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La Stațiunea Republicană a tinerilor naturaliști din Tințl* 
șoafa

„Năzuințe și idealuri" 
face parte dintr-un ci
clu mai larg de activi
tăți care se vor desfă
șura în cadrul 
elevului 
medie".

Elevii 
mijlocul

Elevii au avut în 
mijlocul lor și oaspeți: 
pe Alexandru Piru, 
corii, univ. la Faculta
tea de limbă și litera
tură romină, poetul 
Mihai Gavril, ingine
rii Leonid Năilescu și

ACTUALITĂȚII

și-au msPEmi mim
■■ : ’ - ÎW Răspunderea pentru 

calitatea produselor

Ing. Gh. Ceptureanu : Nu-f 
mărul de rulmenți reclamați . 
anul acesta a scăzut cu pes

te 40 la sută față de 1963 |

zina „Rulmentul" 
din Brașov și-a 
îndeplinit cu două 
luni mai devreme 
angajamentele a- 
nuale luate în în
trecerea socialistă.

O vizita făcută zilele trecute 
constructorilor de rulmenți 
ne-a oferit prilejul să aflăm, 
în afara acestei plăcute vești, 
experiența pozitivă obținută 
tn muncă de către colectivul 
de aici, să constatăm preocu
pările actuale ale colectivului.

Angajament

anual

Uzina brașoveană și-a Scut 
cunoscute de mai multă vre
me produsele sale atft în țară 
cit și peste hotare. Am aflat 
de pildă, că în 1964, la lista 
țărilor unde se exportă rul
menți rnmîneșfi s-au mai 
adăugat încă șase nume nou 
Acest lucru vorbește, credem 
de la sine, despre grija ce se 
acordă aici calității produse
lor.

Presupunerile noastre aveau 
de altfel să fie confirmate, in 
prima convorbire pe care am 
avut-o, vizi tind uzina. Tngîn**- 
rul GH. CEPTUREANU, ad
junctul serviciului control 
tehnic de calitate, ne-a vor
bit despre grija existentă în 
fiecare secție pentru calitatea 
produselor, despre metodele 
de control și activitatea per
sonalului C.T.C. și in sfîrșit 
despre rezultatele unor ase
menea preocupări.

— In condițiile de lucru la 
uzina noastră, ne-a declarat 
tovarășul Ceptureanu. înzes
trarea tehnică a serviciului 
de control și a fabricației cu 
aparatele cele mai perfecțio
nate este un lucru foarte im
portant. Avem la dispoziție a- 
parate pentru controlul nede- 
sțructiv al pieselor tratate, 
mașini automate de sortare, 
mașini automate electropneu- 
matice pentru controlul inele
lor, aparate care efectuează 
controlul simultan al mai 
multor parametri, aparate 
pentru verificarea zgomotului 
rulmenților etc. In asemenea 
condiții. în afară de creșterea 
productivității muncii se face 
o verificare sigură a tuturor 
parametrilor produselor, o ve
rificare ce nu depinde de nici 
un factor subiectiv.

cînteia 
tineretului
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1. Valoarea producției 
globale să fie depășită cu 
4,5 milioane

2. Valoarea producției 
marfă să fie depășită cu 
3,5 milioane

— In ce măsură aparatura 
de care ați amintit a fost 
completată cu metode de con
trol la fel de moderne ?

3. Să se realizeze 
2 200 000 lei economii 
suplimentare Ia prețul de 
cost

Să fie obținute 3 mi
lioane iei beneficii peste 
plan

5. Să se dea peste plan 
35 000 bucăți rulmenți 
de diferite dimensiuni.

la

I noiembrie

1964
1. A fost depășită cu 11 

milioane
2. A fost depășită cu 5 

milioane
3. S-a realizat în 9 luni

2 200 000 lei

— Introducerea metodelor 
noi de control s-a făcut a- 
proape în paralel cu aparatu
ra. în privința introducerii de 
pildă, a controlului operativ 
statistic sîntem printre pri
mele uzine din țară care au 
aplicat acest procedeu.

Rezultatele acestei metode 
de control sînt oglindite în 
fișe speciale ce se pun la în- 
demîna maiștrilor, reglorilor 
și inginerilor care interpre
tează, pe baza lor, evoluția 
procesului de fabricație.

