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planul
pe 11 luni îndeplinit

exem-

BACĂU (de la corespondentul 
nostru)

O garanție a realizării cifrelor 
de plan pe anul 1965, o consti
tuie. firește, îndeplinirea
piară a planului pe anul în curs, 
în acest sens succesele în pro
ducție, obținute pînă în prezent, 
în cadrul Direcției Regionale a 
Economiei Forestiere Bacău, sînt 
edificatoare. Indicatorii planului 
producției globale și al producției 
marfă pe 11 luni au fost deja 
îndepliniți. Iată o parte din pro
dusele livrate peste plan în pe
rioada amintită : peste 52 000 
m.c. bușteni și lemn rotund, ră- 
șinoase, aproape 7 400 m.c. buș
teni stejar, 22 529 m.c. lemn pen
tru celuloză, peste 10 000 m.c. 
cherestea rășinoasă, fag, stejar și 
diverse specii foioase etc. Prin
tre întreprinderile forestiere 
fruntașe în cadrul cărora lucrea
ză mii de tineri se numără cele 
din Borca, Piatra Neamț, Tarcău 
și Bacău.

Pregătiri pentru perioada iernii

In curînd,
pe schele

n activitatea școlilor profesionale de 
construcții se aplica două procedee 
de organizare a practicii viitorilor 
muncitori: practica sezonieră și 
Eradica pe tot parcursul anului șco- 

x (începind cu anul II. de obicei). 
După cum arată denumirea, deose- 
în faptul că, intr-un caz instruireabirea constă 1_ _ ._______________._____

teoretică este separată de practică, anul școlar 
fiind împărțit în două perioade (iarna — teorie, 
iar toamna, primăvara și vara — practică). In cel 
de al doilea caz, însușirea cunoștințelor teoretice 
se desfășoară paralel, îmbinată strins cu instruirea 
practica (săptămânal, 
un număr de zile este 
destinat lecțiilor teore
tice, iar restul practicii 
pe șantiere).

Școala profesională 
din Cluj este una din
tre școlile care organi
zează practica pe tot 
parcursul anului școlar, 
în cele ce urmează, 
directorul școlii — to
varășul SAVA EMIL, 
și directorul Grupului 
nr. 1 de șantiere din 
Cluj — tovarășul ingi
ner STANCU BENE
DICT — ne vorbesc 
despre experiența do- 
bîndită, despre rezul
tatele obținute în urma 
aplicării sistemului de 
pregătire continuă.

Începind din anul 1962, școala a trecut la or
ganizarea practicii continue. Am trecut la acest 
sistem deoarece el era cerut de sarcinile ce stau 
în fața școlilor care pregătesc viitorii muncitori 
ai șantierelor. Cei 1 000 de elevi ai școlii noastre 
își însușesc viitoarele profesii — 11 la număr, îm- 
binînd permanent cunoștințele teoretice cu munca 
practică. Începind din anul al II-lea, elevii, trei 
zile pe săptămînă, se pregătesc în școala, iar in 
celelalte trei zile desfășoară activitate practică pe 
șantiere.

In stadiul actual, cînd în întreaga țară lucrările 
de construcții au luat un mare avînt, volumul de 
lucrări pe șantiere este atît de mare, incit se lu
crează neîntrerupt, în toate anotimpurile. Elevii 
trebuie pregătiți încă din școala profesionala să 
se acomodeze cu acest sistem — să lucreze pe 
șantiere în toate anotimpurile. Viitorul muncitor

Puncte de vedere în

legătură cu pregătirea

viitorilor muncitori

constructori

va putea să execute lucrări pe timp friguros, în 
condiții deosebite și, uneori, aplicînd procese teh
nologice deosebite, numai dacă încă din școală va 
practica acest sistem de muncă. Acesta a fost 
unul din motivele pentru care noi am trecut la 
sistemul înv ățămint ului practic continuu. Dar mai 
sint numeroase alte motive care au determinat 
această măsură.

Experiența noastră ne-a arătat că organizarea 
instruirii practice sezoniere creează o seamă de 
greutăți, care se răsfrîng negativ asupra pregăti
rii viitorului constructor. In primul rînd, este 
foarte greu ca, într-o singură perioadă — 15 sep

tembrie — 3 mai, cil 
durează de obicei prac
tica sezonieră, șan
tierele să poată asigura, 
pentru toți elevii do-o 
dată condiții să lutreze 
efectiv în munci califi
cate și totodată să le 
asigure o îndrumare 
competentă. De aseme
nea, acest sistem obligă 
la împrăștierea elevilor 
in multe șantiere, în 
afara localităților, ceea 
ce duce la crearea unor 
greutăți privind asigu
rarea îndrumării și con
trolului, a condițiUor 
de cazare. Este de la 
sine înțeles că o ase
menea situație creează 
premizele ca elevii să 
fie folosiți în munci 

necalificate, ceea ce, firește, nu poate contribui 
la buna pregătire a viitorului muncitor construc
tor. Totodată, este foarte greu să se organizeze o 
activitate educativă continuă și intensă, deoarece 
elevii sînt răspîndiți în grupuri mici pe diverse 
șantiere. In consecință, toate acestea fac ca tinerii 
absolvenți să plece în producție — în cazul de 
față, pe șantiere — cu o pregătire insuficientă; ei 
se acomodează greu, au nevoie de timp pentru 
deprinderea unor cunoștințe practice pe care nu 
și le-au putut însuși în școală.

Constatînd toate aceste neajunsuri în propria 
noastră activitate cu elevii școlii, ne-am consultat 
cu întreprinderea tutelară — Trustul regional de 
construcții-Cluj — și ani ajuns la concluzia adop
tării sistemului continuu de pregătire practică 
a muncitorului constructor.

(Continuare în pag. a Il-a)

De optsprezece ori îngădui 
Steaua cea mare dulcile 

elipse : 
Ocoluri optsprezece, 

luminate, 
în pragul nostru de 

maturitate.
E clipa cînd intrăm în 

rezonanță,
Cînd capătă viața 

adîncime, 
Și devenim răspunzători de 

toate 
în pragul nostru de 

maturitate.
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Pe șantierele Ministerului 
Industriei Construcțiilor se fac 
in prezent ultimele pregătiri 
pentru asigurarea unor condi
ții cît mai bune de lucru pe 
timpul iernii.

Constructorii de pe șantie
rele Fabricii de ciment Bîr- 
sești, ale celei de prefabricate 
din Craiova, combinatelor de 
industrializare a lemnului de 
la Turnu Severin și Sighet, 
precum și ale altor zeci de uni
tăți industriale au terminat lu
crările de amenajare a stații

lor principale de preparare a 
betoanelor, a instalațiilor de 
încălzire, precum și a stațiilor 
mecanizate pentru descărcarea 
cimentului. Ca urmare a res
pectării graficului de execuție 
și a unei aprovizionări din 
timp cu cantitățile necesare 
pe timpul iernii, de var, ci
ment, pietriș, cherestea, cără
midă, a devenit posibil ca o 
data cu începerea sezonului 
rece să se treacă la executa
rea finisajelor interioare.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Cabanaie iși 
așteaptă oaspeții

Cabanele turistice din Mol
dova de nord s-au pregătit 
pentru sezonul de iarnă. La 
cabana Rarău, situată la peste 
1 600 m altitudine, au fost e- 
xecutate lucrări de reamena- 
jare și s-a reînnoit cazarma- 
mentul. Lucrări de înfrumuse
țare și întreținere s-au făcut 
și la cabanele Deia. Mestecă- 
niș, Iliești și Adîncata.

(Agerpres)

La institutul de cercetări 
pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea s-a obți
nut un nou soi de floarea- 
soarelui — F-70. Prin conținu
tul ridicat de ulei, acesta este 
mai valoros decît soiurile exi
stente în cultură. Noul soi are 
un conținut de ulei de 52 la 
sută, este mai rezistent la se
cetă și boli, cu un procent de 
coji de numai 22 la sută. Ex
perimentat în regiunile din 
sudul țării, caracterizate în ge
neral prin precipitații scăzute 
și care cuprind jumătate din 
suprafața ce se cultivă cu 
floarea-soarelui în țara noa
stră, a dat recolte de 2 500— 
3 000 kg semințe la hectar. A- 
cest soi va fi înmulțit în anul 
viitor pentru a fi extins în 
cultură.

(Agerpres)

CONSTRUCȚII Discuri pentru cei ce

NOI
• La Craiova a în- 

* ceput construcția u- 
■ nui modern complex 
de deservire. Clădi
rea care va avea 
două etaje va cu
prinde ateliere de 
croitorie, de coafură, 
diverse laboratoare 
etc. La primul etaj 
va fi amenajat un sa
lon de prezentare a 
modei și de expoziții.

• La Constanța, în 
zona lucrărilor de ex
tindere a portului, se 
află în curs de fini

sare un complex co
mercial, cuprinzînd 
mai multe magazine 
alimentare, între care 
unul cu autoservire. 
Un magazin alimen
tar cu autoservire 
este în curs de con
struire și la Eforie- 
sud. Tot în scopul 
îmbunătățirii mijloa
celor de servire a 
populației, în zona de 
vest a Constanței a 
fost dat anul acesta 
în folosință un mare 
depozit modem pen

tru mărfurile alimen
tare.

• In orașul Roman 
a fost amenajată o 
nouă secție de fabri
care a pîinii, cu o 
capacitate de 14 tone 
în 24 de ore. Cuptoa
rele, malaxoarele, ma
șinile de modelat 
franzelele, cemătoa- 
rele mecanice, labo
ratorul pentru contro
lul pe fază al proce
sului tehnologic, toa
te asigură o producti
vitate sporită.

(Agerpres)

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Praga
Stimate tovarășe Novotny,
Vă rog să primiți felicitări cordiale cu prilejul alegerii dv. 

in funcția de președinte al Republic:: Socialiste Cehoslovace.
Vă dorim succes deplin în realizarea sarcinilor de înaltă 

răspundere ce v-au fost încredințate și ne exprimăm convin
gerea că relațiile de prietenie și colaborare i.r.:rc țările 
noastre se vor’dezvolta continuu, spre binele popoarelor ro- 
min și cehoslovac, al unității țărilor socialiste și al 
socialismului și păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Investigații in lumea plante
lor. (Intr-unui din laboraioa- 
rele Institutului Pedagog: c 

de 3 ani din Bucureștii

Foto: AGERPRES

învață limbi străine

Două culegeri de exerciții 
lexicale intitulate „Să vorbim 
franțuzește", „Să vorbim en- 
glezește“, însoțite de discuri, 
au apărut zilele acestea. Cărți
le prezintă texte sub formă de 
dialog, explicații lexicale, e- 
xerciții, vocabular. Discurile, 
cite 6 pentru fiecare carte, au 
imprimate texte care, în con
dițiile unei audieri repetate, 
dau posibilitate celor ce stu
diază limbi străine să deprin
dă o pronunție corectă. In 
cursul ultimilor ani, editura a 
tipărit, în ediții succesive, ma
nuale pentru învățarea limbi
lor străine destinate celor care 
studiază fără profesor. Ase
menea manuale au apărut 
pînă acum pentru limbile en
gleză, franceză, rusă și spa
niolă, seria lor urmînd a fi 
completată în curînd prin a- 
pariția unui manual de limbă 
germană și a unuia de limbă 
italiană.

A început 

sezonul de vînătoare

în pădurile regiunii Crișana 
au început în aceaste zile vî- 
nătorile de mistreți. Primii vâ
nători s-au întors acasă cu 
trofee: 16 porci mistreți, im- 
pușcați in trei zile. Regiunea 
Crișana este vestită pentru bo
găția vinatului. Terenurile sale 
de vînătoare sînt căutate, nu 
numai de vînătorii romini, ci 
și de cei străini. In toamna a- 
ceasta, vinători din R. F. Ger
mană și Anglia au împușcat 
cițiva cerbi carpatini, de o 
rară frumusețe. In noul sezon 
de vînătoare se prevede ca din 
această parte a țării să se li
vreze peste 30 000 kg came de 
mistreț, fazan, cervidee, potîr- 
nichi și alte specii, precum și 
pezte 60 000 de piei și blănuri.

(Agerpres)

In pag. a Ii-a :

• Cronica literară :
,,Cartea mareelor"

• Prestigiul unui tea
tru tinâr

In pag. a lll-a:

• Oameni pe înălțimi 
— însemnări de la o 
adunare generală de 
alegeri U.T.M.

• Originalitate, con
cepție modernă I — 
Pentru progresul 
gimnasticii feminine

• Toamna la Paris — 
Note de drum

La nivelul exigenței cumpărătorilor
e apropiem de 
sfârșitul anului. E 
momentul cit se 
poate de potrivit 
pentru a vedea 
modul în care au 
participat tinerii

la realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate in 
întrecerea socialistă.

