-și vor 
aminti) apropiindu-se de Tulcea.

— Am revăzut locurile după 18 ani, ne spune 
Viorel Asproiu, de la Facultatea de istorie. Amin
tirile de demult, mai adesea triste, întunecate, se 
întilneau acum cu noile realități.

Cu delta ne-am întîlnit mai întii la... Muzeul 
Deltei, în Tulcea. Tot în Tulcea am vizitat Fa
brica de plăci Somolit și Complexul de industria- 
izare a peștelui „Dunărea". învechitele cherha
nale din Matița s-au transformat in „puncte de 
colectare a peștelui", modern utilate, iar la club 
se joacă șah, se citesc cărți și reviste, se ascultă 
radio.

Letea... De cită vreme nu mai trecusem prin 
Letea ? M-am întîlnit aici cu oameni cunoscuți, 
cu vechi prieteni. In locul subțirelului Grișa (pe 
care l-am cunoscut în urma cu 18 ani) m-a in- 
timpinat acum secretarul organizației de partid, 
Grigore Honcercenco. M-a invitat acasă. Mi-a 
vorbit despre oameni, lăudîndu-le munca, despre 
producția de pește. In legătură cu el nu-i place 
să spună un cuvînt; i se pare că se laudă: asesor 
popular, deputat în sfatul raional...

Mai departe, prin deltă, am călătorit cu lotcile. 
Nu ne-a lipsit muzica, deoarece fiecare lotcă era 
înzestrată cu cite un aparat de radio portativ 
marca... „Delta" ! Impresionantă, însă, rămîne mu
zica pescarilor. Cu adevăratele cîntece pescărești 
ne-am întîlnit lingă cabana brigăzii a 19-a din 
Sfîntul Gheorghe, la mocnetul jarului, cînd „Su
dul nu bate" și stăpînii talienelor se string roată 
in jurul mesei rotunde, la un pahar. La un singur 
pahar, ce se umple și se golește trecînd din mină 
în mină, ca semn al unei adinei prietenii. Pesca
rii, cu vocile lor grave, intonau melodii fără nume 
despre viață, despre nevestele care-i așteaptă în 
sat, despre pește și lotca, despre....................... *
ziu, am aflat că erau laureați 
concursuri artistice de amatori.

.^Spre sfîrșitul excursiei, delta __ ... __ 
vea cu alți ochi, mai calzi, mai apropiați, priete
nește ; o cunoscusem și ne cunoscuse.

deltă. Mai tîr- 
ai mai multor

parcă ne pri-
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Corturile au redevenit pachete cenușii într-un 
raft al magaziei, aparatele de fotografiat își odih
nesc declanșatoarele, magnetofoanele au reintrat 
in huse... Brigăzile complexe de documentare 
s-au reîntors de pe teren.

Și» totuși ?
Persistă în memorie silueta talienelor în al

bastrul vinețiu al Dunării la amiază, grotele fan
tastice ale Apusenilor stirnesc încă uimire, oșenii 
din Negrești sînt parcă tot mai aproape... Sfir- 
șindu-se traseul, excursia nu s-a încheiat. Azi ea 
se continuă cu amintiri panoramice privind pri
mele fotografii developate, reaudiind imprimă
rile sau, pur și simplu, răsfoind notele de călă
torie. La ea au participat numai 48 de studenți. 
Peste puțină vreme însă vor pomi pe aceleași 
itinerarii sute și mii de studenți bucureșteni, 
prin intermediul simpozioanelor organizate de 
„brigăzile complexe" în acest scop la toate fa
cultățile din Centrul universitar București.

Cînd vor porni la drum, din toate centrele uni
versitare asemenea „caravane" studențești ? 
începutul s-a făcut, roadele sînt evidente, con
vingătoare. Nu ne rămîne decît să așteptăm con
tinuarea acestor rînduri cu noi jurnale de călă
torie.

ROXANA COSTACHE 
ION ANDREIȚĂ

Noi construcții de locuințe în orașul Deva
Foto: AGERPRES

comuna 
raionul 

continuă

• Inovatorii
în cursul anului trecut la 

I.R.A. nr. 3 din București au 
fost aplicate 47 de inovații cu 
efecte economice de 182 000 lei, 
în vreme ce în anul acesta in 
9 luni au fost propuse 70 de 
inovații și raționalizări din 
care s-au și aplicat 43 aducînd 
economii postcalculate de 
206 500 lei. Printre recentele 
inovații aplicate se pot enu
mera : „Dispozitivul pentru ni- 
tuirea mecanică a ferodoului pe 
saboții de frînă“ ce aparține 
mecanicului Vasile Tone ; „Pro
cedeul pentru recondiționarea 
volanelor auto", inovație pro
pusă de colectivul condus de 
tov. Vasiliu Miltiade. în pre
zent coi mai cunoscuți inova
tori de la I.R.A. nr. 3 sînt tov. 
Bordeanu Nicolae, Cimpoca 
Andrei, Bălan Francisc, Savin 
Nicolae și alții.

IONEL PROTOPOPESCU 
corespondent voluntar

• Vitrina cărții
tehnice

Ca și în prima zi cînd a fost 
instalată, „Vitrina cărții tehnice" 
cunoaște zilnic o vie animație. 
Elevii Școlii profesionale de me
canici agricoli de la S.M.T. Călu- 
găreni — regiunea București — 
se opresc cu mult interes, de
oarece aici se afișează noutățile 
tehnice, scurte recenzii asupra lor 
și se indică materialul bibliogra
fic pentru a fi studiat. Viitorii 
tehnicieni ai agriculturii au ast
fel un ajutor prețios în însușirea 
meseriei.

Aceasta este una din laturile 
activității desfășurate de către 
bibliotecă. Discuțiile, indicațiile 
date, au făcut ca numeroase lu
crări de specialitate — printre 
care „Cartea tractoristului", „Ex
ploatarea parcului de mașini și 
tractoare", strîns legate de pre
gătirea elevilor — să fie mult so
licitate.

Printre cititorii cei mai activi 
aș aminti pe Ion Marin, Grigore 
Fieraru, Ion Casac.

ION C. ȘTEFAN 
profesor

• învață
în școală nouă

Cu un an înainte de termen, 
în comuna Peciul Nou, raionul 
Timișoara, a fost dat în folosin
ța un nou local de școală cu 12 
săli de clasă, două laboratoare, 
cabinet medical etc. La această 
realizare o contribuție deosebită 
a avut-o tineretul din comună, 
care, mobilizat de organizația 
U.T.M., alături de ceilalți locui
tori ai comunei, a inițiat nu
meroase acțiuni de muncă patrio
tică, realizîndu-se în total 170 000 
lei economii față de deviz.