Pe baza unui astfel de stu
diu, de pildă, s-a eliminat ro- 
darea manuală a căilor de ru
lare la inele introdueîndu-se 
procesul de superfinisare a 
acesteia prin vibronetezire. 
Calitatea suprafețelor a cres
cut astfel cu 2 clase. Datorită 
unui alt studiu ce s-a referit 
la zgomotul rulmenților, s-a 
lămurit teoretic proveniența 
acestuia și s-au indicat soluții, 
parametri care trebuie res
pectați în ce privește ondula- 
țiile, rugozitatea etc. Urma
rea ? în 1964 nu s-a primi: 
nici o reclamație referitoare 
la zgomotele nepermise ale 
rulmenților.

De asemenea, numărul 
de rulmenți reclamați a fost 
mai mic în comparație cu 
1963, cu peste 40 la suta.

Rețeaua de termoficare 
bucureșteană s-a extins în a- 
cest an cu încă 14 km. In a- 
cest fel, numărul apartamen
telor încălzite prin acest sis
tem se ridică în prezent la 
peste 35 000. La acestea se mai 
adaugă încă 12 000 apartamen
te alimentate cu căldură de 
centralele termice de bloc. 
După terminarea magistralei 
a treia, construită între cen
trala electrică de termoficare 
Grăzăvești și Calea Griviței, 
in scurt timp va fi dată în fo-

losință cea de-a patra magis
trală — Grozăvești-Drumul 
Taberei, care va avea o lun
gime de aproape 3 km. Ea este 
cea mai mare conductă de a- 
cest fel realizată în țara noas
tră și va asigura alimentarea 
cu căldură a blocurilor de lo
cuințe din Drumul Taberei și 
a celor din zona de sud a ora
șului : Ferentari, Pieptănari, 
Giurgiului, care însumează 
circa 27 000 de apartamente.

întîlnit

4. 
lei

Realizat 9 900 000 O (acțiune în planul 
M. T. O.

Și acum vom demonstra practic cele mvafate la cursurile de 
ridicare a calificării -r spune maistrul Dumitru Gînzu unui 

grup de tineri de la Fabrica de tricotaje „Moldova"-Iași 
Foto : N. STELOR1AN

600 de elevi 
din raionul Grivița ro
șie — ca și un însem
nat număr de „invitați 
speciali** — colegi de 
la celelalte școli medii 
și profesionale din Ca
pitală — s-au Întîlnit 
zilele trecute la Casa 
de cultură a tineretu
lui ca să discute îm
preună despre aspirații 
și vis, despre ceea ce 
vor să devină în via
ță. lntilnirea cu tema

Alexandru Morțun, de 
la . Uzinele „Grivița 
roșie", și procurorul 
Ion Mărculescu. Aceș
tia le-au vorbit tineri
lor ascultători despre 
ce înseamnă să-ți alegi 
un ideal în viață, cum 
să lupți pentru reali
zarea Iui, îndemnîn- 
du-i să învețe în școa
lă cu perseverență, te
meinic.

N. ENACHE 
I. ANDREIȚĂ

In cadrul etapei a Il-a a lu
crărilor de regularizare a 
cursului canalului Măcin, mun
citorii sectorului căi naviga
bile din Brăila au efectuat nu
meroase amenajări. S-au con
struit diguri din piatră pentru 
îngustarea canalului și mări
rea debitului de apă, s-au exe
cutat dragări în albia centrală 
pentru dirijarea curentului a- 
pei și a fost închis canalul 
Dăeni — inutil pentru navi
gație. Rețeaua de acces a na
velor comerciale și de pasa
geri a fost astfel prelungită 
pînă la Piatra Frecăței urmînd 
ca în etapa următoare să fie 
extinsă. Planul de amenajări 
prevede executarea de lucrări 
și în zona navigabilă a Du
nării.

S-au dat 31 770 bu- 
de rulmenți peste

5.
O trecere în revistă a ceea 

ce s-a realizat din acest im
portant plan a fost făcută 
de tovarășul inginer MIRCEA 
FRUNZA, șeful serviciului 
tehnolog-șef.