Anul acesta a fost rodnic : 
în primele 10 luni, în între
prinderea noastră s-au reali
zat peste sarcinile de plan 
9 000 m p țesături de calitate 
extra, și s-a redus prețul de 
cost al producției cu 232 000 
lei. De bună seamă că tinere
tul a adus o însemnată contri
buție. Din cei peste 300 de ti
neri care lucrează în fabrică 
aproape o treime sînt, lună de 
lună, evidențiați în întrecerea 
socialistă. Ion Lazăr, Tudora 
Rafila, Anica Grigore, Viorica 
Olteanu și mulți alții se bucură 
de aprecierea întregului co
lectiv pentru rezultatele obți
nute în muncă.

spre care și-a îndreptat atec.- 
țxa întregul colectiv. Ar treb^ 
sâ arătăm mai intii faptul eă 

ftwiițiite pentru a se reaHya 
produse frumoase și durabile. 
La preparație mașinile au fost 

oprire automată a debitării fi
rului, la canetat s-a îmbună
tățit sistemul de fixare a țevi
lor pe fuse, evitindu-se astfel 
numărul mare de ruperi etc. 
Toate acestea influențează, 
evident, calitatea și implicit 
contribuie — prin reducerea 
pierderilor — la realizarea de 
însemnate economii.

Ne amintim ce multă bătaie 
de cap ne-a dat operația de 
tăiere a firelor dintre canete. 
Din cauză că acest lucru se fă
cea manual, firele se încurcau. 
Se ajungea astfel și la risipă.

Tinărul ajutor de maistru.

ErfiZ Cristeseu- a studiat indea- 
prsspe modul s-ar putea 

.Lătura acest neajuns. In cele 

d-speuStive de tăaere a firelor 
fufire caaete Acum nerr- 
■.carete cn mai sînt nevoite 
sâ-șâ întrerupă 1 acrul pentru 
a tăia capă tu! firelor, iar ea- 
—. .O-te^B țesa«um s—a ,a—
Ut aimțxtnr. E doar un singur 
eifnpiu care dovedește mte-

g.ul mărfii fabricii.
Organizația U.TAL a dat o 

mare ztentie felului in care 
muncesc tinerii. Ea a pus in 
discuția utemișfilzr probleme 
de care depinde realizarea 
produselor la nrvehil cerințe
lor: organizarea locului de 
muncă, întreținerea șt supra
vegherea mașinutr, utilizarea 
deplină a materie prime. In 
adunări generale U.TAL, tine
rii au discutat pefibîLîtăfile 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, aceasta cu atît mai

mult cu cît erau încă tmeri 
care lucrau neglijent sau nu 
aveau suficientă experiență.

Cînd a venit în fabrică Ma
rian Constantinescu, țesători: 
și-au dat seama că va trebui 
ajutat îndeaproape. In prima 
perioadă nu reușea să-și în
deplinească norma zilnică, țe
săturile nu erau de calitate 
corespunzătoare. Problema 
trebuia rezolvată cît mai re
pede. Marian lucra pe o ma
șină de țesut pluș. Adunarea 
generală in care s-a discuta: 
despre munca lui a stabCît ca 
el sâ fie ajutat de Ioc Lazăr. 
țesător fruntaș. Luczînd la 
mașini vecine. Marian a urmă
ri felul cum mînuia colegul 
sâu marina, a ascultat fndru- 
mărite acestuia și azi se pot 
spune despre el cuvinte de 
laudă.

La fel s-au Întâmplat lucru
rile și cu țesăxoarea Angela 
Dinu Utemîștii anali rînd 
munca ei au ajuns la concluzia

că Angela nu-și cunoaște bine 

ties U.TM. de secție. Virgil
itf, țerttaKe* Aurica Ure-

prof
Rezultatul? Angela Dinu lu

crează la un produs preten
țios — urs-ocuL Produsele sale 
sint de bună calitate iar în 
ultima vreme realizează și 
econocnii.

De cite\ a luni in secții au 
fost introduse grafice de urmă
rire a calității țesăturilor. A- 
cest lucru înlesnește să se cu
noască imediat deficiențele, să 
se ia măsurile corespunzătoa
re. Ce arată graficul la țesă- 
toria de mătase? Tinerele, a- 
semenea, țesătoarelor vârstni
ce. s-au angajat ca din 10 m p 
țesături 6 să fie de calitate

extra. Graficul informează că 
tmerii își îndeplinesc și mulți 
depășesc chiar acest angaja
ment.

Problema calității produse
lor se află și în atenția celor 
cinci posturi utemiste de con
trol. Periodic ele organizează 
raiduri îu urma cărora popu
larizează metodele de muncă 
ale fruntașilor, critică neajun
surile propun măsuri pentru 
bunul mers al producției. Po-

MARIA BIRSAN 
secretara comitetului U.T.M.

VALERIU VUCIUC 
tehnician

MARCEL HERȘ 
muncitor 

din postul de corespondenți 
voluntari de la întreprinderea 

„Țesătoriile Reunite" 
București

(Continuare în pag. a Il-a)

In secția II confecții a Fa
bricii de tricotaje „Moldova" 
— lași lucrează fetele din foto
grafiile alăturate. Obiectivul 
aparatului de fotografiat le-a 
surprins pe față zîmbetul can
did al adolescenței, privirile 
senine, de un optimism ro
mantic. firesc pentru condițiile 
în care muncesc și trăiesc. Nu 
de mult mai erau încă eleve la 
școala de meserii, alături de 
alte 31 de fete și toată pro
moția lor a avut bucuria de a 
ii repartizată aici, în aceeași 
fabrică și în aceeași secție a 
ei. Anul acesta cuprinde cîle- 
va date importante din biogra
fia lor, legate de evenimente 
de neuitat în via/a unui tînăr. 
Mai întîi bucuria absolvirii, fe
licitările profesorilor, părinți
lor, cunoscuților, urările de 
fericire și succes pentru anii 
luminoși ce vor urma. Apoi, 
ziua în care ai intrat pe poarta 
fabricii, primele ceasuri ale 
noii meserii,

Iată-le, pe ele trei, GEORGE- 
TA TĂUTU, ELENA PANȚÎRU, 
ECATERINA ȘTEFĂ.NOAIE în 
pragul minunatei vîrste de 
aur — vlrsta majoratului. Săr
bătorirea celor 18 ani ai lor — 
și ai altor 87 de tineri din în
treaga fabrică — adaugă bucu
riilor de pînă acum distincția 
gravă a intrării Intr-un ano
timp matur, căruia îi sînt da
toare munca lor entuziastă, fo
lositoare. Despre această utilă 
muncă a lor, ca și despre e- 
forturile necontenite pentru 
perfecționarea cunoștințelor, 
pentru ridicarea măiestriei 
profesionale vorbesc maiștri 
cu experiență, mancitori frun
tași în adunările care au loc 
în această perioadă de pregă
tire a majoratului. Și, desigur, 
cuvinte frumoase se spun și 
despre cele trei fete, trei din 
actuala promoție a celor de 18 
ani.

Foto : N. STELORIAN [



zootehniștilor
izitam sectorul zoo
tehnic al gospodă
riei colective din 
Pecineaga, raionul 
Negru Vodă. Am 
deschis 
din

jurul unor mese

Prestigiul unui teatru tînăr

ușa uneia 
construcțiile 

spațioase pe care colectiviștii 
le-au ridicat act în ultimii ani. 
Dintr-o dată m-am pomenit în
tr-o încăpere frumos amenajată, 
în interiorul ei se aflau cîteva 
canapele, în jurul unor mese 
lungi, pe care se vedeau table 
de -șah și domino : într-un colt, 0 
bibliotecă cu vreo cîteva zeci de 
volume, un aparat de radio și 
altele. Pereții erau acoperitl a- 
proape în întregime cu planșe 
înfățișînd metode științifice de 
creștere și îngrijire a vițeilor, a 
mieilor, a porcilor.

Acesta e unul diri cele două 
cluburi ale zootehniștilor de la 
G.A.C. Pecineaga Celălalt, ame
najat în același fel, se află la 
sectorul doi al gospodăriei. în 
cadrul lor își dau întîlnire zilnic 
circa o sută de crescători 
de animale din gospodărie, în 
majoritate tineri, care-și petrec 
în mod instructiv plăcut orele 
libere din program. De două ori 
pe săptămînă, marțea și vinerea, 
căminul cultural din comună, sub 
îndrumarea căruia își desfășoară 
activitatea cluburile, organizează 
aici acțiuni interesante, atractive, 
cum ar fi: seri de calcul, ex
puneri pe diferite teme, consfă
tuiri, lecturi colective. La o re
centă seară de calcul, Inginerul 
zootehnist Cornel Dănilă le-a 
demonstrat crescătorilor de ani
male, în fața tablei, într-un mod 
foarte atractiv și cu numeroase 
exemple, ce însemnătate au ra
țiile de întreținere și rațiile de 
producție, arătîndu-le convingă
tor avantajele economice ale fu
rajării diferențiate a animalelor 
Avînd în vedere că a început 
perioada de stabulafie, în progra
mul clubului a fost inclusă și ex
punerea „Trecerea de la răsu
nat la furajarea de iarnă", care 
a suscitat un viu interes La ac
tivitatea duhului un sprijin pre
țios îl aduc șt tinerele cadre di
dactice din comună.

Tot în cadrul cluburilor din 
sectorul zootehnic consiliul de 
conducere organizează cu regu
laritate consfătuiri de producție 
al căror scop este analiza îndepli
nirii planului pe o anumită pe
rioadă și transmiterea experien
ței înaintate a îngrijitorilor frun
tași.

Sînt doar cîteva din activitățile 
ce se desfășoară la clubul zoo
tehniștilor Ele contribuie la lăr
girea orizontului cultural și pro
fesional al îngrijitorilor de ani
male și le oferă acestora posibili
tatea să-și petreacă timpul dintre 
orele de program, tntr-un mod 
cît mai plăcut.

GEORGE MIHĂESCU
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cumpărătorilor
stui utemlst de control din 
sectorul de preparație (res
ponsabil Maria Cristea) a 
popularizat experiența în 
muncă a tinerilor Floarea Pi- 
cărac. Cecilia Ion, a satirizat 
părerea greșită a Măriei Mun- 
teanu și Ion Florica că nu-1 
mare pagubă dacă s-a rupt un 
fir.

In urma unor raiduri s-a 
propus conducerii fabricii sta
bilirea unor normative de de
șeuri Ia fiecare loc de muncă. 
In acest fel se stimula și mai 
mult preocuparea tinerilor 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor S-a părut la în
ceput că nu-i posibil acest lu
cru Serviciul tehnic a studiat 
situația în fiecare secție și a 
stabilit normative orientative 
de deșeuri pe faze de operații 
iar în țesătorie pe mia de bă-

în noile livezi
Șl podgorii

n această toamnă 
dealurile Fălticeni
lor se vor înveșt- 
mînta cu încă 
39 200 meri, 10000 
peri, 16 000 pruni 
și alte specii de

pomi fructiferi. în total, gospo
dăriile colective din raion cor 
planta, pe terenuri în pantă, pes
te 400 de hectare cu livezi. Pen
tru executarea cît mai operativă 
a lucrărilot în viitoarele livezi, 
consiliul agricol raional a luat 
din timp o serie de măsuri. Ast
fel, o comisie a identificat, împre
ună cu consiliile de conducere ale 
Q.A.C., terenurile ce urmează a 
fi plantate. Apoi, în scopul exe
cutării unor lucrări de bună ca
litate, în colaborare cu Stațiu
nea experimentală pomicolă Făl
ticeni s-a organizat o consfătui
re cu specialiștii și brigadierii po
micoli în scopul transmiterii re
comandărilor bazate pe rezulta
tele cercetăriloi științifice și pe 
experiența înaintată ; consfătui
rea a fost urmată de demonstra
ții practice. în același timp s-au 
asigurat puieții necesari pentru 
fiecare gospodărie colectivă. Și 
s-a trecut la treabă.

Colectiviștii din Boroata ștau 
propus să planteze pe dealul 
Moișa 35 de hectare eu pomi, 
încă din vară, aia s-au folosit 
..ferestrele" dintre lucrările c- 
gricole din ci mp. Astfel, pichetă
rile ți săpatul gropilor au fast 
executate cu mult incinte de ve
nirea toamnei. Acum, numeroși

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
Tinerii din raionul Cora

bia au plantat pînă acum. în 
acest an, prin muncă patrioti
că, peste 18 000 de pomi in li
vezile unităților agricole so
cialiste și pe marginea șo
selelor. La această lucrare 
s-au evidențiat în mod deose
bit organizațiile U.T.M.

PAUL PREDESCU 
corespondent voluntar

tăi-război. Calitatea țesături
lor s-a îmbunătățit iar din 
cele 2 200 kg fire economisite 
se pot confecționa aproape 
8 000 m p de diferite țesături.