S-au evidențiat în mod deose
bit următorii utemiști: Viorica 
Rășcan, Nicolae Hebea, Mariana 
Crișan și alții.

SEVER RAȚĂ 
elev

!

Apus de soare pe Dunăre
Foto: B. OSKAR

Popas
la

■ I asomia este floarea
I națională a Pakista

nului. Chiar dacă 
nu ar fi fost infor
mat asupra faptu-

I lui, de la lectura 
primei pagini a 

ghidului turistic, călătorul este 
impresionat de frecvența cu care 
întîlnește reprezentarea acestei 
flori delicate — la diferite grade 
de stilizare — în ornamentațiile 
florale ale coloanelor, pe frumoa
sele lămpi pictate, confecționate 
din piele de cămilă, în arabescu
rile de piatră ale vechilor monu
mente, în desenul imprimeurilor 
de bumbac.

Republica islamică Pakistan, 
formată din două părți distincte 
așezate la extremitățile de vest 
și est ale subcontinentului in
dian, pe malurile golfurilor 
Persic și Bengal, a luat ființă la 
14 august 1947 în urma dezmem-brării fostului imperiu indian bri
tanic. Avrnd la început statutul 
politic de dominion, în cadrul 
Commonwealth-ului britanic, 
Pakistanul s-a proclamat republi
că la 23 martie 1956, păstrîn- 
du-și în continuare apartenența

I

Nouă descoperire arheologică 
la Constanța

CONSTANȚA (de Za 
corespondentul nostru)

La Constanța a fost 
descoperit un nou edi
ficiu antic de mari pro
porții, pe faleza de est 
a portului, în imediata 
apropiere a edificiului 
cu mozaic, scos la ivea
lă în anii trecuți. De 
aceeași concepție arhi
tectonică, noua con
strucție descoperită se 
întinde pe o suprafață 
de 300 m.p., zidurile 
de rezistență au o gro
sime de 1 1/2—2 metri 
și a fost executată din 
rînduri de cărămidă 
intercalată cu blochete 
de calcar. Pardoseala

este alcătuită din dale 
mari de marmură care 
se păstrează intacte.

Pe unul din pereți 
sînt vizibile urmele 
unor bolți asemănătoa
re cu cele de la edifi
ciul cu mozaic, iar in
trările, care alcătuiesc 
o simetrie perfectă, sînt 
prevăzute cu uși duble. 
Muzeul arheologic din 
Constanța și organele 
locale au luat măsuri 
de a conserva acest 
edificiu care va consti
tui un punct de atrac
ție pentru turiști, de a 
reamenaja și consolida 
faleza.

rîul a fost însă- 
mînțat. Colectiviș
tii din 
Miersig, 
Oradea,
recoltatul porum
bului și eliberatul 

terenului de coceni. Mecani
zatorii pregătesc ogorul pen
tru însămînțatul culturilor de 
primăvară. Problema numărul 
unu rămîne recoltatul și trans
portul porumbului la magazii 
și la bazele de recepție. Aici 
sînt concentrate forțele și mij
loacele de muncă cele mai în
semnate : zilnic cîte 470 de co
lectiviști și 70 de atelaje. Vi
teza de lucru a crescut. Din 
cele 780 de hectare au mai ră
mas de recoltat doar 120.

La început capacitatea ate
lajelor era insuficientă pentru 
transportul cantității de po
rumb recoltată. Știuleții rămî- 
neau pe cîmp, terenul nu se 
elibera la vreme, tractoarele 
nu arau cu întreaga capaci
tate. S-au luat măsuri pentru 
creșterea capacității de trans
port. Atelajele au fost prevă
zute cu prelungitoare și, prin 
numirea unui însoțitor, numă
rul transporturilor pe zi a 
crescut la trei. Ritmul de 
lucru nu era încă pe mă
sura posibilităților. S-a ho- 
tărît atunci depozitarea tem
porară a știuleților în cîmp pe 
paturi de coceni. Distanțele 
s-au redus iar recolta poate fi 
în întregime strînsă. Pentru a- 
chitarea obligațiilor contrac
tuale au fost închiriate 5 auto
camioane de la U.R.C.C. în cî-

teva zile recolta colectiviștilor 
din Miersig va fi în depozite și 
magazii. Doar mecanizatorii 
vor continua lucrul, pregătind 
de pe acum condiții bune pen
tru recolta viitoare de po
rumb.

La G.A.C. Borș, la Sîntion, 
la Roșiori și Chersig, la Diosig 
și Giris și în multe alte unități 
imaginea este aproape iden
tică. Sute și sute de colecti
viști sînt antrenați la recolta
tul porumbului. Zeci și zeci

Raidul nostru 
în raionul Oradea

de atelaje sau autocamioane 
brăzdează cîmpul în lung și 
în lat transportînd în ham
bare ultimele roade.

In raionul Oradea ritmul hi 
recoltatul porumbului trebuie 
însă intensificat.

La G.A.C. din comuna Fi- 
geric din cele 262 de hectare 
de porumb doar de pe 115 re
colta a fost strînsă. La brigada 
I — pe al cărui teren porum
bul a ajuns mai timpuriu la 
maturitate — recoltatul s-a 
terminat. Era de așteptat ca 
membrii acestei brigăzi să 
ajute vecinii rămași în urmă. 
Viteza de lucru ar fi crescut iar 
recolta ar fi fost strînsă. Nici 
acum nu-i tîrziu să o facă. 
Situația este asemănătoare și

la G.A.C. Ciuhoi, Ceica, Săcă- 
dat și Sălard.

Folosirea rațională a mij
loacelor de transport ar con
tribui, de asemenea, la gră
birea recoltării porumbului, 
în această direcție un rol 
principal îl are modul în care 
este organizată activitatea la 
bazele de recepție. Am fost la 
baza de recepție Ținea. Munca 
aci este bine pusă la punct. 
Autocamioanele, atelajele sînt 
îndreptate operativ spre punc
tele de descărcare. Cîntărirea, 
analizele, descărcatul se des
fășoară ca într-un proces în 
flux continuu. Mijloacele de 
transport zăbovesc numai cit 
este necesar pentru operațiile 
de cîntărire și descărcare.

Am fost și la baza de re
cepție din comuna Sălard. 
Imaginea e complet diferită. 
Timpul de staționare e exa
gerat de mare iar atelajele 
nu fac decît un transport 
pe zi. Inginerul Costea Ga- 
vril de la G.A.C. Ciuhoi 
ne spunea că, dacă la baza 
din Sălard preluarea cereale
lor s-ar face cu mai multă o- 
perativitate, cele 55 de atelaje 
ale gospodăriei ar putea face 
cîte 3 drumuri pe zi, iar can
titatea transportată ar crește 
cu 110 tone în 24 de ore.