Ing. Mircea Frunză : Este 
adevărat, numărul cel- mai 
mare de măsuri se treieră la 
îmbunătățirea calității pro

duselor

— Este adevărat, ne-a de
clarat dînsul, că numărul cel 
mai mare, 190 de măsuri se 
referă la îmbunătățirea cali
tății produselor. Aceasta con
stituie o caracteristică impor
tantă a planului M.T.O. pe 
1964. Dar planul M.T.O. are 
destule prevederi și în ceea ce 
privește creșterea productivi
tății muncii, scăderea prețu
lui de cost, reducerea consu
mului de metal etc. Pînă acum 
s-au realizat 141 de măsuri din 
planul M.T.O. Efectul lor eco
nomic post calculat este de 
aproape 4 milioane lei. Este 
bine cred, să arăt că acest 
plan se întocmește la noi cu 
3—4 luni înainte de începutul 
anului la care se referă, fiind 
completat pe parcurs în caz 
de nevoie, iar primele măsuri 
cuprinse în el au termen de 
aplicare încă din luna octom
brie a anului anterior.

— Ce ne puteți spune des
pre planul M.T.O. pentru 196S ?

; Radu Neagu, secretarul co- 
‘ mi telului U.T.M.: Cei 87 de 
■ tineri evidențiați să devină 

fruntași 1 ;

— Sarcinile anului viitor 
prevăd pentru uzina noastră o 
creștere a producției glo
bale de aproximativ 30 la 
sută în comparație cu 1964. 
Planul M.T.O. pe 1965 este de
finitivat în prezent și are o 
caracteristică esențială care, 
aș putea spune, îl deosebește 
întrucîtva de planul trecut. 
Astfel, numeroase măsuri se 
referă la creșterea productivi
tății muncii și la reducerea

V. CONSTANTINESCU 
I. BODEA

(Continuare in pag. a II-a)

Excelenței Sale 
Domnului 

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare 
Romîne

București
Sînt plăcut impresionat de 

călduroasele felicitări și urări de 
fencire și prosperitate pe care 
le-ah formulat în mesajul ce ați 
haneomt sâ ni-1 adresați cu oca
zia celei ce a 10-a aniversări.

Penmieți-mi. Excelență, să 
adresez, in numele poporului și 
guvernul^ algerian și în numele 
meu personal, mulțumirile noas
tre ede vii poporului romîn 
prieten și Din >ri voastră per
sonal urări de bine și sănătate.

Sînt sigur că cooperarea inter
națională- chezășie a unei mai 
bune înțelegeri între oameni, va 
contribui in mare măsură la eli
minarea nedreptății și a tuturor 
formelor de inegalitate. 
Cu înaltă considerație,

AHMED BEN BELLA. 
Președintele Repoblirii Alge
riene Democratice și Populare

Industria constructoare de 
mașini a pus recent în fabri
cație de serie noi tipuri de 
mașini de frezat. între' acestea 
se numără mașina universală 
de frezat destinată operațiilor 
de frezare pentru lucrări de 
fabricație individuală sau de 
serie. Comenzile mașinii sînt 
automate. Un alt tip de freză 
este cea verticală. Construcția 
ei robustă permite utilizarea 
sculelor care asigură o mare 
productivitate în operațiunile 
de așchiere a metalelor cu 
mare rezistență.

(Agerpres)

„Da, aveți dreptate. La viitoarea profesiune trebuie să ne gîndim cu chibzuință. Așa vom face" par a spune, 
participahții la discuția despre „Năzuințe și idealuri". Foto : GH. CUCU

IN PRAGUL IERNII

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a trimis o telegramă de felicitare 
regelui Suediei, Gustaf VI Adolf, 
cu prilejul aniversării zilei sale 
de naștere — Ziua națională a 
Suediei.

în telegrama de răspuns, re
gele Suediei a mulțumit cordial 
președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne pentru felicită
rile ce i-au fost adresate.

Prin căminele culturale sătești

li se mii de coli albe.
II tipărite doar pe 

jumătate. Stat 
programele sutelor de cămine 
culturale din regiune. progra
me ce vor fi afișate săptăminâ 
după săptămină de-a lungul 
acestei ierni. Dar, sînt progra
me în alb. Printre rindurile 
netipărite, miinile directorilor 
și ale bibliotecarilor vor tran
scrie titlurile, orele a mii și 
mii de manifestări culturale.

Vor deveni aceste programe 
niște oglinzi în care se va re
flecta o activitate atrăgătoare, 
pe măsura preocupărilor satu
lui, sau vor râmine simple afi
șe necitite? Aceasta este în
trebarea pe care am adresat-o, 
într-un raid prin căminele 
culturale ale raionului Cos
tești, directorilor de cămine, 
activiștilor culturali.