Acțiuni de îmbunătățire 
continuă a calității țesăturilor 
se desfășoară la fiecare loc de 
muncă. Tinerii cu o pregătire 
profesională mai slabă au fost 
repartizați să lucreze alături 
de muncitorii fruntași iar alți 
120 au fost încadrați la cursu
rile de ridicare a calificării. 
Utile s-au dovedit și schimbu
rile de experiență urmate de 
demonstrații practice. Un a- 
semenea schimb de experiență 
a fost organizat, de pildă, cu 
țesătorii de urson. (De curînd 
această secție a fost înzestrată 
cu 22 războaie automate de 
țesut pluș) Țesătorii fruntași 
Ion Lazăr și Ion Boghilovici 
au vorbit despre modul 
care trebuie întreținute 
supravegheate noile mașini 
timpul funcționării.

Cunoștințele dobîndite 
cadrul diferitelor forme de ri
dicare a calificării sînt com
pletate și de unele expuneri 
teoretice. Recent muncitorii 
secțiilor de țesătorie au urmă- 

în 
și 
în

în

colectiviști, din rindul cărora fac 
parte mulți tineri, execută lu
crări de confecționare și plantare 
a tutorilor. O altă echipă, de că
ruțași, transportă neîntrerupt in- 
grășamintele naturale care vor 
fi puse pe fundul gropilor. Para
lel a început și plantatul, la care, 
în aceste zile, participă toți ti
nerii colectiviști. Așa cum se des
fășoară munca, plantatul va fi 
gata în cîteva zile.

Aceeași activitate însuflețită 
se desfășoară și în alte gospodării

Au început

colective. La G-AjC. Ddhești, de 
pildă, cu fost lâvctc peste 8000 
de grvpi, la Preoțești 1300, iar 
U Tudore 900.

Rttmid intens in care se kr- 
creazâ in cele mai multe gos
podării colective iți are explica
ția în faptul că oamenii știu că 
aici, in nordul țării, de obicei 
iama cine mai devreme și nu pot 
lăsa pe mime ce pot face azi. 
Se pare tnsd că nu peste tot se 
aplică.^ proverbul. în unele gos- 

comunele Tia Mare, Grojdi- 
bod, DăbulenL

în colaborare cu consiliul 
agricol raional, comitetul ra
ional U.T.M. a stabilit din 
timp o serie de măsuri practi
ce și s-au creat condiții ca ti
nerii din raion să participe în 
toamna acestui an la planta- 

rit cu interes conferințele des
pre procedeele noi de prelu
crare a firelor sintetice și pre
lucrare a firelor de pluș; că
ile de reducere a procentaju
lui de cupoane. La alte sec
ții s-au ținut conferințe des
pre influența noilor utilaje in
trate în funcțiune asupra creș
terii productivității muncii.

Acestea sînt cîteva acțiuni 
care au dus la sporirea con
tribuției tinerilor la realizarea 
planului de producție al între
prinderii pe 10 luni punîn- 
du-se un mare accent pe cali
tatea țesăturilor.

ÎN CURÎND,
PE SCHELE

elevii merg, prinFaptul că elevii merg, prin 
rotație, trei zile pe săptămînă la 
practică, ne permite să organizăm 
activitatea lor numai pe șantie
rele din localitate. Totodată, e- 
levii au posibilitatea să lucreze 
efectiv în front de lucru, să exe
cute munci calificate. Elevii și-au

Cităm dintr-un caiet-pro- 
gram al Teatrului de Stat din 
Piatra Neamț, cuvintele direc
torului Ion Coman. „Un bilanț 
al unei activități de cîteva 
luni este, totr-un anumit sens, 
prematur și asta nu din cau
za incertitudinilor oricărui 
început de drum, ci pentru că 
avem puține lucruri sub care 
să tragem linia și să facem a- 
dunarea".

In al treilea an de existență, 
asemenea bilanțuri retrospec
tive relevă o activitate fruc
tuoasă, întemeiată pe anume 
exigențe. Spectacolele date a- 
casă sau în desele turnee în
treprinse prin țară, ca și cele 
susținute la televiziune dove
desc perseverență, seriozitate 
și atenție. Ce înseamnă, în ca
zul acestui tînăr teatru, acea 
adunare despre care vorbește 
însuși directorul lui ? Teatrul 
de Stat din Piatra Neamț a fost 
inaugurat în 1961 (din 1958 
pînă la această dată ființase
• mmmm cESiai anss cEssao ana

Fabrica „Bucuria copiilor" 
din Capitală... Viorica Dra- 
gomir, muncitoare evidenția
tă în producție, finisează un 
nou tip de jucărie mecanică 

„Autorecord"
Foto: AGERPRES

podării colective, printre care 
Valea Glodului, Hîrtop, Bogdă- 
nești, Horodniceni nu s-a tre
cut nici măcar la săpatul gropi
lor.

La G.A.C. Fîntîna Mare, de 
exemplu, trebuie să se planteze 
15 hectare cu pomi. Pînă acum 
nu s-a început nici o lucrare. 
Dintr-o discuție pe care am a- 
vut-o cu tovarășul președinte al 
gospodăriei reiese că lucrările În
cep acum și că tinerii pot aduce 
o importantă contribuție la con
fecționarea picheților, transpor
tul gunoiului, săpatul gropilor ri 
începerea plantărilor. Rezultă, 
deci, că organizația U.T.M. are 
datoria să ia imediat măsurile 
necesare pentru înfăptuirea an
gajamentelor luate în această di
recție. La fel trebuie să se pro
cedeze și în gospodăriile colecti
ve Ciumulești, Baia fi Uder: 
unde lucrările sînt rămase m2: 
în urmă. Deoarece se precede 
timp friguros, este necesar m 
fie urgentată scoaterea puterii 
din pepiniere ți transportarea Iar 
spre viitoarele livezi.

Toate acestea rint acțimri la 
care orgeerirriile U.TJ4. au da
torie ai esttre^eze sAde dt na

A. CĂRUNTE 
corespondentul „SctnteH 

tineretului" pentru regiunea 
Suceava

rea ă încă 11 000 pomi fructi
feri, 10 000 duzi, 180 hectare 
viță de vie. Acțiunea a început 
și se desfășoară cu intensita
te în comunele Bechet, Dăbu- 
leni și altele.

ctyHgat încrederea cadrelor de 
conducere de pe șantiere prin lu
crările de calitate pe care le-au 
executat și aceștia le asigură une
ori și front separat de muncă ca
lificată — bineînțeles sub îndru
marea celor mai buni muncitori. 
In anii trecuți, echipele de elevi 
au executat, îndrumați de maiștrii 
cei mai buni, un bloc cu 39 de 
apartamente, cu magazine la par
terul blocului, o școală cu 16 
clase, iar alți elevi lucrează ală
turi de echipele de muncitori pe 
cele mai mari șantiere ale Clu
jului. Aceasta a dus la sporirea 
responsabilității elevilor față de 
sarcinile care le au și le-a creat, 
totodată, satisfacția morală că lu
crează efectiv, că realizările lor 
sînt apreciate ca și lucrările mun
citorilor constructori. Nu rareori 
la absolvire, tinerii revin să lu
creze, de data aceasta ca munci
tori, în cadrul echipelor în care 
și-au făcut practica.

Avantajele aplicării sistemului 
de instruire practică continuă 
sînt însă mult mai numeroase. 
Repartizarea în practica de pro
ducție se face numai o dată pe 
an — la 15 septembrie, ceea ce 
creează posibilitatea stabilizării e- 
levilor pe un anumit șantier pen
tru o întreagă perioadă. Se asi
gură astfel continuitate în muncă 
pe acel șantier evitîndu-se, deci, 
fluctuațiile. Alternarea unei zile 

ca secție a Teatrului de 
din Bacău) de proaspăta 
moție a Institutului de teatru, 
în principiu un colectiv care, 
prin natura împrejurărilor, 
era oarecum închegat. Exis
tența unei echipe, formată în 
majoritate din tineri, a dus 
în mod fitesc la crearea 
unui teatru a cărui orga
nică însușire este tinerețea. 
Nu o tinerețe de circumstan
ță, ci una de spirit, atît în me
todele de punere în scenă a 
unei piese cît și, suport al a- 
cesteia, în formarea acelui au
tentic entuziasm creator al 
scenei.

Abordarea unui repertoriu 
variat a cunoscut, astfel, și o 
muncă serioasă, perseverentă, 
adecvată fiecărei piese. Acesta 
este un examen permanent al 
posibilităților colectivului ar
tistic, prilej de neîncetată ve
rificare a mijloacelor artistice 
și, totodată, o formă potrivită 
pentru educarea multilaterală 
a gustului publicului spectator.

Stat 
pro-

Primele noțiuni de pian
Foto: AGERPRES

Conferințe pentru tinerii iubitori ai muzicii
BACĂU (de la co

respondentul nostru). 
La Bacău, s-a început 
un nou ciclu de con
ferințe despre muzică, 
dustrate cu fragmente 
din opera marilor 
compozitori romini și

străini. Numeroși ti
neri iubitori ai muzi
cii au ascultat cu in
teres una din lecțiile 
de inițiere muzicală 
ținută de Viorel Cos- 
ma, profesor la Con
servatorul „Ciprian
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Excelsior (orele 10;

de pregătire teoretică cu o ti de 
instruire practică, dă posibilita
tea să împărțim efectivul școlii 
în jumătate — o parte lucrează 
pe șantiere, și cealaltă jumătate 
învață la școală. Totodată avem 
posibilitatea să organizăm un 
control și o îndrumare eficientă, 
continuă din partea școlii, pe 
șantier, la practică. în afara fap
tului că elevii sînt însoțiți pe 
șantier în orele de practică de 
maiștri de specialitate, care-i în
drumă, din partea șantierului sînt 
repartizați instructori din rindul 
celor mai buni meseriași, care-i 
învață practic secretele meseriei, 
le arată metodele înaintate de 
lucru, îi învață cum să-și orga
nizeze punctul de lucru. S-a a- 
juns la soluția că aceleași echipe 
și aceiași instructori de pe șan
tiere să se ocupe, pe parcursul 
întregului an școlar, de elevii 
practicanți. Avem la ora actuală 
instructori și echipe care au o 
experiență de cîțiva ani în îndru
marea practicii ucenicilor. In
structorii de pe șantiere sînt con- 
stituiți într-o comisie metodică 
și sînt instruiți, lunar, la școală, 
asupra unor probleme de meto
dică și pedagogice.

Șl procesul de învățămînt din 
școală se desfășoară, în acest fel, 
în condiții mai bune. în primul 
rînd, avem posibilitatea să folo
sim mult mai rațional spațiul de 

S-au jucat aici piese ca „Nota 
zero la purtare", „Dumbrava 
minunată", „Siciliana", „Dom
nișoara Nastasia", „Secunda 
58", „Menajeria de sticlă", 
„Orfeu în infern". Alegerea 
repertoriului s-a dovedit astfel 
și o condiție a ritmului de 
muncă. Li s-au creat actorilor 
și regizorilor posibilități largi 
de realizare, menite să ofere 
tuturor satisfacția împlinirii 
artistice. Cătălina Murgea, 
Ileana Stana Ionescu, Ioana 
Manolescu, Traian Stănescu au 
interpretat fiecare, în stagiu
nea trecută, cîte patru roluri 
principale, de facturi variate. 
Elocventă, în acest sens, este 
și simpla parcurgere a distri
buțiilor. Toți actorii au inter
pretat întreaga gama de roluri, 
de la cel principal la cel de o 
singură replică, sau pură figu
rație. Această școală a formă
rii personalității actorului se 
definește în primul rînd prin 
solicitarea integrală a capaci
tății de joc a acestuia. Cola-

Porumbescu" din 
București, pe tema 
„Arta muzicală și e- 
lemcntele ei". Au fost 
audiate înregistrări 
ale unor lucrări de 
Maurice Ravel, Ci
prian Porumbescu și 
alți compozitori.
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O mied așezare modernă. 
(Vedere parțială a construc
țiilor sectorului zootehnic al 
G-A-S. Utvinis, regiunea Ba

nat)
Foto: AGERPRES 

învăță mtnt, să asigurăm pentru 
elevi săli pentru studiul indivi
dual, după orele de clasă. Apoi, 
elevii au posibilitatea să se pre
gătească mei temeinic, dat fiind 
că între orele de cursuri teore
tice există o distanță de o zi și 
jumătate, deci ei au două după- 
amieze pentru pregătirea temelor 
acasă.