Sînt deci posibilități. Ele 
trebuie folosite cu chibzuință. 
Timpul nu așteaptă...

CRĂCIUN BEJAN 
corespondentul 

„Scînteîi tineretului" 
pentru regiunea Crișana

Prima ședință a cercului de romînă
Plăcute sînt orele petrecute în 

cadrul cercurilor pe materii orga
nizate în școala noastră — Școala 
medie Curtea de Argeș. In cadrul 
lor avem posibilitatea să ne îm
bogățim cunoștințele, să aprofun
dam materiile studiate Ia curs.

Cercul de romînă și-a început 
activitatea. Membrii săi au discu

tat despre „Realismul în poezia 
contemporană", au recitat versuri, 
iar mulți elevi au recitat cîteva 
din poeziile realizate de ei.

Au fost apreciate poeziile „Poar
ta apelor" și „A scrie" aparținînd 
elevului Nicolaescu Gheorghe din 
clasa a Xl-a C, „Cumpăna" și

„Mînzul alb" ale elevului Dumi
tru M. Ion din clasa a X-a C.

Membrii cercului șî-au propus 
ca la viitoarea ședință să discute 
despre „Viața și opera lui Liviii 
Rebreanu".

MARINELA MARINESCU 
elevă

Aspect de mun
că dintr-o secție 
a țesătoriel din 
Karaci, oraș în 
Pakistanul de 

vest

Karaci
la Commonwealth. La 7 octom
brie 1958, regimul parlamentar 
modelat după sistemul englez a 
fost înlocuit prin forma prezi
dențială de gucernămînt.

La obținerea independenței. 
Pakistanul a moștenit o situație 
economică grea, situîndu-se 
printre ultimele locuri în lume în 
ceea ce privește venitul național 
global și calculat pe cap de lo
cuitor. In anii celor două pla
nuri cincinale (1955—1959 și 
I960—1964) s-au depus eforturi 
pentru ridicarea economică a 
țării și creșterea venitului națio
nal pe calea dezvoltării agricul
turii și a construirii bazelor u- 
nei industrii naționale. Economia 
Pakistanului este încă predomi
nant agrară (potrivit recensămîn- 
tului din 1961 circa 75 la sută 
din populația activă a țării era 
angajată în agricultură).

Ca și alte țări în curs de dez
voltare, Pakistanul a avut de su
ferit de pe urma tendinței de 
deteriorare a prețurilor la materii 
prime și semifabricate pe piața 
mondială, care duce la agravarea 
discrepanței dintre țările indu
strializate avansate și cele care au

pașii mai recent pe calea dezvol
tării economice independente. 
Din cauza acestui fenomen, în 
anul 1962 balanța de plăți a Pa
kistanului a înregistrat un deficit 
record de circa L5 miliarde rupii.

Cel mai important centru ur
ban al Pakistanului este vechea 
capitală Karaci, situat în Pakista
nul de vest (noua capitală, Is-

de pe toate continentele, maca
rale uriașe își plimbă majestuos 
brațele deasupra șirurilor de ha
mali aplecați sub povara sacilor.

Iar alături, la debarcaderul de 
pasageri Kemari, atmosfera este 
cu totul diferită. Sub un lung

Note de drum 
din Pakistan

lamabad, este în prezent în con
strucție). De cum pășești în Ka
raci simți pulsul marelui oraș, 
în portul cu o capacitate anuală 
de trafic de peste 5 milioane 
tone mărfuri, domnește o forfotă 
perpetuă; zeci de vase stau trase 
la dane în timp ce alte zeci își 
așteaptă rîndul ancorate în larg, 
trec cete pestrițe de mârihări

șopron acoperit cu țiglă roșie stau 
tolăniți pe bănci,trăgînd din nar
ghilele în așteptarea clienților, 
„căpitanii** bărboși în halate mul
ticolore, încalțați cu celebrii 
„papuci pakistanezi" (brodați 
frumos cu fir de beteală; papucii 
aceștia prezintă un evident avan
taj pentru că cel ce-i poartă nu 
ca trebui nicicînd să aleagă care-i

dreptul și care-i stîngul din sim
plul motiv că ambii sînt perfect 
identici). In față, pe luciul neted 
al golfului sute de mici ambar
cațiuni grațioase și viu colorate, 
cu pînza triunghiulară, își aș
teaptă pasagerii pe care îi vor 
purta spre insulele învecinate sau 
pentru o plimbare în largul ra
dei.

Mergînd dinspre port spre oraș 
de-a lungul țărmului dai de ce
lebra plajă Clifton. Aci au fost 
cîndva construite promenade și 
pavilioane de piatră de un ocru 
pal; localnicii preferă însă să se 
instaleze chiar lingă apă, deasu
pra bătăii talazurilor. Zeci de ne
gustori se întrec gălăgios oferind 
trecătorului însetat ceai, savuro
sul suc de mango, lapte de cocos 
sau suc de trestie de zahăr și, 
bineînțeles, Coca Cola. Puțini 
sînt cei care se aventurează să 
înoate în larg — rechinii albaștri 
îi pîndesc pe imprudenți. Un di
vertisment cu mai puține primej
dii, cel puțin din partea rechini
lor, îl oferă plimbările de-a lun

gul plajei călare pe cămilele bla- 
4 zate la înfățișare, dar neașteptat 
‘ de iuți la fugă. Cocoțat într-un 

echilibru precar între cocoașele 
cămilei poți trece printre dune și 
tufișuri țepoase pînă la vreo doi 
kilometri mai spre răsărit unde, 
de sub tîpa înaltă a malului în 
vîrful căruia se zărește silueta ca
tedralei catolice construită în stil 
modern, se deschide o plajă 
imensă și pustie cu nisipul roșcat, 
stivuit de vînt în valuri simetrice.

Karaci este un oraș tînăr, de 
numai cîteva decenii. Conceput 
modern, cu străzi largi și drepte, 
cu spații verzi, cu multe con
strucții noi în stil contemporan, 
orașul are o înfățișare îngrijită. 
La periferie însă, în cartierele 
săracilor, se mai văd încă multe 
colibe mizere din lut și rogojini, 
tribut al trecutului colonial.

Trecînd prin strada Elphinsto- 
ne, principala arteră comercială 
a orașului, nimerești în Bohri Ba
zar — tipica piață orientală. Măr
furile sînt etalate peste tot, în 
prăvăliile minuscule, pe tejghele,

direct pe caldarîm. Vînzătorii re
clamă atenția cumpărătorilor prin 
strigăte pasionate, care se conto
pesc într-un tumult permanent. 
Pe stradă și în bazar, numărul 
femeilor este surprinzător de 
mic. In Pakistan dăinuie puternic 
datinele Islamului; cînd se încu
metă să iasă din casă, femeile își 
ascund fața sub un văl subțire 
de culoare neagră. în bazar, călă
torul se oprește involuntar să ad
mire măiestria cu care meșteșu
garii populari încrustează în fil
deș sau sidef capacele casetelor 
de lemn sau ornamentează cu 
filigran migălos talgerele de ara
mă sau vasele de argint.