Ajungem la Costești chiar in

ziua in care directorii cămine
lor culturale sînt convocați la 
o consfătuire organizată de 
comitetul raional de cultură și 
ană, Ordinea de zi: organiza
rea activităților culturale în 
timpul iernii.

Pornind în raidul amintit 
încercăm o confruntare intre 
rapoartele și părerile expuse 
in consfătuire și realitatea ac
tivității la fața locului, cu alte 
cuvinte, o confruntare între 
vorbe și fapte.

...Am ajuns în comuna Gli- 
ganu a doua zi dimineața. La 
căminul cultural, adunați în 
jurul unei mese, 10 tineri, 
membrii comitetului comunal 
U.T.M., discută despre serile 
dedicate producției anului vii
tor, ......................................   ‘înscrise în planul cămi-

te aceste acțiuni se anunță 
substanțial. Ce indici fac pre
vizibilă această perspectivă ?

Mai întîi minuțiozitatea, se
riozitatea care au caracterizat 
pregătirea metodică a celor 45 
de entuziaști activiști culturali 
din comună, pregătire începu-

Raidul nostru in raionul Costesti

țiunile citate, altele prevăd 
dezbaterea unor aspecte legate 
de munca și comportarea ti
neretului.

Pe biroul directorului am 
văzut rînduite cu grijă mate
rialele acțiunilor care vor face 
să fie luminate în iarnă toate 
ferestrele căminului. Progra
mele tipărite la Pitești- au în
căput aici pe mîini bune.

Premizele recoltelor 
bogate

La consfătuire, directorul 
căminului cultural din comu
na Gliganu spunea : „Valoa
rea. eficacitatea muncii noastre 
constă in capacitatea de a mo
biliza colectiviștii la realizarea 
unor producții vegetale și ani
male sporite, pentru întărirea 
economico-organizatorică a 
gospodăriei colective'...

nuiui. Temele variate ale 
acestor acțiuni (seară de 
calcul: „Cum contribuie sec
torul viticol la mărirea fon
dului de bază ?“ ; seară tema
tică : ..Cum putem obține veni
turi mai mari la grădina de 
legume?" Consfătuire cu zoo- 
tehniștii: „Căile care duc la 
sporirea producției de carne 
și lapte" și altele), reflectă 
preocupări actuale din viața 
gospodăriei colective. Aportul 
tineretului din comună la toa-

tă încă din luna septembrie. 
Atunci cînd s-au discutat ma
terialele de specialitate din 
ziare și reviste, cînd s-au sta
bilit repertoriile formațiilor, 
cînd s-au colecționat materiale 
ilustrative pentru cele 11 
cercuri agrozootehnice, atunci 
cînd au fost întrebați tinerii 
..Ce vreți să vă ofere căminul 
în lunile de iarnă ?“, atunci 
s-au stabilit niște drumuri si
gure, prețioase pentru viitoa
rea activitate. Alături de ac-

„Cele mai frumoase 
seri'4

Am plecat la Ungheni ime
diat după ce s-a terminat con
sfătuirea.

Voiam să vedem cum sînt 
organizate serile cu și pentru 
tineret, despre care directorul 
căminului cultural, Marin Mo- 
lea. spunea la consfătuirea din 
Costești.... „Sînt cele mai fru
moase seri din programele 
noastre".

Ar trebui să începem, desi
gur, cu „serile de lucru", a-

tunci cînd inițiativele valoroa
se, sugestiile și propunerile 
tinerilor sînt transpuse în 
răspunderi precise: „Tu vei 
recita...". „Te ocupi de partea 
muzicală". Acum se asigură 
„frumusețea" unor astfel de 
activități: pregătirea lor mi
nuțioasă.

Dar, să anticipăm... Astă- 
seară, o călătorie în timp. Pe 
harta cît un perete, zeci de 
ochi urmăresc firul roșu care 
leagă „popasurile". Cornel 
Tudor „ghidul", vorbește des
pre uriașele transformări pro
duse pe scoarța terestră și în 
atmosferă, transformări care 
au generat apariția primelor 
forme de viață. Sîntem la una 
din expunerile cercului „tine
rilor naturaliști". însoțite de 
argumente convingătoare, cu 
experiențe și demonstrații, ex
punerile îi ajută pe tineri să

VIORICA GRIGORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Din agenda pregătirilor pentru

Sărbătoarea majoratului
A

• In regiunea • La Reșița
Dobrogea

n sala frumos amenajată fuseseră 
invitați toți cei peste 100 de tineri 
de la I.M.U. Medgidia care vor îm
plini în curind 18 ani.