Organizind astfel instruirea 
elevilor, nu se mai pune nici pro
blema cazării lor pe timpul prac
ticii în cdmtnele șantierelor, de
oarece elevii, afUndu-se în oraș, 
locuiesc în căminul școlii. Avan
taje există și în ceea ce privește 
organizarea și desfășurarea acti
vității extrașcolare. Ceasurile de 
răgaz din fiecare după-amiază 
sînt bine fructificate prin organi
zarea unor activități în care sînt 
cuprinși, prin rotație, toți elevii. 
Școala are un cor, care cuprinde 
sute de elevi, echipe de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, for
mație de teatru, de muzică ușoa
ră, grup de soliști vocali și in
strumentiști, cerc foto, nume
roase echipe sportive.

In esență, toate aceste lucruri 
duo la buna pregătire a viitorilor 
constructori; absolvenții școlii 
sînt bine primiți pe șantiere, își 
încep efectiv munca, nu au ne
voie de perioadă de acomodare, 
sînt prețuiți de la început, ca 
niște adevărați constructori. 

borarea cu regizorii și sceno
grafii din alte teatre a avut, 
de fiecare dată, rolul unui 
fructuos schimb de experien
ță/orientat tocmai în direcția 
amintitei solicitări integrale a 
talentului, capacității actorilor. 
Stilurile diferite ale realizări
lor, ca și confruntările cu pu
blicul, creează opinii care fac 
posibilă adecvarea exigenței la 
anumite cerințe. La Piatra 
Neamț nu există „premiere". 
Există primul, al doilea, al 
douăzecelea spectacol. Fiecare 
spectacol reprezintă o premie
ră. Astfel se exprimă aici grija 
și respectul față de joc, față 
de spectatori. Iar pentru a în- 
tîmpina surprizele care-și fac 
loc în viața și durata unui 
spectacol, conducerea teatrului, 
împreună cu secretariatul lite
rar, au format o brigadă de 
calitate care, printr-un minu
țios și permanent studiu, aju
tă la evitarea unor deficiențe 
care se ivesc pe parcursul unei 
stagiuni. După lăsarea corti-

Ștefan Augustin Doina}?

Cartea
mareelor“

imbrul, măsura și 
melodia interioară 
a versului, trans
parența lui nu o 
dată tulburătoare, 
ne aduc în față 
un poet stăpîn pe

mijloacele artei sale, des
chis fenomenelor vieții, atent 
la aspectul nou 
îl iau acestea în 
noastră. Timpul 
trăim are pentru el

într-o zonă a certei

îndemn dintr-un 
„Să treci 

te-ntreacă 
pe

ca gura

vie 
mă 
De 

vo- 
ca-

pe care 
vremea 

în care 
____  _________ o 
semnificație majoră, hotărî- 
toare. întrucît „printre noi, 
aici, acum, se nasc", „eroii, 
visătorii, îndrăzneții"... Senti
mentul că e martor și părtaș 
la o formidabilă geneză, că 
fiecare clipă are farmecul și 
importanța ei unică, îl face 
să plaseze cotidianul tntr-un 
context, dacă nu-î conferă o 
dimensiune istorică. îl înalță 
măcar 
utilități sociale. De aici acel 
viguros 
splendid memento 
prin timp, să nu 
timpul!/ Să~l scuturi de 
umăr, să-1 dez
braci / cum își 
dezbracă frun
za anotimpul / 
șl vița — 
arcul gol de pe 
araci. / Dar 
strugurii, cu
leși pe rînd cu 
mina / și fruc
tele — să fie 
tari și dulci, 
ta să-mbete-n somn țărîna / 
cînd o să-ți vie vremea să te 
culci". Garanția perpetuării 
în istorie a nemuririi, o dau 
așadar, pe lîngă ideile „ca 
sori imponderabili" și faptele 
mari și mal mărunte puse în 
slujba omului, a nevoilor lui 
curente______ veșnicia rece și
— arhetipul — > d clipa 
ce-mi sculptează chipul / 
face, ri de ti, biruitor-" 
aceea poetul iși deschide 
lumul cu un remarcabil 
pitei „oamenii și uneltele lor-, 
glorificarea generoasă, atît 
a faptelor ce „despică isteria 
în două" cît și a celor mai 
modeste dar înscrise unei 
direcții constructiva umanis
te : -sărut viril ee-ntoarce din 
haos înapoi / minunile as
cunse — ale firii, pentru noi".

Obiectivarea (fără a a- 
tinge dimensiunea așa-nu 
mitului lirism obiectiv al 
lui Coșbuc) e vizibilă 
că mai bine în 
teva balade lirice _______
în volum : Balada șoferului 
de troleibuz, Balada 
Balada schimbului în natură 
(memorabilă evocare isterică), 
Balada străzii liniștite. De 
asemenea în ode și în alte 
piese. Temperamental poetul 
se apropie prin aceasta de 

O. Ioslf bunăoară, cu care 
pare, de altfel, a avea și alte 
note comune, cum ar fi o 
delicatețe specifică și o pu
doare elevată în abordarea 
unor teme o intensă și fecun
dă osmoză cu substanța adîn- 
că a lirismului popular (la fel 
de „impur* adesea) șlefuirea 
rară a formei etc., îneît e a- 
proape indiscutabil că efluvii 
din buna moștenire a autoru
lui vestitei doine haiducești 
se vor fi însiunat discret 

CRONICA
LITERARĂ

în- 
cele cî- 
prezente

spaniolă,

nei sînt analizate, împreună 
cu colectivul de interpreți ți
nuta spectacolului ' în ansam
blu, linia de joc a unui actor 
sau altul Nu e lipsit de sem
nificație pentru seriozitatea cu 
care se muncește aici, să amin
tim că spectacolul cu piesa 
„Dumbrava minunată" a fost 
refăcut în întregime, sau altele 
au fost amînate pentru un nu
măr de repetiții în plus, pen
tru evitarea absolută a orică
ror posibilități de ..eșec"

Aceeași brigadă 
spectacolele atît lă 
cît și ' 
la un 
Și un 
tența absențelor de la repeti
ții, atingem fondul unei însu
șiri cultivate cu asiduitate: 
etica profesională a tînărului 
actor. însușire de preț care ex
plică — alături de preocupa
rea pentru cultură a actorilor 
— prestigiul unui teatru tînăr.

în deplasare, 
astfel de stil 
aspect cum ar

urmărește 
domiciliu, 
Adăugind 
de muncă 
fi inexis-

N. ADAM

Ne vizitează
Filarmonica din Poznan

La cîteva zile după concer
tul Filarmonicii din Ostrava 
(R.S. Cehoslovacă), o altă for
mație simfonică de peste ho
tare, Filarmonica din Poznan, 
sosește în țara noastră pentru 
a susține o serie de concerte.

înființată în anul 1947, Fi
larmonica din Poznan este o 
orchestră de prestigiu în lu
mea muzicală europeană, la 
pupitrul ei apărînd de-a lun
gul anilor cunoscuți șefi de 
orchestră ca Stanislav Visloc- 
ki, Robert Satanowski, Her
man Abendroth, Nicolai Ano
sov, Vaclav Smetacek.

în București, Filarmonica 
din Poznan va susține luni 
seara, în sala Ateneului R.P.R., 
un concert în care au fost 
programate lucrări de Enescu, 
Szeligwoski și Baird.

I. s.

printre cutele mantiei poetu
lui în discuție. Bun evocator, 
împrejurare în care lirismul 
său pare ici, colo a se epiciza, 
dar într-un mod ce nu-1 alte
rează. poetul înscrie sub un 
capitol intitulat Istorie cîteva 
piese de rezistență ale volu
mului său : amintita Baladă a 
schimbului în natură, Zborul 
în grup, cele patru frumoasa 
poezii din ciclul Calea Grivi- 
ței 1933 (intensă retrăire a 
unor momente revoluționare 
de atunci) ca și cele cîteva 
minuni ale străzii. Acestea 
se cuvin reținute și 
tru 
rul
pentru lărgirea conceputului 
de istorie, astfel îneît a- 
ceasta să cuprindă și eve
nimente mai mărunte, dar 
semnificative pentru ilustra
rea necesității înțelese sau a 
unui moment anume din spi
rala evoluției noastre Asta 
din convingerea că .E dat vă
păii noastre să apară / 
pe-ntregul glob, ca un vulcan 
pornit / 

pen- 
aceea că prin ele auto- 
argumentează metaforic

în haina i de cutre
mure, să spe
le / de plîns și 
idoli drumul 
către stele".

Pînă a a- 
junge la ciclul 
care încheie 
volumul (dîn- 
du-i și titlul), 
se cuvine sem
nalat un al

ai Cîntecelor de 
în care vibrația 

densitatea spirituală.

celtul — 
dragoste 
intensă 
simțul nuanțelor și al gesturi
lor imperceptibile candoarea, 
sînt înscrise în versuri a 
căror pregnanță se impu
ne nu o dată de la 
prima lectură. Această 
dragoste pură, cu dăruiri, cu 
prospețimi perpetui e înlesni
tă de climatul „vremii noas
tre ' călit în inimi, iscălit cu 
astre".

Ciclul final Cartea maree- 
lor, simbolizînd generozitatea 
efluviilor, a tensiunii și ela
nurilor cu care poetul încear
că să cuprindă lumea din jur 
și gravitatea reflecției sale 
lucide temeinice și clar spri
jinită pe fapte și pe acea 
„rațiune — a vieții minții 
proletare. / mai simplă decît 
viața și mai tare ' prin tot 
ce adîncul vieții l-a deschis : 
/ făclie, spadă, zbor superb, 
oglindă / în stare mersul lu
mii să-l cuprindă..." este de-o 
potrivă încheierea nimerită a 
volumului ca și un bine sus
ținut elogiu al „fluxului de 
oameni care poate să-ntoar- 
că-n flăcări albiile toate ' șl 
să ridice-o nouă Inme-n 
loc^*

Avînd o remarcabilă știință 
a șlefuirii versului (uneori 
împins cum s-a mai remar
cat pînă la stilizarea pură în 
sine) poetul 
lași timp un 
autodepășire 
unor 
scrisului 
chide o perspectivă 
cele mal

vădește în ace- 
lăudabil efori de 

de negare a 
devttaUzate alelaturi

său ceea ce-1 des- 
dintre

rodnice

GEORGE MUNTEAN



Originalitate,
PE înălțimi

rau 43 de tineri a- 
dunați în sala de 
festivități a I.R.E.P. 
din Cîmpina. Toți 
membrii organi
zației de bază 
U.T.M. a sectorului

construcții-montaj. Ascultau a- 
tenți darea de seamă care, uneori 
laconic alteori mai cald, evoca 
momente peste care aproape toți 
așternuseră praful uitării. S-au 
înscris să vorbească fără prea 
multe invitații și în cuvinte sim
ple au spus atît cît trebuia, adică 
atît cît fiecare gîndea că trebuie 
și este necesar să spună.

Aurelian Iordache, după ce l-a 
criticat pe un tînăr conducător- 
auto, aflat în sală, undeva în spa
tele lui, pentru că „măi tovarăși, 
umblă teleleu și după aia mai 
vorbește și urît", a trecut brusc 
la stîlpii de beton ai rețelelor 
electrice : „l-am ridicat cu toată 
grija, am pus și bilă și trei din
tre ei, poc, s-au rupt, s-au sfărî- 
mat. Am adus o bucată aici la 
analiză. O strîngi în mînă și se 
face praf. Eu așa zic: să le 
scriem tovarășilor de la „Progre- 
sul“-București, care-i fabrică și 
să-i rugăm să fie mai atenti. Alt
fel, eu pun într-o valiză o bucată 
de stîlp, mă urc în tren și mă 
duo la ei", după care s-a așezat 
la locul său.

Emilian Șovăită a vorbit lim
pede, răspicat: „Plecăm cu săptă- 
mînile, uneori 
cu lunile și de 
multe ori tocmai 
unde și-a-nțăr- 
cat dracu copiii. 
De, firele trebuie 
să treacă și pes
te hîrtoape și
peste munți și 
peste prăpăstii... 
Cine lucrează la 
ele trebuie să 
fie însă munci
tor de prima mînă. Și eu așa mă 
angajez : tot ce cunosc ca șef de 
echipă să le dau și lor. Vă spun: 
tinerii din echipa mea vor ajunge 
repede cei mai buni lucrători de 
sus".

Suciu Dumitru: „Tovarășul 
Șovăilă are dreptate. Stai cu 
săptămînile te miri unde. Lu
crezi. Muncești de multe ori de 
dimineață pînă seara. Dar după 
aia ? Sîntem în echipă o mînă de 
oameni tineri. Mai atai la povesti 
o seară, două, după un timp te 
plictisești. Si iată că dispare cite 
unul și vine înapoi beat criță. 
II critici cînd se trezește. Dar te 
mai întreabă cîte o dată omul si 
„ce-ai fi vrut să facă ?“ Vedeți, 
asta e. Dacă toate echipele ar a- 
vea cîte un șah, o minge, cărțile 
din bibliotecile volante, dacă ar fi 
mai des împrospătate, eu cred că 
oamenii și-ar ocupa timpul cu 
lucruri folositoare".