De continuitatea acestor preo
cupări artistice te convingi ușor 
vizitînd muzeul național de artă. 
In prima sală a micului muzeu 
este prezentată macheta în sec
țiune a săpăturilor arheologice 
făcute în străvechiul oraș Moen- 
jodaro. Pe machetă sînt sugestiv 
înfățișate straturile suprapuse de 
vestigii ale civilizațiilor succesive 
descoperite pe aceste meleaguri 
începînd din cel de că treilea mi
leniu înaintea erei noastre. în 
muzeu pot fi admirate reprodu
ceri ale celebrelor figurine de 
terra-cota găsite la Moenjodaro 
(originalele se află în India, la 
muzeul național din New Delhi), 
obiecte de podoabă din aur și 
bronz descoperite la Taxila, de- 
corațiuni murale și fragmente de 
coloane de piatră de la Harappa 
— mărturii ale dragostei pentru 
frumos păstrate peste milenii.

Obiectele de artă, în special 
statuile, datînd din primele se
cole ale erei noastre, prezintă o 
împletire inedită a artei specific 
orientale cu elemente ale culturii 
umaniste mediteraniene, îndeo
sebi grecești.

Pakistanezii de azi pot fi 
mîndri de comorile trecutului, ei 
trăiesc însă în realitatea prezentă, 
în fața țării se ridică astăzi pro
blemele complexe ale lichidării 
subdezvoltării economice, analfa
betismului, rămășițelor feudale, 
care reclamă un vast efort con
structiv.

M. SERCEL



Sărbătorirea lui 1 Noiembrie la Moscova
MOSCOVA (prin telefon de la 

trimisul nostru). — La 7 Noiem
brie, în întreaga Uniune Sovieti
că a fost sărbătorită cea de-a 
47-a aniversare a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. Prin 
Piața Roșie din Moscova, aici în 
inima țării, unde în primii ani 
ai puterii sovietice au răsunat de
seori însuflețitoarele cuvinte ale 
marelui Lenin, au trecut nesfâr
șite coloanele sărbătorești ale oa
menilor muncii.

La ora 9 dimineața, în Piața 
pavoazată sărbătorește, se aflau 
aliniate unități ale armatei sovie
tice și batalioane de elevi ai șco
lilor militare. în tribune se aflau 
numeroși oaspeți veniți de peste 
hotare, diplomați acreditați la 
Moscova, ziariști sovietici și 
străini.

înainte de începerea parăzii, 
la tribuna Mausoleului au urcat 
A. Kosîghin, L. Brejnev, A. Miko- 
ian și alți conducători sovietici, 
precum și șefii delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale ță
rilor socialiste, sosite la Moscova 
pentru a participa la sărbătorirea 
aniversării Revoluției din Octom
brie : Todor Jivkov (R. P. Bul
garia), Jiri Hendrych (R.S. Ceho
slovacă), Ciu En-îai (R.P. Chine
ză), Kim Ir (R.P.D. Coreeană), 
Ernesto Guevara (Cuba), Wal
ter Ulbricht (R.D. Germană), 
Veliko Vlaliovici (R.S.F. Iugo
slavia), J. Țedenbal (R. P. Mon
golă), Wladyslaw Gomulka (R.P. 
Polonă), Ion Gheorghe Maurer 
(R.P. Romînă), Janos Kadar 
(R. P. Ungară), Fam Van Dong 
(R. D. Vietnam). La tribună se 
aflau, de asemenea, mareșalul 
Abdel Hakim Amer, prim-vice- 
președinte al R.A.U., și Hadj 
Ben Alla, conducătorul delegației 
algeriene.

După primirea raportului și 
trecerea în revistă a trupelor a- 
liniate în piață, mareșalul Rodion 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., a rostit o cuvîntare.

Apoi a urmat parada militară. 
Primii au defilat elevii școlilor 
militare, apoi au urmat unitățile 
de infanterie, de grăniceri, de 
aviație și marină. In rîndurile ce
lor prezenți la paradă a stîrnit 
un deosebit interes trecerea sub
unităților din trupele de rachete. 
Au trecut pentru prima oară ra
chete antiaeriene de mari dimen
siuni, care pot distruge, orice 
ținte aeriene rapide, ce zboară 
la înălțimi mari și mici, ziua și 
noaptea, indiferent de condițiile 
meteorologice. Au fost întâm
pinate cu aplauze rachetele 
gigantice de apărare antira- 
chetă, Capabile să distrugă 
orice rachete balistice, la o 
foarte mare distanță de obiecti
vele ce trebuie apărate. Au fost 
prezentate și rachetele cu rază 
lungă de acțiune care pot fi lan
sate de pe submarine aflate în 
submersiune. Ele sînt prevăzute 
cu puternice încărcături nucleare. 
Au apărut apoi uriașele rachete 
strategice intercontinentale, care 
pot lovi cu mare precizie chiar și

țintele de dimeniuni relativ mici. 
La paradă au participat, de ase
menea, mașini blindate înzestrate 
cu proiectile cu reacție teleghi
date, pentru distrugerea tancu
rilor, artilerie autopropulsată 
și altă tehnică militară.
La ora 11 parada militară ia 

sfîrșit și a început demonstrația 
sportivilor. Piața Roșie se umple 
cu o pădure de flamuri roșii flu- 
turînd în vînt. Un car alegoric 
poartă un panou pe care sînt re
prezentate steagurile tuturor ță
rilor socialiste și inscripția : 
„Pentru unitate și coeziune".

Cu aplauze înflăcărate au pri
mit cei prezenți în tribune pe 
medaliații recentei Olimpiade de 
la Tokio, purtați de trei care ale
gorice, reprezentînd medaliile de 
aur, argint și bronz. Anticipînd 
parcă iarna care aici la Moscova 
a început să se afirme pe deplin, 
sportivii asociațiilor Spartak, Re
colta, Lokomotiv, ai cluburilor 
armatei, aviației și flotei — o 
mare parte din aceștia simbolic 
îmbrăcați în costume de piloți 
de culoare galbenă asemănătoare 
costumelor cosmonauților — au 
prezentat cu grație și vigoare un 
adevărat itinerar sportiv al iernii.