Inginerul șef adjunct al uzinei, 
Constantin S. Constantin, le vorbea 
despre sarcinile de viilor ale uzinei.

Le-a expus mai întti scurta istorie a acestei ce
tăți industriale clădită pe pămîntul Dobrogei, 
unde astăzi la fiecare minut se produce o presă 
de balotat paie, o remorcă auto și o tonă de 
piese; le-a vorbit despre noile repere șl mașini 
care se fabrică aici, ca utilajele de recoltat 
stuf în Deltă sau escavatorul de 0,3 m.c., le-a pre
zentat uzina ca și cum ar fi privit-o într-o 
oglindă.

Tinerii care alcătuiesc în majoritate ultima pro
moție a școlii profesionale de pe lingă uzină, și 
deci n-au decît citeva luni de producție, n-aveau 
de unde să știe toate acestea. Atunci au aflat și 
unul din cele mai importante lucruri: în 1965, 
uzina va trebui să producă cu 2 la sută mai mult 
decît în acest an și că în cea mai mare parte 
procentul acesta va trebui să fie contribuția lor, 
a noii promoții cu care a sporit numărul munci
torilor din uzină. Cifra aceasta, care a stîmit în
dreptățite sentimente de mîndrie, de răspundere 
majoră, a devenit imediat tema unui adevărat co
locviu.

— Ce trebuie să facem concret, noi, lăcătușii ? 
a întrebat Ionel Dafinoiu.

— Care sînt sarcinile sectorului turnătorie ? s-a 
interesat Tiberiu Vaz.

— Despre strungărie ce ne puteți spune ? a 
intervenit Petre Gergan.

„A fost o convorbire obișnuită, mărturisește too. 
inginer Constantin, dar niciodată n-am avut o în- 
tîlnire mai emoționantă, mai vie, mai entuziastă", 
iar seara aceia a fost o adevărată confruntare a 
idealurilor și gîndurilor lor cu uzina în care lu
crează.

• Și tot într-o seară, 0 tot despre viitor, s-a 
discutat recent cu cei care împlinesc 18 ani, la 
Șantierul Naval Maritim din Constanța. De data 
aceasta interlocutorii erau directorul adjunct 
Muhcină Dumitru și cei 64 de sărbătoriți din nu
dul cărora lăcătușul Dro geana Victor, strungarul 
Vasilescu Ion, electricianul Munteanu Comeliu și 
alții au ținut să marcheze acest eveniment prin 
strădania de a se menține lună de lună eviaen- 
țiați în întrecerea socialistă.

Fiecare din cei 64 și încă pe atîția invitați la 
festivitate, cunoștea amploarea lucrărilor de ex
tindere a portului, au fost martorii lor, zi de zi, 
și voiau să știe sarcinile Șantierului Naval. Au 
aflat astfel că începînd din anul viitor șantierul 
își va extinde activitatea, că viitorul lui e acela 
al uneia din cele mat mari întreprinderi de acest 
fel. Și că pentru toate acestea se cere muncă, ca
lificare înaltă, conștiinciozitate. A urmat apoi 
dansul, s-au recitat poezii.

• Tot un colocviu deosebit de interesant poate 
fi socotită și intîlnirea care a avut loc recent între 
numeroșii tineri care împlinesc 18 ani de la Uzina 
de superfosfați 0 acid sulfuric Năvodari și elevii 
Școlii medii din localitate. Tinerii muncitori, deci 
la seral, au participat la un concurs „Cine știe, 
cîștiga*. Cadrul: o reuniune tovărășească la care 
câștigătorii concursului au fost răsplătiți cu cin- 
tece și recitări.

Trei întîlniri, trei colocvii la trei întreprinderi, 
care vorbesc în egala măsură despre preocupările 
și răspunderile tinerilor care trec acum pragul 
vîrstei de aur.

rezentarea unor expuneri despre 
realizările poporului în cei 20 de ani 
de la eliberare, organizarea serilor 
literare al căror conținut îl consti
tuie realizările la această vîrstă a 
unor personalități de seamă, a întîl- 
nirilor cu oameni de știință, scriitori,

activiști de partid, vizionările de filme și spec
tacole de teatru, excursiile în diferite centre in
dustriale, la muzee — sînt acțiuni ce au loc în 
această perioadă, ai căror oaspeți de onoare sînt 
cei de 18 ani. La Reșița sînt peste 600 cei care 
își sărbătoresc în acest an majoratul. O vizită la 
combinatul siderurgic, la Uzina constructoare de 
mașini, Ia cele două școli medii sau la casa de 
cultură, obligă reporterul să-și noteze numai pe 
scurt ceea ce este mai interesant din pregătirile 
care au loc.