Au mai vorbit și alții despre 
treburile lor mai mari sau mici, 
despre ce vor să facă în viitor 
și-au luat angajamente pentru 
depășirea planului, pentru a în
tări viața de colectiv a echipe
lor... Luat fiecare îh parter însă, 
despre realizările lui, despre ceea 
ce l-a făcut ca într-o perioada 
sau alta să se vorbească despre 
el cu mîndrie în întreaga între
prindere, nu a suflat nid until 
un cuvînt

Spunea în adunare inginerul 
Marin Ioniță, șeful sectorului: 
„Fiecare în parte și toți la un 
loc sînteți niște oameni minunați. 
Dacă am visat vreodată un colec
tiv cu care să lucrez, apoi acesta 
este".

Ii priveam pe tinerii din sală 
și i-am văzut roșind, plecînd 
capul parcă rușinați de lauda ce 
Ii s-a adus. Cu cîteva scaune mai 
departe de mine stătea un băiat 
cu un obraz ca de fată. Părea vi
zibil timid, vizibil emoționit 
parcă cuvintele inginerului i-ar fi 
fost adresate numai luL Intr-un 
fel se refereau și Ia eL Am aflat 
că îl cheamă Aurelian Șotreanu.

ÎNSEMNĂRI

0 ADUNARE

Printre multele locuri în care a 
lucrat a fost și satul Mărăcineni 
din raionul Buzău (trebuia insta
lat într-un timp foarte scurt pos
tul de transformare). Cu ef se 
mai aflau cîțiva băieți urcați sus 
pe stîlpi. A început o burniță, 
apoi un vînt rece pătrunzător 
care s-a transformat aproape în 
furtună. înghețaseră cu toții și 
meșterul le-a spus sa coboare. 
Stăteau acum la căldură și pri
veau pe geam. Vremea se făcea 
din ce în ce mai aspră și așa 
avea să dureze încă o săptămînă. 
Aurelian, fără să spună un cu- 
vînt, s-a înfășurat în pufoaică 
și-a luat trusa cu scule și a ple
cat. Pe fereastră băieții îl vedeau 
atîmînd undeva între cer și pă- 
mînt, izbit de vînt din toate păr
țile. A coborît să ia ceva de jos, 
s-a urcat pe stîlp, apoi a coborît 
din nou și din nou s-a urcat 
Unul din băieți s-a retras de la 
geam, s-a îmbrăcat și a ieșit tă
cut ca și cel aflat acum în plină 
furtună. După el s-au luat și alții, 
în darea de seamă lucrarea de la 
Mărăcineni este trecută ca un 
exemplu, printre altele, ca și cea 
de la Cheia, ca și numele lui 
Bazavan, șeful de echipă care a 
lucrat acolo.

Cheia ! Oamenii își aduc a- 
minte și zîmbesc. A fost, a tre
cut. Dar acolo, ca și în alte 
părți, s-au dezvăluit caractere, 
s-au cimentat

DE ALEGERI

prietenii, s-au în
fruntat greutăți 
care i-au făcut 
pe oameni mai 
tari, mai îndrăz
neți. Cheia. 
Munte. Teren 
accidentat, pră
păstii. Electri
cianul trebuia sa 
fie alpinist, iar 
alpinistul cu ca
lificare de elec
trician. Un stîlp 

trebuia împlîntat în margi
nea unei prăpăstii. Peste pră
pastie trebuiau întinse firele. 
Cine se încumetă, cine îndrăz
nește ? Un pas greșit și... Baza- 
van s-a îndreptat primul și după 
el toată echipa. „Și la Cheia ca 
și în toate părțile unde a lucrat, 
Baza van s-a aflat întotdeauna a- 
colo unde a fost mai greu. Fraza 
aceasta, spusă de șeful sectoru
lui, conține în ea tot ce se poate 
spune mai bun, mai frumos des
pre un om.

Bazavan Dumitru, Cîmeci Ni- 
colae, Paul Lixândroiu, Dicu 
Tana, Aurelian Șotreanu, Velicu 
Lucia, Fedu Ion, Moise Nicolae, 
Pîrtoacă Ion, Secuiu Dumitru, 
Olteanu Constantin, Gheorghe 
Grăidean... nume de tineri trecute 
unul după altul în darea de 
seamă după fraza „am putea re
marca activitatea rodnică a unor 
utemiști ca".

Și poate că despre toți cei 43 
de tineri prezenți la adunare, 
care au chibzuit cu judecată ma
tură fiecare lucru hotărît pentru 
activitatea viitoare, calitățile și 
lipsurile fiecărui tovarăș ales, 
s-ar ptltea spune lucruri tot Ta 
fel de frumoase și impresionante 
ca și despre Bazavan și Secuiu. 
Pentru că. aproape fiecare în 
parte a fost, prin munca sa, un 
„lucrător de sus“.

DE LA

GENERALĂ

U. T. M

Protocol privind

Intre R.P. Romină
și R. P. Albania

La București s-a semnat la 
12 noiembrie 1964 protocolul 
privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1965 între 
Republica Populară Romină și 
Republica Populară Albania.

Tratativele s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Republica Populară Romină 
va livra utilaj petrolier, pro
duse petroliere, ciment, produ
se chimice, hîrtie și alte 
mărfuri.

Republica Populară Albania 
va livra minereu de crom, cu
pru, tutun, bumbac, măsline, 
conserve de pește și alte 
mărfuri.

Volumul schimbului de 
mărfuri convenit pentru anul 
1965 prezintă o creștere față 
de anul 1964.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Ion Cîm- 
peanu, secretar general ta 
Ministerul Comerțului Exte
rior, iar din partea albaneză 
de Gogo Kosma, adjunct al 
ministrului comerțului.

La semnare a asistat Rapl 
Gjermeni, ambasadorul R. P. 
Albania la București.

(Agerpres)

La „vitrina noutăților" a unei librării ploieștene 
Foto î N. STELORIAN

INFORMAȚII
Guvernul Republicii Popu

lare Romine și Guvernul Re
gatului Norvegiei au hotărît 
să ridice la rangul de amba
sadă nivelul reprezentării di
plomatice din cele două țări.

Vineri după-amiază a pără
sit Capitala îndreptindu-se 
spre Praga delegația U.A.S.R., 
care va participa la reuniunea 
Comitetului Executiv 
unii Internaționale a 
ților. Delegația este 
de tov. Ștefan Bîrlea, 
al C.C. al U.T.M.. președinte 
al Consiliului U.A.S.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa delegația a fost con
dusă de tov. Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.M., de 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.M. și ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R.

★
Vineri după-amiază, în pre

zența a numeroși cercetători 
din unitățile Academiei R. P. 
Romîne, prezenți în sala Insti
tutului de istorie, prof. univ. 
Mihai Berza, membru cores
pondent al Academiei, a evo-

al Uni- 
Studen- 
condusă 
secretar

cat personalitatea istoricului 
N. Iorga.

Conferința face parte din 
ciclul de expuneri intitulat 
„Ziua cercetătorului", inițiat 
de comitetul U.T.M. al Aca
demiei în scopul popularizării 
marilor personalități științifi
ce și culturale romîne.

★
Vineri dimineața a sosit la 

Brașov Ansamblul artistic na
țional al R. P. Chineze care 
întreprinde un turneu în țara 
noastră. Solii artei chineze 
vor prezenta spectacole la 
Brașov, Făgăraș, Sf. Gheor- 
ghe, Tohan, Predeal, Ploiești, 
Moreni, Cîmpina, Sinaia, 
Breaza, Băicoi, Brăila, Galați, 
Oltenița și trei spectacole în 
București, la începutul lunii 
decembrie.

★
marionete dinTeatrul de

Cairo a prezentat vineri la 
Casa de cultură a tineretului 
din Iași ultimul său spectacol 
din cadrul turneului întreprins 
în țara noastră. Spectacolul a 
fost alcătuit din piesele „Cher
meza" și „Varietăți".

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Ieri la Pitești într-un 

meci internațional de fotbal 
(juniori) echipa R. P. Romîne 
a învins cu scorul de 3—0 
(lr—0) echipa R. D, Germane. 
Cele trei puncte au fost reali
zate de Grozea, Damian și 
Stoenescu.

• Din cauza timpului nefa
vorabil, meciurile de fotbal din 
cadrul campionatului oraș

București și raionale progra
mate astăzi, duminică și luni 
se amînă pentru o dată care 
se va anunța ulterior.

• în runda a 3-a a turneu
lui final al Olimpiadei 
șah de la Tel 
R.P. Romîne a 
galitate : 2—2 
Cehoslovace.

de
Aviv, echipa 
terminat la e- 
cu cea a R. S.

(Agerpres)P. ISPAS

Toamna
m sosit la Paris 
într-o amiază eu 
burniță rece, în
tunecoasă ca o în
serare. Dar m-au 
întâmpinat, pre
tutindeni, lumini

le toamnei, iradiind din frun
zele arborilor. Lumini tandre, 
suave, de un neasemuit efect 
cromatic într-un Paris pati
nat, cu străvechi clădiri fumu
rii și severe domuri de piatră. 
Alte lumini, ale vitrinelor, se 
aprindeau pe rînd, la fel de 
discrete, filtrîndu-se pe di
mensiunile armonice ale locu
lui. Decorația de lumini a Pa
risului e o operă de subtilitate 
și gust, un spectacol de rafi
nată regie, care nu ostenește 
spiritul prin retorică grandi
locventă sau lovituri de tea
tru. După orgia de lumini a 
Tokio-ului, cu cerul nopților 
incendiat de giganticele recla
me multicolore, Parisul mi-a 
apărut ca un loc de vacanță, 
reconfortant și intim. Umbra, 
aici, nu-i niciodată dizolvată 
definitiv, se lucrează mult cu 
estompe, misterul e cultivat 
cu o știință savantă. Chiar și 
clădirile mizere capătă, într-o 
astfel de aură, prestigiu de 
artă, făcîndu-te să te gîndești

Imediat Ia Monet, preocupat 
mai mult de ref.ezt’.e Icnind 
și efectele de culoare deci: de 
peinjsl în sine.

lnce^eînd un ror.d cultural 
al orașului, în această toamnă 
cu expoziții, muzee, spectaco
le, mari manifestări ale cărții, 
cîntece și feerii coloristice, 
vom fixa un prim jalon în a- 
ceastâ „artă cotidiană" care e 
bunul gust, eleganța ^reținută 
și sobră (ce nu exclude deloc 
fantezia !), vizibilă pretutin
deni, în panoramele largi ca și 
în detaliu, în decorul orașului 
ca și în veștmintele trecători
lor. Există, desigur, și un re
vers al medaliei. Există și ex
travaganță, dar ea se înscrie, 
cel mai adesea, la capitolul 
articolelor de export, oferite 
străinilor. Magazinele cu mo
delele de îmbrăcăminte ,^u- 
permodemă", miile de baruri 
și localuri de petrecere ar da 
faliment dacă n-ar fi turistul 
cu cravată pictată, care pro
nunță „chem’s elaisis" pentru 
„Champs-Elisăes" și care, a- 
mator de astfel de articole 
(numai de ele!), limitează 
„descoperirea" Parisului la a- 
ceastă aparență înșelătoare, la 
strasul seînteietor, la arti
ficiu franțuzesc de export.

concepție modernă!
n urmă cu cîțiva 
ani echipa noastră 
feminină de gim
nastică 
trat o 
succese pe plan 

mondial

a înregis- 
serie de

reușind 
de nenumărate ori să urce pe 
podiumul învingătorilor olim
pici și mondiali. în aceeași 
perioadă gimnaste ca Elena 
Leuștean și Sonia Iovan au 
luptat de la egal la egal^ cu 
gimnastele angrenate în bătă
lia pentru locurile fruntașe 
reușind să cucerească victorii 
de prestigiu (Elena Leuștean 
la Olimpiada din 1956, locul I 
la individual compus după 
exercițiile impuse).

începînd din 1962 gimnas
tele noastre au pierdut pasul 
în lupta cu fruntașele, sufe
rind insuccese atît pe echipe 
cît și la individual compus. 
Comportarea echipei noastre 
la Campionatele Mondiale din 
1962 și la Olimpiada de la 
Tokio trebuie considerată ne
corespunzătoare, la fel ca și 
clasarea gimnastelor noastre 
Iovan și Leuștean cu 15—20 
de locuri în urma recentelor 
campioane olimpice în a căror 
apropiere s-au clasat în anii 
1956—60.

Firesc, se naște întrebarea : 
care sînt motivele acestui re
gres ?