In piață pătrund apoi demon
stranții. Ei raportează despre suc
cesele în muncă în cinstea marii 
sărbători, poartă machete ale ce
lor mai recente mașini și aparate, 
realizate de fabricile și uzinele 
din capitală. Oamenii muncii din 
raioanele Lenin, Kirov și celelal
te raioane ale capitalei sovietice 
trec prin fața tribunelor rapor- 
tîndu-și cu mîndrie realizările în 
îndeplinirea sarcinilor planului 
septenal.

Panouri uriașe vorbesc cu ex-

presivitatea și Iapidaritatea cifrei 
și desenului simbolic despre suc
cesele obținute. Muncitorii uzinei 
ZIL raportează acum în ziua ani
versării că în ultima perioadă noi 
automobile au ieșit de pe con- 
veier. Ele, firește, sînt mult dife
rite de cele care au defilat prin 
fața tribunelor pentru prima dată 
în aceeași piață cu 40 de ani în 
urmă, la 7 Noiembrie 1924, pur- 
tînd marca A.M.O. Dar mîndria 
muncitorilor de azi izvorăște din 
faptul că ei au asigurat un drum 
mereu ascendent în dezvoltarea 
uzinei. în rîndurile muncitorilor 
de la uzinele „Secera și ciocanul" 
au defilat cu bucuria muncii îm
plinite și oțelarii de la cuptoa
rele 7 și 5 din hala cuptoarelor 
Martin. Printre ei se aflau și 
S. Cocorev și N. Morozov, care 
s-au străduit să dea în preajma 
sărbătorii noi șarje rapide. Cu 
aceeași mîndrie a angajamentu
lui îndeplinit și depășit au trecut 
prin fața tribunelor lucrătorii de 
la Trehkovka care au adăugat 
celor 1600 000 de metri peste 
plan noi zeci de mii de metri 
țesături în ultimele zile ca și 
constructorii care în cartierele noi 
ale orașului au dat în folosință 
înainte de termen noi locuințe 
(numai în preajma lui 7 Noiem
brie au fost date în folosință 
150 000 m.p. de locuințe).

Oamenii muncii sovietici au a- 
dresat muncitorilor din toate ță
rile cuvinte înflăcărate de solida
ritate și pace, au adresat un cald 
salut oamenilor muncii din țările 
socialiste, tuturor popoarelor lu
mii.

N. DRAGOȘ

Moscova, 7 Noiembrie 1964

Recepția de Ia Kremlin
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

TASS transmite : Cu prilejul 
celei de-a 47-a aniversări a 
Revoluției din Octombrie, gu
vernul U.R.S.S. a oferit, la 7 
noiembrie, o recepție în Pala
tul Congreselor, din Kremlin, 
la care au luat parte 2 000 de 
invitați.

Au participat conducătorii 
partidului comunist și ai gu
vernului sovietic, delegațiile 
de partid și guvernamentale 
ale țărilor socialiste, conducă
tori ai unor partide comuniste 
din străinătate.

Printre cei invitați se aflau 
activiști de partid și de stat, 
militanți pe tărîm obștesc, oa
meni de știință și artă, con
ducători militari, piloți-cos- 
monauți, muncitori din între
prinderile din Moscova, repre
zentanți ai clerului, ziariști

Au fost prezenți șefii repre
zentanțelor diplomatice acre
ditați în U.R.S.S.

în toastul său, Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului

Piața comună :
Impasul in problema prețului unic la cereale

BONN 7 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută vineri 
în Berlinul occidental, în 
legătură cu controversata 
problemă a prețului unic la 
cereale în C.E.E., Walter Hal
lstein, președintele Comisei 
Pieței corrfline, și-a exprimat 
speranța că pînă la 15 decem
brie se va putea ajunge la un 
acord. După părerea sa, gu
vernul vest-german ar inten
ționa să scoată Piața comu
nă din acest impas.

După ci*n relatează agenția 
de presă vest-germană D.P.A., 
Hallstein a exprimat aceste 
păreri după ce mai întîi a a- 
vut o serie de întrevederi la 
Bonn cu președintele R.F.G., 
Heinrich Lubcke, cu cancela
rul Ludwig Erhard, precum 
și cu Konrad Adenauer, pre
ședintele partidului Uniunea 
creștin-democrată (U.C.D.).

Citind surse guvernamenta
le, D.P.A. anunță că Ludwig 
Erhard intenționează să facă 
din nou cunoscut că guvernul 
său nu poate accepta o redu
cere a prețului la cereale 
mai înainte de anul 1965. în 
acest caz, speranțele expri
mate de Hallstein 
justificate deoarece 
unui preț unic al 
urmează să se facă 
15 decembrie anul 
conformitate cu planul Man- 
shold care prevede reducerea 
prețurilor vest-germane, cele 
mai ridicate în Piața comună 
și creșterea prețurilor fran
ceze, cele mai scăzute în 
prezent. Se știe, de altfel, că 
adoptarea unui preț unic a- 
grar se lovește de opoziția 
puternică a guvernului de la 
Bonn care invocă pretextul 
că o asemenea măsură ar ne
mulțumi pe fermierii vest-
germani. Avînd în vedere 
că în cursul anului viitor, în 
R.F.G. vor avea loc alegeri 
generale, Erhard refuză să 
creeze nemulțumiri în rîndu- 
rile fermierilor pe al căror 
sprijin scontează în alegeri.

într-o conferință de presă, 
purtătorul de cuvînt vest- 
german, von Hase, s-a măr
ginit să declare că guvernul 
său a luat cunoștință de idei
le lui Hallstein că ele vor fi 
inserate în programul vii
toarelor dezbateri ale Pieței 
comune.

Pe de altă parte, agenția 
D.P.A. menționează că Hal-

lstein însuși n-a ascuns con
secințele care în mod inevita
bil ar urma unei noi amînâri 
a problemei privind regle
mentarea preturilor la cere
ale. El nu și-a făcut nici o 
iluzie asupra gravității situa
ției existente. Hallstein a 
recunoscut că dificultățile în 
Piața comună sînt cu adevă
rat reale.

Gravitatea acestei proble
me este scoasă în evidență, 
de altfel, și de chemarea lui 
Sicco Mansholt, vicepreșe
dintele Comisiei Pieței comu
ne, adresată guvernului vest- 
german în care îl invită să 
adopte o hotărîre în problema 
prețurilor la cereale numai 
tîrziu de această iarnă. In 
chemarea sa, Mansholt își ex
primă speranța că oameni: 
politici de la Bonn vor acor
da semnificația 
țului la cereale 
în consecință.

de Miniștri al U.R.S.S., a sub
liniat că poporul sovietic, că
ruia i-a revenit măreața misi
une revoluționară a zilelor 
noastre — de a crea primul 
noua orînduire pe pămînt, 
traduce în viață, prin munca 
sa, sub conducerea partidului 
lui Lenin, ideile lui Oc
tombrie, ideile leninismului. 
A. Kosîghin a toastat în cin
stea muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, tineretului, fe
meilor.