Sîntem în una din spațioasele săli ale casei de 
cultura unde peste 300 de tineri participă la o 
seară dedicată lor. Expunerea cu privire la reali
zarea și depășirea planului anual înainte de ter
men este ascultată cu multă atenție. In întrecerea 
despre care se vorbește sînt și ei antrenați, și 
bucuria e, firește și a lor. Urmează un program 
artistic susținut de formații artistice de amatori, 
apoi dans. Se discută despre profesie, despre ceea 
ce vor face fiecare peste o zi, peste un an.

In această seară un loc deosebit îl ocupă și 
prezența tovarășilor de muncă, nu cu mult mai 
vîrstnici, cuvîntul celor care au fost în urmă cu 
câțiva ani ei înșiși sărbătoriți.

Acțiuni interesante, vii sînt dedicate normelor 
de conduită morală a tineretului. Sînt citați Cer- 
nat Alexandru, Gîrzu Ion, Radulescu Mihai, 
Mestecăneanu Dumitru, toți de la Oțelărie. Vlaicu 
Gheorghe, Comeanu Ion, Fulica Petru de la 
Secția șamotă, tineri pe care îi întîlnești zilnic pe 
platoul oțelăriei sau la furnale.

Cetatea de foc a Reșiței, viața ei trepidantă 
este și a acestor tineri muncitori ai ei, caracteri
zați de conștiinciozitate și disciplină în muncă, 
respect pentru ceilalți, pasiune pentru însușirea 
cit mai temeinică a meseriei. Tot aici una din 
serile trecute a fost consacrată teatrului și muzi
cii. Firește, temele expuse au stîmit întrebări nu
meroase, discuții despre repertoriul teatrului reși- 
țean, despre accesibilitatea muzicii, despre conți
nutul diferitelor genuri de muzică. Seri asemă
nătoare au organizat și cei de la grupul școlar, 
de la întreprinderile care aparțin de Reșița, Anina 
și Bocșa.

In marile hale ale Reșiței — furnalele, oțelăria, 
laminoarele — tinerii se pregătesc să-și întîmpine 
cum se cuvine majoratul. Ej muncesc alături de 
oțelari ca Văduva Ion și Sandu Ion, de topitorul 
șef Voicu Nicolae sau de maistrul topitor la fur
nale Gheorghe Enescu, muncitori cu o înaltă cali
ficare de la care învață să-și desăvârșească cunoș
tințele.

Condițiile de viață și de muncă, posibilitățile 
largi pentru buna pregătire a tinerilor muncitori, 
constitui», la Reșița, subiectul unor numeroase 
adunări ale celor de 18 ani.

M. ADAM

GEORGE MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Dobrogea

Un nou
ansamblu artistic

BAIA MARE (de la 
corespondentul nostru).

Recent, în cadrul ca
sei raionale de cultură 
din Satu Mare, a luat 
ființă un nou ansamblu 
artistic format din ca
dre didactice.

în componența an
samblului intră o echi-

pa de dansuri, un grup 
vocal și o formație de 
teatru.

Noul ansamblu ți-a 
propus să întreprindă 
numeroase turnee în 
satele raionului, pre
cum și în alte raioane 
ale regiunii Maramu
reș.

Foto: O. PLECAN

Decada cărții tehnico-științifice

P ocular Iuliana și Conues 
Ellaabeta două din tinerele 
de la Fabrica „Mondiala" din 
Satu Mare care-șl sărbăto
resc anul acesta majoratul

n decada cărții 
tehnico-științifice, 
Editura Științifi
că se prezintă cu 
lucrări care, în 
linii mari, se în
scriu în două do

menii tematice: științele so
ciale și științele naturii. Din 
analiza producției editurii în 
1964, se desprinde efortul de 
a veni în întîmpinarea intere
sului cititorilor pentru pro
blemele științei contempora
ne, cu lucrări de un nivel ac
cesibil unui public cît mai 
larg.