Pregătirea în sport este un 
proces multilateral : pre
gătirea fizică generală, spe
cială, tehnică *etc. La nivelul 
măiestrie, baza trebuie să o 
constituie pregătirea tehnică, 
adică pregătirea specială pen
tru proba de concurs. Toate 
exercițiile fizice trebuie să 
convergă spre acest țel, toată 
energia sportivului trebuie ca
nalizată spre acest scop. In 
primăvara anului 1963, în- 
tr-o ședință, la care au 
participat conducerea lotu
lui olimpic, antrenorii și 
medicii acestui lot, s-au ridi
cat obiecții împotriva unor 
mijloace folosite pentru pre
gătirea fizică generală a gim
nastelor, aplicate mai ales în 
timpul taberei de la Poiana 
Brașov. S-a spus atunci că 
urcatul și coborîtul pe schiuri, 
crosurile, alergările pe distan
țe lungi pe pista stadionului, 
jocurile sportive, aruncările și 
săriturile din atletism, halte
rele n-au ce căuta în pregăti
rea maeștrilor de gimnastică, 
nefiind indicate nici fiziologic, 
nici tehnic. La întrebarea, care 
anume sporturi se recomandă, 
au fost indicate alergările pe 
distanțe scurte, săriturile în 
apă, patinaj artistic, săriturile 
la plasa elastică și balet. A-

cestea au legături fiziologice 
și tehnice, au tangențe cu 
gimnastica de performanță. 
Restul sporturilor să fie păs
trate doar ca divertisment, re
creație, odihnă activă. Condu
cerea lotului olimpic, antre
norii care pregăteau pe atunci 
lotul feminin de gimnastică 
cît și aproximativ trei sferturi 
din antrenorii olimpici aflați 
la ședință au respins aceste 
idei.

După campionatele mondia
le de gimnastică din 1962 a 
apărut în revista de speciali
tate „Cultură Fizică și Sport" 
nr. 4 din 1962 articolul intitu
lat „Observații pe marginea 
campionatului mondial de 
gimnastică de la Praga" scris 
de maestrul de balet Lirra 
Marius și de semnatarul aces
tor rînduri. în articol sînt ex
puse noutățile apărute la acel 
campionat, referitoare mai a- 
les la trei probleme: conținu
tul .............................exercițiilor liber alese,

o formație puternică și va pu
tea să obțină din nou un loc 
fruntaș în ierarhia mondială, 

în planificarea pregătirii 
pentru Olimpiada de la Tokio 
a fost prevăzută predarea a o 
serie de elemente dificile, cu 
scopul ridicării valorii conți
nutului exercițiilor. Elemente
le respective nu au fost însu
șite și în consecință, exercițiile 
noastre au rămas ca valoare 
aproape aceleași ca în urmă 
cu 2—4 ani. Cu exerciții ușoa
re și poate chiar perimate, 
lipsite de spectaculozitate, ori
ginalitate și noutate nu se 
poate ajunge la un loc mai 
bun decît cel pe care-1 ocu
păm, indiferent de virtuozita
tea de care se dă dovadă în 
executare. Exercițiile mai di
ficile, mai valoroase ca fond 
și conținut sînt de obicei 
punctate mai bine, obțin me
dii mai mari. într-un exerci- 

virtuozitate și 
ierta

țiu de mare 
spectaculozitate se pot

Pentru progresul

gimnasticii feminine

înalta tehnicitate a execuțiilor 
și concepția în compoziția 
exercițiilor. Printre altele ex
puneam ideea că „cei care do
resc să cucerească titluri su
preme, nu se mai pot mul
țumi cu orice conținut, con- 
ducîndu-se după concepția 
«mai ușor dar cu o execuție 
bună». Cu această concepție, 
pe plan mondial nu se pot 
ridica deasupra nivelului me
diu. Cei care doresc să atingă 
rezultate superioare, trebuie 
să atace cu hotărîre și îndrăz
neală elementele foarte grele, 
originale și spectaculoase. O- 
rientarea în pregătirea pentru 
viitor, trebuie să fie fixată în 
funcție de nivelul înalt înre
gistrat la acest ultim campio
nat mondial. Drumul spre ma
rile victorii este fără îndoială 
spinos, dar nu imposibil de 
realizat". în încheierea artico
lului era exprimată convinge
rea că dacă antrenorii se vor 
strădui să realizeze în pregă
tirea gimnastelor ceea ce s-a 
dat ca exemplificare, plus alte 
elemente apărute dar neînsu
șite încă de la Olimpiada din 
1960, echipa țării noastre va fi

exe- 
rînd

chiar anumite greșeli de 
cuție. Deci în primul 
preocuparea pentru conținut 
și în al doilea rînd pentru 
formă.

Datorită necorespunzătoarei 
pregătiri tehnice din ultimii 
ani, deși nivelul mondial era 
bine cunoscut, în țara noastră 
există o serioasă rămînere în 
urmă în gimnastică. în pre
zent avem de învățat nu nu
mai tot ceea ce a apărut nou 
la Tokio, ci de recuperat tot 
ceea ce nu am însușit din ma
terialul apărut la Campiona
tele mondiale din 1962, la 
Olimpiada din 1960. Acest lu
cru e posibil dar numai dacă 
se iau măsuri grabnice și jus
te. Altfel rămînerea în urmă 
se va accentua tot mai mult. 
Astăzi, prin conținutul ei, 
gimnastica noastră feminină 
nu se mai încadrează pe linia 
gimnasticii mondiale. Mai ră- 
mîne de rezolvat problema a 
doua, forma. Pentru că la 
conținut valoros egal, cîștigă 
cel care va executa mai fru
mos, mai corect, mai dezin
volt.

Se cuvine să discutăm aci și

Echipa de lăcătuși

ia lucru

Sporirea contribuției tineri
lor în producție este strîns 
legată de condițiile, mereu 
mai bune de lucru, pe care 
le au. La L F. Nehoiu, re
giunea Ploiești, noul pătrunde 
la fiecare loc de muncă. In 
ultimii ani s-au adus în în
treprindere utilaje și mașini 
moderne care ușurează mun
ca și permit obținerea unei 
productivități mai mari : 20 
de circulare și pendule mo
derne, benzi rulante etc.

Cînd scriu aceste noduri, 
echipa de lăcătuși de la ate
lierul mecanic a terminat in- 
stalarea unu* ncu gater de 28 
țoii.

la Paris
Fmncezul obișnuit trăiește o 
vzeță evmpi^â și sobră, iu
bește munca, plimbările noc
turne în parcuri, pe sub pla
tani visători, spectacolul de la 
Operă sau Comedia Franceză 
< chiar dacă prețul biletului de 
intnre echivalează cu acela 
al unei cămăși). Pe planul 
culturii, această trăsături 
specific pariziană se impune. 
cel mai adesea, ca o exigență 
tenace, care refuză hotărît

trebarea: oare Parisului — 
oraș muzeu, oraș al geometri
lor line, disciplinate într-o 
compoziție strînsă — îi stă bi
ne inovația în arhitectură și 
urbanistică ? O mină străină, 
fără simțul nuanțelor, intrînd 
în această lucrare de delicată 
bijuterie care-i Parisul, ar pu
tea strica toată truda genera
țiilor de constructori... Punc
tele de vedere „modern" și 
„conservator" nu și-au schițat,

un alt procedeu care se răs- 
frînge negativ asupra pregăti
rii : arbitrajul necorespunză
tor practicat uneori.

Cu arbitraje părtinitoare pot 
fi „îndeplinite" norme olim
pice, dar nu se ridică nici cu 
un gram valoarea sportivilor. 
Ele au un efect negativ asupra 
gimnastelor dîndu-li-se o fal
să realitate asupra valorii lor, 
aducînd astfel autoliniștirea, 
automulțumirea, convingerea 
că sînt foarte bune. Probabil 
cu asemenea arbitraje a fost 
indusă în eroare și conducerea 
U.C.F.S. înainte de plecarea la 
Olimpiadă.

înainte de încheiere aș vrea 
să mai ridic o problemă : cea 
a organizării secțiilor de gim
nastică din cadrul școlilor 
sportive de elevi. Rolul aces
tor școli este să reîmprospă
teze loturile noastre cu ele
mente talentate. Deși funcțio
nează de mulți ani, timp în 
care se puteau forma aproxi
mativ promoții de maeștri, 
totuși nu au dat pentru loturi
le noastre nici un singur gim
nast sau gimnastă. Și în felul 
în care sînt organizate ne în
doim că și pe viitor vor putea 
da. Și totuși pentru întreține
rea acestor secții se investesc 
de atîția ani sume serioase 
pentru plata profesorilor, 
echipament sportiv, chirie săli, 
organizări de tabere în cursul 
vacanțelor etc. Credem că a- 
ceste secții ar putea avea o 
eficiență mult mai mare dacă 
prin activitatea lor ar contri
bui direct la angrenarea unei 
mase cît mai mari de spor
tivi la practicarea gimnasticii, 
din rîndul cărora să se depis
teze elementele talentate. Clu
burile sportive, care au sarcina 
de preluare a talentelor 
descoperite, să se preocupe cu 
atenție în continuare de pre
gătirea lor la un nivel supe
rior în vederea selecționării în 
lotul și echipa națională. Li
mitarea obligațiilor secțiilor 
de gimnastică din cadrul șco
lilor sportive de elevi numai 
la procesul de angrenare și 
depistare a talentelor și care 
să funcționeze pe o durată de 
școlarizare (în aceste secții) 
de 4 ani ar putea oferi posi
bilitatea ca pregătirea să se 
efectueze în două etape : de la 
vîrsta de 8—10 ani, etapă de 
angrenare, iar de-abia de la 
10—12 ani selecționări și par
ticipări la concursuri de ca
tegoria copii și de la 12—14 
etapă de selecționări mai ri
guroase urmată de participare 
la concursuri de categoria ju
niori. La 14 ani s-ar putea 
efectua reselecționări și re
partizări la cluburi. în acest 
fel, cu programe și concursuri 
pe vîrste, cu selecționări ne
întrerupte, cei mai buni 
trebuie incluși în grupe cu o 
pregătire avansată în condi
țiile în care îndeplinesc anu
mite cerințe ale selecționării.

Sigur că probleme ar fi 
multe. Articolul nu și-a pro
pus să dezbată decît unele 
aspecte, considerate însă prin
tre cele mal importante, în 
dorința de a contribui la îm
bunătățirea situației existente, 
la creșterea performanțelor în 
gimnastica feminină.

PETRE DUNGACTU 
antrenor de gimnastică

Din noul peisaj al 
orașului Galati

Foto : 1. V1SLAȘU

al formațiilor artistice
muzicuțe ți mandoli
ne; fanfare, formații 
de dansuri, brigăzi 
artistice de agitație și 
soliști. Intre 1 noiem
brie și 30 decembrie 
are loc faza de pre-

gutire a concursului; 
intre 1 ianuarie și 1 
mai — faza interco- 
muncdă, iar intre 1 
Mai și 23 August 
1965, faza raională — 
și ultima — a con
cursului.

rea zidurilor de funinginea 
vremii, prin jeturi de apă cu 
o soluție specială. Pină în pre
zent au fost „curățate", în fe
lul acesta, peste 10 000 de clă
diri. Această operă, pornită 
din inițiativa scriitorului An
dre Malraux, ministrul de stat 
pentru afacerile culturale, e 
cu atît mai importantă pentru 
Franța cu cît, la ora de față, 
numeroase tezaure și monu
mente de artă sînt pîndite de 
spectrul ruinei. Chiar în dimi
neața sosirii mele la Paris, 
ziarul „V Aurore", comentînd. 
într-o notă recenta carte a lui 
Pierre de Lagarde „Chefs- 
d’oeuvres en perii" („Capodo
pere în primejdie"), semnala 
cazul unor străvechi castele 
degradate din Seine-et-O'ise și 
Conde-sur-Iton. Opera de res-

NOTE DE DRUM
compromisul. Discuțiile cu 
privire la urbanistică și arhi
tectură, de pildă, care alimen
tează de cîțiva ani presa fran
ceză, sînt un indiciu revelator 
în această privință. Unul din
tre cele mai „noi" (la pro
priu și la figurat) monumente 
ale Parisului, opera de îndrăz
neală și inovație care e „Casa 
Radio-ului", a suscitat o a- 
prinsă discuție aflată și azi în 
plină desfășurare, în care își 
spun cuvîntul nu numai arhi- 
tecți, sculptori sau decorato
ri, ci cercuri largi ale opiniei 
publice. S-a pornit de la în-

pînă la ora de față, învingă
torii. Oricum, se pare că adep- 
ții buillding-ului de tip ameri
can (ca să ne limităm la un 
singur exemplu) sînt cei mai 
puțini. Sensibili la păstrarea 
„farmecului parizian" al Pari
sului, locuitorii se întorc, între 
timp, spre vestigiile de istorie 
și de artă cuprinzîndu-le în
tr-o vastă operă de restaurare. 
Am găsit străvechea Sorbonă 
cu fațada acoperită de rogo
jini; era înconjurată nu de 
publicul studențesc, ci de oa
meni în salopete. Se lucra la 
restaurarea clădirii, la curăți-

taurare a vechilor monumen
te, înfăptuită sub egida guver
nului Franței, e menită să sal
veze tot ce se mai poate salva.