Leonid Brejnev, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U-S-, a spus 
că. astăzi, în Piața Roșie a a- 
vut loc o minunată paradă 
militară, care a arătat puterea 
militară a forțelor armate ale 
UJLSS-, ce stau de strajă pă
cii și apărării intereselor so
cialismului. tuturor țărilor so
cialiste. El a toastat pentru 
forțele armate sovietice.

Nikolai Podgornii, secretar 
al CC. al P.CUS- a toasta: 
pentru partid, pentru coeziu
nea dintre partid și popor.
Mihail SusJov. secretar al CC 

al P.CUS. a saluta: cordial 
pe reprezentant^. pamoelrr 
comuniste și muncitorești fră
țești. pe reprezentanții mișcă
rii de eliberare națională, pe 
tovarășii de luptă revohxțăo- 
narâ. de luptă pentru unitatea 
mișcării comuniste. mcncttn- 
rești și de eliberare națxrta'-ă- 
Să trăiască și să lupte, sâ ob
țină ne: victorii toate ftrîeâe 
revoluțicnare mărețe ale nișe
lor noastre, a spus Ml Scsâov. 
El a toastat pentru corr.urea 
tuturor țâru-cr «ociaTifte. pen
tru unitatea ȘÎ co-
mimiștZjCf A-r' hy»

Luin-n omahd, Anasxas 
Mikoiar.. preșeomtoâe Prezi
diului Scvietubd Suprem al 
U JLSS, a spus: In decursul 
întregii noastre isterii, doc am 
apăra: cauza păru. G-.enJ 
sovietic, exprimând vccata po
porului. va prem-vz si de *- 
cum mamte pccdâca de pace, 
stabilită de Lerfn pcintăea de 
prietenie cu trate pcpcareie. 
de coexistentă pașnică, poe
tica de sprijimre a rut—rec 
popoarele r care hqxâ pretra 
independents.

A hiat, de asemenea, ruvin- 
tul mareșalul Uniunii Sovie
tice. Rodion Mahrxrrski. mi
nistrul apărării al URSS

nu sînt 
adoptarea 
cerealelor 
pînă la 

acesta, în

UNIVERSITARI 
BUCUREȘTENI 
LA BRUXELLES

R.D.G. Pe șantierele de construcții din orașul Hoyer Swerda 
Foto : ZENTRALBILD

încheierea dezbaterilor plenare

ale Conferinței generale UNESCO
PARIS 7 (Agerpres). — De

legații la cea de-a 13-a sesiu
ne a Conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O. au adoptat vineri 
după-amiază în unanimitate 
rezoluția privind sarcinile a- 
cestei organizații în domeniul 
întăririi păcii, colaborării și 
coexistenței pașnice a statelor 
cu sistemele social-econcemce 
diferite.

Prin aceasta s-au încheiat 
dezbaterile plenare ale Confe
rinței generale a UNESCO.

PARIS 7. — Coresponden
tul Agerpres, George Pascal 
transmite : Cea de-a XIII -= 
Conferință generală UNESCO 
a adoptat în unanimitate o 
rezoluție asupra școlilor mi
norității grecești în Turria și 
a minorității turce în Grecs.

Rezoluția cere celor două țări 
să înlesnească elevilor greci 
din Turcia și elevilor turci 
din Grecia să primească e- 
ducația adaptată culturii lor 
respective și dorințelor pă
rinților.

Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, a ex
pus în ședința plenară punc
tul de vedere al Romîniei a- 
supra acestei rezoluții, decla
rând că salută posibilitatea a- 
cordată tineretului de a-și 
însuși în limba maternă, bogă- 
țrile culturiL El a scos în evi
dență că țara noastră dorește 
sa întrețină relații prietenești 
aut cu Grecia cit și cu Turcia 
s; de aceea își exprimă satis
facția pentru acordul la care 
s-a ajuns.

Grecia:

Pretoria
Executarea a trei 
fruntași5 africani

guverr-jlui sud-african, 
prezinți un pericol din ce în 
ce mat mare pentru securita
tea Africii-

în ciuda acestor proteste 
dm toate colturile lumii, dele- 
Srtai Beinbbcii Sud-Africane 
Ia O-N-U-, Matthys Botha, a 
declarat ea cinism că „proce
sai intentat celor trei africani 
a fost perfect legal din pune
rii oe vedere al legislației 
sud-afrăeane^.

Vtoer. seara, după execuție, 
la Pretoria s-a anunțat că 
fetei rtdten a fost con- 
dMmat la moarte în baza a- 
cetoeașî legi cu privire la sa
botaj. leg: ce contravin De- 
riaraiaei drepturilor omului.

care

ROMA. — O delegație de 
ingineri constructori și arhi- 
tecți din R. P. Romînă, condu
să de prof. arh. Adler Ladis- 
lau, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru con
strucții, arhitectură și siste
matizare, a vizitat întreprin
derile Eni din Gela și Cata
nia. Oaspeții romîni au discu
tat cu reprezentanți ai acestor 
întreprinderi italiene proble
me de specialitate.

BRUXELLES 7 (Agerpres). 
— In cadrul schimburilor din
tre Universitatea București și 
Universitatea din Bruxelles, o 
delegație compusă din profe
sor Miltiade Filipescu, pro
rector al Universității din 
București și prof. C. Nicolescu 
se află în vizită în Belgia. De
legația romînă a ținut în zilele 
de 5 și 6 noiembrie conferințe 
în fața corpului didactic și 
studenților Universității din 
Bruxelles.

La Institutul Inter universi
tar de drept comparat din 
Bruxelles a avut loc confe
rința prof. univ. Traian lo- 
nașcu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
despre „Principiile fundamen
tale ale Constituției R. P. Ro
mîne".

BERLIN 7 (Agerpres) A.D.N. 
transmite: Ultimul număr al re
vistei „Deutsche Aussenpolitik* 
a publicat un articol al lui Hans 
Bar, președintele Camerei pen
tru comerțul exterior a R. D. 
Germane, care se pronunță pen
tru încheierea unor acorduri co
merciale cu țări din Europa 
occidentala și pentru schimbul 
de reprezentanțe comerciale cu 
aceste țări.

SUSPENDAREA 
RELAȚIILOR 

DIPLOMATICE 
DINTRE VENEZUELA 

ȘI BOLIVIA

CARACAS. — La Caracas s-a 
anunțat că Venezuela a hotărît să 
suspende relațiile sale diplomatice 
cu Bolivia, ca urmare a preluării 
puterii în această țară de către o 
junta militară.

FLORENȚA 7 (Agerpres). — 
La expoziția internațională de 
trofee de vînatoare deschisă la 
Florența, participă Austria, Al
geria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Camerun, Elveția, Italia, Iugo
slavia, Mozambic, Polonia, Ro- 
mînia, Somalia, Uganda, Ungaria 
și U.R.S.S.

Juriul internațional al Expozi
ției, apreciind valoarea trofeelor 
romînești, a decernat 3 premii 
speciale pentru cele mai fru- 
moașe trofee din primele 10 ale 
expoziției acordate pentru urs, 
capră neagră și mistreț. Vînatul 
romînesc a primit următoarele 
distincții: 52 medalii de aur, 1.7 
medalii de argint și 2 medalii de 
bronz.

EXPOZIȚIE KENNEDY

NEW YORK — O expoziție 
cuprinzînd obiecte personale ale 
fostului președinte al S.U.A., 
John Kennedy, este prezentată 
în prezent în mai multe orașe ale 
Statelor Unite, după care va pu
tea fi vizitată și de locuitorii 
unor orașe din Europa.

PE SCURT

Proiect de lege pentru ridicarea
măsurilor de urgență

ATENA 7 Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Presa greacă rela
tează că la comisia legislativă 
a Parlamentului, denumită și 
„micul parlament" a fost de
pus de către miniștrii de in
terne, de justiție și apărare un 
proiect de lege pentru ridica
rea măsurilor de urgență. In 
viitor pentru toate infracțiu
nile prevăzute de legile impli
cate de măsurile de urgență 
se vor aplica prevederile co
dului penal. Totodată s-a ho
tărît comutarea pedepsei ca
pitale în pedeapsă cu închi
soare pe viață, precum și re
ducerea termenelor de deten
țiune. De asemenea, se preve
de abolirea articolului 6 al 
legii 4234 din 1962, care inter
zice orice activitate de recon
stituire a partidului comunist 
și difuzarea sub orice formă 
a lozincilor și rezoluțiilor sale. 
Se desființează, de asemenea, 
certificatele de opinie publică 
și se vor menține numai pen
tru unele categorii, ca func
ționari publici, marinari și cei 
ce lucrează în întreprinderi 
legate de apărarea națională.

Proiectul prevede și aboli- 
■ rea măsurilor administrative 
de deportare. Numai tribuna
lele vor avea pe viitor com
petență în această problemă. 
Comentînd acest proiect, „Av-

ghi" scrie că este calificat de 
cercurile democratice ca „in
suficient" în privința unor ar
ticole, dar mai ales pentru că 
nu se atinge de legea 509 care 
menține ca ilegal Partidul 
Comunist Grec.

Ziarul de dreapta „Akropo- 
lis" scrie că guvernul a pro
pus un proiect de lege ce 
„deschide porțile comunismu
lui". „To Vima" scrie în 
schimb că prin noul proiect 
arată că „guvernul este con
secvent promisiunilor sale 
pentru democrație".

Proiectul va fi discutat de 
Parlament după deschiderea 
noii sale sesiuni, ce are loc la 
14 noiembrie.

----- •-----

Delegație economică 

poloneză in Italia

VARȘOVIA. — O delegație 
economică poloneză condusă 
de Zygmund Keh, ministrul 
adjunct al industriei orele, a 
făcut o vizită în Italia pentru 
a studia posibilitățile lărgirii 
schimbului de mărfuri între 
cele două țări, în special în 
sectorul mașinilor și utilaje
lor precum și al produselor 
chimice.

„Steel Picke“ și relațiile Washington-Madrid
n ultimele săptă
mâni, atenția obser
vatorilor a fost a- 
trasă de ceea ce un 
cotidian francez de
finea „intensificarea 
spectaculoasă a

schimburilor și amabilităților în
tre Washington și Madrid".

Manuel Fraga lribarne, mini
strul informațiilor al Spaniei s-a 
întors la Madrid după o călătorie 
de 19 zile în Statele Unite. Zia
riștilor care-l așteptau la sosirea 
pe aeroportul Barajas, ministrul 
spaniol le-a declarat, ca un fel 
de concluzie la vizita încheiată: 
„Spania este la modă în S.U.A.". 
Ceva mai explicit, influentul co
tidian spaniol „YA“ scria : „Se 
pare că Washingtonul este acum 
mai interesat decît înainte într-o 
dezvoltare a relațiilor americano- 
spaniole".

Un element semnificativ de 
natură să indice o sferă, pare-sc,, 
foarte importantă a „interesului" 
la care se referă „YA" îl consti
tuie manevrele comune ameri- 
cano-spaniole care au luat sfîrșit 
zilele trecute. La aceste manevre 
de debarcare, desfășurate de-a 
lungul coastelor atlantice ale su
dului Spaniei, au luat parte a- 
proape 50 000 de marinari și sol
dați americani și cîteva mii de 
soldați spanioli. Presa americană, 
caracteriza manevrele, denu
mite „Steel Picke" (Vîrf de oțel), 
drept cea mai mare concentrare 
de forțe de debarcare de la de
barcarea din Normandia, din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial.

Numeroși observatori occiden
tali consideră aceste manevre 
de amploare ca o manifestare 
semnificativă și spectaculoasă a 
interesului crescînd al S.U.A. 
pentru bazele militare de pe teri
toriul spaniol.

După prelungirea acordului 
militar americano-spaniol, ame-

ricanii au primit, precum se știe, 
la baza La Rota un punct de 
sprijin pentru flota înzestrată cu 
rachete „Polar is". Relevînd im
portanța acordată la Washington 
înțelegerii cu Spania în privința 
bazei La Rota, ziarul vest-ger
man „FRANKFURTER ALGE- 
MEINE ZEITUNG" scria: „Sta
tele Unite nu găsesc în situația 
politică actuală nici în regiunea 
țărmurilor europene din Atlantic, 
nici undeva în Marea Meditera- 
nă o bază pentru rachetele „Po
laris". Aproape toate guvernele 
se tem de opoziția politică din 
propriile țări".

Urmărind semnificația recente
lor desfășurări în relațiile ame- 
ricano-spaniole, unii comentatori 
sînt înclinați să plaseze „încălzi
rea atmosferei" între Washington 
și Madrid în contextul dificultă
ților alianței atlantice. Astfel, po
trivit părerii exprimate de ziarul 
francez „LE FIGARO", „mane
vra amfibie „Steel Picke“ ilustrea
ză în mod cert dubla voință a- 
mericană de a lansa un avertis
ment indirect și de a schița linii
le mari ale unei politici, militare 
de înlocuire în Europa, pentru 
cazul în care Franța s-ar des
părți de N.A.T.O.".