...Cînd părăsesc Sorbona, 
burnița rece a încetat. Norii 
s-au subțiat, se face senin. 
Frunzele arborilor mișcă ușor, 
late și străvezii în seînteierea 
crepusculului. In această lu
mină mărită, contururile se 
desenează mai insistent, culo
rile capătă un plus de efer
vescență. Librăriile își întind 
vitrinele pe trotuare, pe tej
ghele de lemn lucitor. Sînt

zeci, poate sute de librării în 
Cartierul Latin, sub oblădui
rea Sorbonei. Sînt mii, poate 
zeci de mii în întregul Paris. 
Dar Parisul, se știe nu-i nu
mai o uriașă uzină a cărții 
(370 de case de editură), ci 
locul unui veritabil cult al li
terei tipărite, oficiat cotidian 
de milioane de oameni. Cărți
le sînt scumpe, cultura costă 
(cu excepția unor colecții 
populare ca „Livre de Poche", 
„Presse Pocket", „Que sais- 
je?" etc.), dar studentul sau 
tînărul muncitor care des
prinde cartea din raft trans
formă librăria, sub ochii in
dulgență ai vînzătorului, într-o 
sală de lectură sui-generis : 
citește, în picioare, ceasuri în 
șir... Intre timp, afară toamna 
smulge din crengi afișe multi
colore, împrăștiindu-le decora
tiv pe trotuar, lingă tejgheaua 
cu cărți...

Toamna pariziană... Efer
vescență culturală, cărți, spec
tacole, expoziții sau conferin
țe științifice, mii de prestigii 
adăugîndu-se, zilnic, unei 
somptuoase cununi. Aleg din
tre nenumăratele expoziții de 
artă, pe cea care deține capul 
de afiș, expoziția Toulouse- 
Lautrec, deschisă la Petit-Pa- 
lais cu prilejul sărbătoririi a 
100 de ani de la nașterea pic
torului. Trec, încadrat de o 
mulțime imensă, prin fața ex
traordinarei galerii de portre
te (cuprinzînd o seamă de pie
se rare, pentru prima oară 
prezentate publicului), înțele- 
gînd o dată mai mult că acest

pictor de geniu, integrat deo- 
bicei perioadei post-impresio- 
niste. se refuză cronologiei is
torice și clasificării artistice, 
pășind în epoca noastră cu 
pasul sigur al unui contempo
ran. Tușa impresionistă, pe 
care o descoperi uneori în 
tehnica sa. e contrazisă de 
trăsătura netă, decisă, ce evi
dențiază figura umană, desco- 
perindu-i nu numai resortul 
intim, expresia interioară a 
gîndului, ci și apartenența sau 
funcția socială. Lautrec nu 
este un estetician, ci un obser
vator profund (francezii ar 
spune „acid") al umanității. în 
aceasta rezidă importanța 
operei sale, care atrage la 
Petit-Palais o mulțime ce și-ar 
rîvni-o oricare dintre expozi
țiile de artă modernă.

Părăsesc Petit-Palais-ul în
tr-un tîrziu. E noapte, cerul e 
senin, spuzit de stele, aerul 
dulce și răcoros ca un tonic. 
Trec, de pe Champs-Elisâes, 
pe străduțele lăturalnice, cu 
case vechi și arbori bătrîni, 
care măresc impresia de 
toamnă și noapte. Undeva, de
parte, se decupează pe cer 
Notre Dame. Bazilici, domuri, 
cetăți... Sena e punctată de 
nenumărate lumini, pe un 
țărm și pe altul, apele frea
mătă uleioase sub lună, iar 
digurile malurilor își sporesc 
contururile în întuneric, co
pleșitor, părînd ele însele niș
te uriașe cetăți, năpădite de 
mușchiul secolelor...

ILIE PURCARU



Operațiunea întoarcere"

despre politica externă a R.A.U
Polona

Pentru restabilirea
într-o nouă variantă

Piața comună

„Războiul puilor

Puternice manifestații studentesti • SE REÎNTOARCE PERON ÎN ARGENTINA ?

• ZVONURILE DE LA BUENOS AIRES
SAIGON 13 (Agerpres). — 
în ciuda repetatelor avertis

mente ale primului ministru 
Tran. Van Hugng că orice de
monstrații de stradă vor fi 
aspru reprimate, mii de stu- 
denți «-au adunat vineri 
după-amiază în piața centrală 
din Saigon, cerînd demisia 
guvernului. Detașamentele în
tărite de polițiști masați la in
tersecțiile străzilor n-au putut 
opri șuvoaiele de oameni pur- 
tînd pancarte pe care scria : 
„Jos dictatura. Vrem o politi
că de neutralism*'. Agențiile 
occidentale relatează că înaltul

Consiliu Național 
minat pe Huong 
tratative cu opoziția 
remania echipa guvemaz 
tală.

Situația militară din Vie 
mul de sud capătă aspecte tot 
mai îngrijorătoare pentru ai 
toritățile de la Saigoo. Age 
ția U.P.I. anunță că joi « 
partizanii sud-vietnanxzi 
obținut „două victorii ma; 
intr-o regiune situată la 
mile de Saigon- unde zeci de 
soldați și ofițeri ai 
guvernamentale au fost ucg;.

Președintele Nasser

CAIRO 13 (Agerpres). — In 
cuvîntarea sa rostită la des
chiderea celei de-a doua se- 
siuni a Adunării Naționale a 
R.A.U., președintele Nasser a 
subliniat că politica externă a 
R.A.U. urmărește reglementa
rea pe cale pașnică a proble
melor internaționale. El a de
clarat : „Noi năzuim spre o 
pace generală, spre lichidarea 
imperialismului și a politicii 
bazate pe forță". Arătînd că 
între R.A.U. și S.U.A. nu există 
probleme litigioase directe, 
vorbitorul a menționat, în a- 
celași timp, că R.A.U. nu apro
bă sprijinul pe care S.U.A. îl 
acordă guvernului congolez în 
lupta împotriva forțelor răs
culate din țară. El a spus că 
R.A.U. dorește să întrețină re-

lății bune cu Statele Unite aJe 
Americii și este în favoarea 
restabilirii unor relații ami
cale cu Marea Britanie. Tot
odată s-a pronunțat împotriva 
bazelor militare britanice din 
Aden și Cipru.

în ce privește relațiile din
tre R.A.U. și Uniunea Sovie
tică, Nasser a subliniat că a- 
cestea rămîn neschimbate și a 
mulțumit guvernului sovietic 
pentru ajutorul acordat mai 
ales în construirea barajului 
înalt de la Assuan.

El a apreciat rezultatele po
zitive ale celor două confe
rințe interarabe la nivel înalt 
arătînd că ele au contribuit 
la reglementarea unor pro
bleme privind țările respec
tive.

drepturilor

R.P. Chineze la O.N.U

Moscova <
Convorbiri soviete - chineze

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
La C.C. al P.C.U.S. au avut 
loc întîlniri ale conducătorilor 
P.C.U.S. și guvernului sovie
tic cu delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Chineze, care a sosit 
la sărbătorirea celei de-a 47-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. La 
întîlniri au participat din par
tea sovietică : L. I. Brejnev, 
A. N. Kosîghin, A. L Mikoian, 
N. V. Podgornîi, I. V. Andro
pov, B. N. Fonomariov. A. A. 
Gromîko.

Din partea chineză la întîl
niri au participat : Ciu En-lai.

mareșalul He Lun, Kan Șen, 
Liu Siao, U Siu-țiuan, Pan 
Țzî-li, Țiao Guan-hua.

★
Vineri, delegația R. P. Chi

neze a părăsit Moscova, ple- 
cînd spre patrie.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Patru țări africane — Al
geria, Congo (Brazzaville), 
Guineea și Mali — au adresat 
secretarului general al O.N.U. 
o scrisoare în care cer în mod 
oficial înscrierea pe ordinea 
de zi a apropiatei sesiuni a 
Adunării Generale a proble
mei restabilirii drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze în 
QJJ.U.

După cum s-a mai anunțat, 
o cerere similară a fost adre
sată secretarului general al 
O.N.U. la 20 octombrie $i de 
către guvernul Czmbodgiei.
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Luxemburgului

Șl AVERTISMENTELE CALENDARULUI 
• PERONISM FĂRĂ PERON ?

abdicării 
ducese Char- 

a Luxembur- 
in favoarea 
său, prințul 
a readus în 

1 atenției

vonurile au obținut 
o vertiginoasă răs- 
pîndire. La Buenos 
Aires, pretinsa nou
tate a circulat in
sistent : Peron a pă
răsit exilul spaniol

și se află undeva, aproape de 
granițele Argentinei. La marginea 
Madridului, în eleganta vilă 
cu două etaje (nouă camere, ame
najate după schițele lui Peron) și 
dotată în plus, cu terenuri de 
sport și garaje pentru cele trei li
muzine ale sale, ar fi rămas doat 
frumoasa Isabella, tînăra soție a 
fostului președinte al Argen
tinei. Telegrame contradicto
rii au amplificat zvonurile. 
Peron fusese semnalizat la Lisa
bona iar, mai tîrziu, la Lima. 
Oficialitățile din Buenos Ai
res au intrat în interminabile 
consultări însoțite de severe mă
suri de precauție pentru a păstra 
„liniștea publică". Dar de la 
Lima au sosit dezmințiri. Peron 
n-a apărut în Peru — pretind 
autoritățile. „Daca el va încerca 
sâ soseacă va fi expediat înapoi" 
— a declarat o persoană cu răs
punderi oficiale. Pe toate aero
porturile au fost plasate gărzi cu 
însărcinarea specială de a-1 îm
piedica pe fostul președinte al 
Argentinei să pătrundă în Peru. 
O atitudine la fel de puțin ama
bilă față de Peron au adoptat și 
alte guverne din țări învecinate 
cu Argentina : Chile, Paraguay și 
Uruguay. Multe uși s-au închis cu 
un plus sau un minus de elegan
tă în fața lui Peron. Oamenii lui 
de încredere au sondat din timp 
terenul și suita de refuzuri n-a 
reprezentat probabil, o surpriză 
pentru ei- In aceste condiții s-a 
putut încumeta ex-președintele a- 
juns la respectabila vârstă de 70 
de ani sâ pornească la drum ? Nu 
pare mai rentabil negoțul de im
port-export în direcția țărilor a- 
rabe pe care la Madrid îl prac
tică drept sursă suplimentara de 
venituri ?

Cei care cunosc prudența lui 
Peron se întreabă dacă nu cumva 
zvonurile care au tulburat oficia- 
Htățile argentiniene au reprezen
tat un simplu balon de încercare. 
An urmărit peroniștii sâ verifice 
fața de atracție a conducătorn- 
lai Jcr. inflnența Ier asupra opi- 
=ăa pnbbce argmtmime ? Ar fi 
o ipoteză pe care o amintește și 
agenția „FRANCE PREȘ SE u.

Peron și peronismul au de de
pășit un moment de impas. Soar
ta lor politică, existența viitoare 
pe scena argentiniană se află în 
joc. Peron a promis că pînă la 
sfirșrtul anului se reîntoarce în 
Argentina. Promisiunea înregis
trată pe banda de magnetofon la 
Madrid a putut fi auzită pînă în 
cele mai îndepărtate așezări ar-

eremonia 
marii c 
lotle 
gului 
fiului 
Jean, 
centrul 

„marile probleme ale micului Lu
xemburg".

Cu cei 361 000 de locuitori și cu 
suprafața sa de 2 586 kms, care se 
întinde la poalele Ardenilor, 
Luxemburgul este unul din cele 
șapte state minuscule din Europa. 
El face parte din familia statelor 
,.liliput" care mai cuprinde Liech- 
tensteinul, Monaco, Son Marino, 
Andora, Malta și Islanda.

Marile bogății ale subsolului 
compensează însă suprafața mică 
a țării. Luxemburgul este 
stat prin excelență industrial, 
dustria sa siderurgică ocupă 
cui al șaselea în rîndul ___
producătoare de oțel și fontă din 
Europa. Aceste produse reprezintă 
2/3 din producția națională brută 
si nu mai puțin de 90 la sută din 
valoarea exportului. Din punct de 
vedere al producției anuale pe cap 
de locuitor. Luxemburgul deține 
recordul mondial cu o producție 
de 10,5 tone oțel, situîndu-se în 
acest tel înaintea Belgiei și State
lor Unite.