Tunisia:

E. R.

Astăzi, alegeri

Viitorul goldwaterismukii
nsins fără drept de 
apel în cursa către 
Casa Albă, Barry 
Gcldwater a sosit la 
New York. Ziariști-

oca-

cuvenită pre- 
și vor acționa i

- XCTTX gOK

Sudan : Pe o stradă din Khartum în timpul recentelor tulbuiări care s-au soldat cu forma
rea unui nou guvern

New York. Ziariști- 
ffteBtel'li Jor Q3JP l_au încon

jurat pe aeroport,
din Arizona le-a dat

-^cm-taarî posomorite. Op timiș - 
■al de pe afișele electorale ii
-frșăngy- Chiar «i zimbetul din
fategnfifle ca care tațwnzise A- 

De astâ data părea stăpî- 
de o tristețe imposibil de 

fc-s? Firește, a rostit mai multe 
n* :c-^c^rte ia__
dar printre ek a plasat și un 

rtssseuî împotriva „pripelii” 
. •le.’iA.turarea uartidiihii rep’i-

asupra partidului republican ? 
O eventuală dispariție politică 
a lui Goldwater va însemna și 
sfîrșitul doctrinei pe care el o 
propaga sau aceasta va dobîndi 
o altă titulatură ? Observa
torii încearcă să deslușeas
că răspunsul la aceste între
bări. Există fapte care dovedesc 
existența în partidul republican 
a unor forțe ce năzuiesc să în
chidă cit mai grabnic capitolul 
Goldwater. Nelson Rockefeller a- 
firma categoric că „dominarea 
partidului republican de către se
natorul Barry Goldwater a luat 
sfârșit”. Un fenomen caracteristic 
pentru starea de spirit a republi
canilor a fost semnalat de ziarul 
..NEW YORK TELEGRAPH 
AND SUN” care relata că ele
mentele moderate consideră că 
„partidul lor nu va avea un vii
tor dacă nu va lichida definitiv 
zrupnl extremist care a împins 
partidul in rușinoasa înfrângere 
de h 3 noiembrie". Pentru aces-

? demente preocuparea centrală 
ste de a evita perpetuarea situa- 
iei în care partidul republican 

s-a identificat ra goldwaterismul. 
Gj*.ematorul William Scranton 
dreUra că nu dorește ca în par
tidul său _sâ continue ultra-extre- 
s G’.asuirifc cue ber înlă-
tnrarea In Goldwater din condu
cerea partidului se înmulțesc.

Agenta U.P1 anunța că un 
zrup de fruntași republicani s-au 
iatrunit la Washington pentru a 
discuta „wrînile de viitor în lu
mina prăbușirii partidului lor". 
Consfătuirea a durat o zi. Discu
țiile, ferite de o publicitate soco
tită inoportună, au avut drept o- 
biectiv readucerea partidului re-

publican pe făgașul unei politici 
care să excludă extremismul. Li
derii republicani sînt preocupați 
de anul 1966 cînd vor fi realeși 
35 senatori și 25 guvernatori și se 
gîndesc la perspectiva scrutinului 
din 1968. Pînă atunci, înfrîngerea 
din alegerile care abia s-au desfă
șurat prilejuiește un schimb de 
acuzații din care nu lipsesc vio
lențele de limbaj. Nixon aruncă 
răspunderea dezastrului electoral 
pe seama acelor republicani care 
nu l-au sprijinit pe Goldwater și, 
în special, tăișul observațiilor sale 
se îndreaptă către Rockefeller.

în culisele partidului circulă 
numele unor pretendenți la func
țiile de conducere. Se citează in
sistent pe guvernatorul Michiga- 
nului, George Romney, a cărui 
adversitate față de Goldwater este 
notorie. Există însă forțe influen
te care ar dori să mențină gold
waterismul, eventual sub un alt 
nume. Este primejdia pe care o 
semnala „LE MONDE" cînd 
scria că „rănit de gravele eșecuri, 
goldwaterismul ar putea să re
nască sub un alt nome, cu un alt 
șef : nepriceperea și exagerările 
lui Goldwater nu l-au împiedicat 
să seducă un mare număr de a- 
mericani". „LA STAMPA" este, 
însă, de părere că „aventura Iui 
Goldwater este îngropată pentru 
totdeauna".

în ianuarie va avea loc confe
rința Comitetului național al par
tidului republican. Evenimentul 
acesta va prilejui, probabil, clari
ficări prețioase privind soarta 
goldwaterismului și, implicit, a 
partidului republican.

a 8 noiembrie au 
loc în Tunisia ale
geri parlamentare și 
prezidențiale. Par
tidul socialist des- 
turian a prezentat 
împreună cu alte

grupări 88 de candidați pentru 
mandatele parlamentare, iar pre
ședintele Burghiba candidează 
pentru a fi reales. Campania 
electorală s-a desfășurat sub sem
nul rezultatelor recentului Con
gres al Partidului desturian. 
Convocat la Bizerta — loc sim
bolic pentru că acest port a fost 
eliberat ultimul de prezența mi
litară străină — Congresul a luat 
în dezbatere problemele acute 
ale Tunisiei procedînd la schim
barea denumirii portului din 
„Neo-Destur“ în „Socialismul 
desturian". „Pentru a reconstrui 
Tunisia — a declarat președin
tele Burghiba — este necesară 
modificarea structurilor social- 
economice, și anume crearea unei 
structuri mai eficace". Năzuința 
spre progres este unanimă în 
rândurile tunisienilor, care au de 
biruit numeroase dificultăți, cum 
ar fi șomajul ridicat, existența a 
aproximativ 300 000 de țărani 
fără pămînt etc. (în Tunisia nu
mai marile proprietăți aparținînd 
străinilor au fost lichidate).

Inaugurînd campania electora
lă la Gafsa, președintele Burghi
ba a declarat : „Nu vom putea 
ajunge la prosperitate decît du- 
blîndu-ne eforturile și consim
țind să trăim în austeritate". 
Programul Partidului socialist 
desturian stabilește anumite o- 
biective care marchează tocmai 
preocuparea Congresului de la 
Bizerta pentru dezvoltarea țării, 
bizuindu-se în largă măsură pe 
sectorul privat în economie.

Lista prezentată de uniunea 
națională în actualele alegeri cu
prinde pe lîngă candidații socia- 
liști-desturieni, reprezentanți ai 
sindicatelor Uniunea Generală a 
Muncitorilor Tunisiei, ai organi
zației de femei etc.

După înlăturarea cu desăvîr- 
șire a prezenței colonialismului 
în Tunisia și după reglementarea 
în cea mai largă măsură a pro
blemelor litigioase cu vecinii, ale
gerile constituie un eveniment 
deosebit.

E. O. Z. F.
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