Problema dominării economiei
Luxemburgului de către trusturile 
străine este în viața politică a
tării un subiect de nesfîrșite dis
cuții. De aceea, noii conducători ai 
tării vor avea multe și dificile 
probleme de rezolvat. Potrivit ci
frelor oficiale publicate de presa 
vest-europeană, în economia Lu
xemburgului se înregistrează difi
cultăți care amenință perspective
le de dezvoltare economică a țării. 
In cursul anului trecut — notează 
ziarul elvețian „TRIBUNE DE 
GENEVE" — „producția industria
la a Luxemburgului a scăzut cu 
4,3 la sută, deosebit de îngrijoră
toare fiind scăderile în industria 
siderurgică, ramura cea mai im
portanta a economiei țării" Si
tuația se complică datorită faptu
lui că și finanțele Luxemburgului 
trec prin greutăți. De aceea, 
privită cu îngrijorare 
fuziune a executivelor 
organisme economice 
pene, care ar atrage 
mutarea la Bruxelles- 
Comitetului . ' ' 
lui aflat acum la Luxemburg.

Luxemburgul dorește ca în 
schimbul sediului C.E.C.O., alte 
institute vest-europene sau su
cursale ale executivelor unificate 
să-și stabilească sediul pe terito
riul său. ‘Neacceptarea acestei ce
reri ar fi, după cum scrie 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU“, 
„picătura care ar face să se re
verse paharul necazurilor t Luxem
burgul ar fi pe punctul de a de
veni un colț mort 1n Europa occi
dentală".
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Astăzi se deschide

Sesiunea parlamentului grec
După cum s-a mai ammțat 

astăzi dimineață la ora 11 se des
chide cea de a doua sesiune par
lamentară greacă. Sesiunea v» 
dezbate importante probleme de 
interes național printre care va 
figura, după cum arați observa
torii de presă de aici, emiut=a 
problemei cipriote. Zbrai »Av- 
ghi“ aprecia vineri că 
E.D.A. va pune pn.iHe— demo
cratizării și va prezenta să 
rie de cereri ale oamemior xdbe- 
cii. E.D.A. va cere aboL-ra tu
turor măsurilor de urzește că
rarea aparatului de stat de aoc- 
mite elemente de dreapta, resta
bilirea libertăților sindicaSe «c. 
Ziarul adaugă că E-D-A. va «- 
prima nemulțumirea maselor de
mocratice pentru întirzierea ma
nifestată de guvern in acest do
meniu. O serie de deputat 
E.D.A. au și prezentat întrebă.- 
în legătură cu dominația kara- 
manlismului în aparatul de stat.

Ziarul JElleftheria" este de 
părere ca nu se prevede sparge
rea majorității parlamentare gu
vernamentale cu ocazia votam. 
după cum s-a întimplaî in pe
rna sesiune a parlamentului, tind 
Tsirimokos, Papapolitis și aZți de
puted de centru nu au vetat 
pentru candidații guvernamen
tali. De aceea aici se crede că 
candidatul propus de guvern 
pentru actuala sesiune, Athana- 
siadis Novas, va fi ales încă de 
la primul tur de scrutin. Presa 
E.R.E. menționează că depute
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„relațiilor

Unite condiționează orice acord 
cu Londra de o „reacție favora
bilă vest-germană". La Bonn nu 
s-a spus încă nimic. Dar chiar 
această tăcere este interpretată 
ca o nemulțumire față de per
spectiva unei excluderi a partici
pării directe a Germaniei occi
dentale la factorul nuclear 
occidental.

In sfirșit, Wilson trebuie să fie 
foarte atent în tratativele sale, 
întrucât problemele economice 
care i se pun după recenta ho- 
târire engleza privind suprataxe 
la importuri necesită un serios 
sprijin american. Observatorii 
consideră că premierul englez nu 
va putea ignora această problemă.

PATRICK SOAMES

gentiniene. De cîte ori s-a întâl
nit cu ziariștii, Peron și anturajul 
său au repetat: 1964 este anul 
întoarcerii. Sfîrșitul lui noiembrie 
nu se află departe. Decembrie în
cheie anul. Zilele se împuținează. 
31 decembrie are „semnificația 
unei zile fatale" pentru Peron, 
cum remarca „FRANCE PRES- 
SE". Dacă noul an îl va găsi tot 
în locuința madrileană, Peron 
riscă să treacă irevocabil în pa
ginile unui trecut definitiv închis. 
Rămîne posibilitatea cealaltă : re
întoarcerea. Dar entuziasmul a- 
depților săi pare stins. Mulțimile 
pe care peroniștii reușeau să le 
scoată în stradă nu le mai ascultă 
cuvintele de ordine. La 17 octom
brie, cînd prietenii lui politici îi 
sărbătoresc venirea la putere din 
urmă cu aproape două decenii, 
se scontase pe un milion de par
ticipant la mitingul din Buenos 
Aires. N-au venit, însă, decît... 
zece la sută. Peroniștii au anun
țat 200 000 manifestanți. Milionul 
a rămas, totuși, departe. „Mișca
rea peronistă pierde din influ
ență" — constata „NEUE ZLR- 
CHER ZEITUNG". Tentativa de 
a demonstra existența unui curent 
de masă în favoarea reîntoarcerii 
lui Peron a eșuat. Reducerea in
fluenței peroniste s-a verificat și 
în momentul cînd zvonurile îl 
instalau pe Peron la granițele Ar
gentinei. „Concluzia cea mai pre
țioasă pe care a putut-o trage gu
vernul argentinian după această 
zi o constituie slabul ecou stir- 
nit în rindurile populației de ști
rile privind înapoierea lui Peron 
în America Latină" — observă 
„FRANCE PRESSE". La Bue
nos Aires nu a existat nici o reac
ție populară demnă de înregistrat 
dacă judecăm după știrile de 
pînă acum. Starea de spirit a 
populației a ușurat autorităților 
persistența în refuzul de a accep
ta reîntoarcerea lui Peron. Frun
tașii militari argentinieni au afir
mat opoziția lor față de reapari
ția lui Peron la Buenos Aires, 
chiar ca „simplu cetățean" dis
pus să renunțe la orice ambiții. 
„Pare neverosimil că Peron s-ar 
putea întoarce, chiar ca un cetă
țean particular fără a provoca un 
grav conflict, chiar dacă s-ar mul
țumi să rămină un spectator măr
ginaș și chiar dacă s-ar renunța 
la acuzațiile de natură penala for
mulate împotriva lui* — opinia 
„NEW STATESMAN". De alt- 
fel, un voluminos dosar ju
diciar îi impută lui Peron de
licte politice și de drept comun. 
Ce s-ar întîmpla, oare, în clipa 
cînd Peron ar pune piciorul pe 
pămîntul Argentinei ? Există su
poziții în sensul că unele cercuri 
peroniste l-ar împinge pe Peron 
la revenirea în Argentina cu 
scopul de a grăbi dispariția lui 
politică. Intențiile acestea sînt a- 
tribuite promotorilor ideii „pero
nismul fără Peron". Oricum, miș
carea ce poartă numele fostului 
președinte al Argentinei s-a di
vizat în multe grupulețe și disen
siunile pun sub o gravă primej
die viitorul ei.

„Operațiunea întoarcere** ar a- 
vea o primă etapă în care Peron 
s-ar stabili într-o țară vecină Ar
gentinei, încercînd să-și lărgească 
influența (mai exact, de unde ar 
declanșa un „război psihologic" 
— după „LE MONDE"). Formu
lei i s-a făcut destulă reclamă și 
tocmai de aceea, un moment, zvo
nurile au putut găsi oarecare cre
zare. Un emisar peronist, chiar 
secretarul particular al lui Peron, 
s-a deplasat în Chile pentru niște 
„afaceri" extrem de dubioase. 
„Călătorie de afaceri" — a măr
turisit zâmbitor ziariștilor. Speran
țele de a-1 vedea instalat pe Pe
ron la Santiago de Chile au fost 
risipite de decizia oficialităților 
chiliene. „Afacerile" nu prea au 
reușit...

Deocamdată, Peron se află tot 
la Madrid. Discută și iarăși dis
cută cu amicii săi. Iar calendarul 
îi adresează avertismente. „Peron 
nu este cei mai viteaz dintre vi
teji- — se spune cu ironie la Ma
drid („DIE WELT"). Ce se va 
alege atunci din mult trâmbițata 
..operațiune întoarcere" ?

PEKIN — Intre R. P. Chi
neză și Republica Dahomey 
s-au stabilit relații diploma
tice la nivel de ambasadă.

VIENA: PROCESUL LUI 
F. NOVAK

VIENA — La 16 noiembrie 
va începe în capitala Austriei 
unul din cele mai importante 
procese ale criminalilor de 
război. Pe banca acuzaților va 
apare fostul căpitan SS Franz 
Novak. După război, Novak 
s-a ascuns ani îndelungați în 
Austria sub un nume fals. La 
20 ianuarie 1961, el a fost a- 
restat la Viena. Novak este a- 
cuzat de a fi participat direct 
la asasinarea a numeroase 
persoane, atît la Viena, Berlin, 
cit și la Budapesta, în calitatea 
sa de colaborator principal al 
lui Eichmann.

MAGDEBURG — La Tea
trul „Maxim Gorki** din Mag
deburg a fost prezentat Con
certul pentru orchestră de 
compozitorul Doru Popovici, 
în primă audiție în R. D. Ger
mană. Interpretat de orchestra 
orașului Magdeburg, sub con
ducerea dirijorului Paul Po
pescu, concertul a fost viu a- 
plaudat de publicul german.

IRKUTSK. — TASS anunță că 
Mohamed Zahir Șah, regele Af
ganistanului, care a făcut o vizită 
oficială în R. P. Chineză,sosit 
azi la Irkutsk.

Oaspetele va vizita timp de 
cîteva zile diferite centre din Si
beria.

GUVERNUL LIBANEZ ȘI-A 
PREZENTAT DEMISIA

BEIRUT. — în urma hotărîrii 
luate de majoritatea deputațiloi 
libanezi de a boicota ședința par
lamentului, care trebuia să ia în 
discuție vineri activitatea guver
nului, ședința respectivă n-a mai 
avut loc. Ca urmare cabinetul li
banez, condus de Hussein Oucini, 
și-a prezentat demisia.

TOKIO. — Demonstrațiile de 
protest împotriva vizitei submari
nului atomic american „Dragonul 
mării" în portul Sasebo au intrat 
în cea de-a doua zi.

Vineri dimineață, grupuri de de
monstranți s-au îndreptat spre baza 
militară americană din oraș. Fiind 
opriți de cordoanele de polițiști, 
demonstranții au blocat principala 
stradă care duce spre intrarea ba
zei unde a fost ancorat submarinul 
american. Peste 1500 de polițiști 
au fost mobilizați de autoritățile 
locale pentru a împrăștia pe de
monstranți.

POPULAȚIA 
R P. BULGARIA

SOFIA. — Potrivit datelor 
Direcției centrale de statistică, 
populația R. P. Bulgaria s-a 
cifrat la 1 octombrie a.c. la 
8 163 554 locuitori. La orașe 
locuiesc 3 382 998, iar la sate 
4 780 556 de persoane.

SOFIA. — In cadrul unei în- 
tîlniri între Iordan Doncev, pre
ședintele Camerei de comerț a 
R. P, Bulgaria, și industriașul 
vest-german Otto Wolf von Ame- 
rongen, președintele Comitetului 
economic vest-german pentru ță
rile Europei răsăritene, au fost 
discutate probleme ale relațiilor 
comerciale între firmele vest-ger- 
mane și întreprinderile de co
merț exterior din R. P. Bulgaria.

ABOLIREA POLIGAMIEI 
IN COASTA DE FILDEȘ

ABIDJAN. — Adunarea națio
nală a Coastei de Fildeș a adoptat 
un nou cod civil care prevede des
ființarea poligamiei, o tradiție se
culară în rîndul triburilor din a- 
ceasta țară africană. Diferifi de- 
putați au descris poligamia ca „o 
piedică în calea evoluției sociale 
și în contradicție cu principiul e- 
galității sexelor proclamat de con
stituție".

Codul abolește, de asemenea, 
așa-zisa căsătorie „prin contract", 
care în practică însemna că soțul 
trebuia să-și cumpere soția. Pe 
viitor, toate căsătoriile vor putea 
ii încheiate numai pe baza con- 
simțămîntului ambelor părți.

PE SCURT
Londra, EUGENIE OBKEA

REDACȚIA «1 ADMINISTRAȚIA: București Piața _Scinteii“. Tel 17«010 Tiparul:

3 J a-' 

r Lit. * z -

^1
A

ueraoostrij

Combinatul Po’: trafic „Casa Scînteii*

■r

■

p. ^:c'.onârjt submarinelor atomice americane în 
corturile Japoniei