în domeniul filozofiei, prin
tre lucrările care s-au bucu
rat de aprecierea publicului și 
a criticii vom menționa: 
„Karl Marx — Geneza marxi
smului44 de I. Cernea, „Despre 
dialectica construirii socialis- 
mului44 de M. Cernea, „învă
țătura firească spre surparea 
superstiției norodului44 de Gh. 
Șincai, care vede pentru pri
ma oară lumina tiparului, 
„Comunicarea în procesul 
muncii44 de T. Slama-Cazacu, 
precum și cîteva tradu
ceri, dintre care vom ci
ta : Henri Wallon „De la act 
la gîndire44, I. Narski. „Pozi
tivismul contemporan-, Mon
tesquieu, „Spiritul legilor*.

Pe teme din istoria patriei 
semnalăm monografia lui Di
nu Giureșcu „Ion Vodă cel 
Viteaz44, culegere de studii 
„Momente ale revoluției cul
turale din Romînia- semnate 
de acad. Ștefan Bălan, acad. 
Iile Murgulescu, acad. Geor
ge Oprescu, Radu Beligan, 
George Ivașcu, Mihnea

Noi piese de teatru intr-un act
Casa regională a 

creației populare Ba
nat a pus la dispozi
ția căminelor cultu
rale și caselor raio
nale de cultură din 
regiune noi piese de 
teatru intr-un act, 
culegeri de texte lite
rare tn proză și ver
suri 0 culegeri de 
melodii de jocuri 
populare, inspirate 
din creația folclorică 
nouă din Banat. Prin
tre noile texte primi
te de formațiile ama
toare de teatru de la 
sate se află un număr 
de 5 piese intr-un aci 
— „Ultima rădăci
na", „Freamăt de 
toamnă" „Taina lui 
M elinte", „Un dntee 
din flitter", „Mașina

de calculat" — care 
redau aspecte din 
viața satului de azi 
și sînt traduse și în 
limbile maghiară, ger
mană și sîrbă. De a- 
semenea, volumul de 
versuri intitulat „Vîr- 
sta de foc", care in- 
mănunehiază creații 
ale membrilor cercu
rilor literare din re
giune, culegerea de 
reportaje „Rapsodie 
în august" și culege
rea de folclor poetic 
contemporan „Bana- 
tule, nundră floare", 
au fost trimise cercu
rilor de citit, biblio
tecilor sătești și că
minelor culturale din 
regiune.

Paralel cu activita
tea de creație litera
ră, în acest an Casa

regională a creației 
populare din Banat a 
inițiat cursuri de pre
gătire artistică a diri
jorilor și instructori
lor artistici amatori, 
la care și-au dat con
cursul actori, regi
zori, coregrafi și 
muzicieni profesio
niști.

In prezent, cerce
tătorii casei de crea
ție pregătesc o cule
gere de texte pentru 
brigăzile artistice de 
agitație și un volum 
de proză intitulat 
„Fructele bucuriei", 
realizai cu concursul 
tinerilor scriitori a- 
matori din regiune.

(Agerpres)

Luni a început în Capitală „Decada cărții tehnieo-științi- 
fice44 — tradițională manifestare culturală menită să ducă la 
o largă popularizare a unor lucrări de specialitate, care con
tribuie la cunoașterea și aplicarea noilor realizări ale știin
ței, ale tehnicii noi, la perfecționarea cadrelor de tehnicieni 
și cercetători științifici.

GH. CONSTANTINESCU
directorul Editurii Științifice, candidat în științe economice

prezintă i

Ultimele
cărți științifice

Gheorghiu, Ion Dumitrescu și 
Ion Moraru. Pe teme de isto
rie universală se pot cita : C. 
Mureșan „Revoluția burgheză 
din Anglia44, M. Dan, „Sub 
flamura Taborului44 și „Re
descoperirea Africii vechi44 de 
Basil Davidson, tradusă din 
iimba engleză.

Apreciate au fost și o serie 
de lucrări de economie, prin
tre care : „Probleme ale teo
riei finanțelor44 de Julian Vă- 
cărel. ..Sistemul bugetar al 
RPR.- de M. Popovici, ..Pro
gramarea liniară “ de prof. N. 
Ionefeu, "Wfîi csczr*și i. Nă- 
dejdei " Analiza -statistico- 
matemarieă a calității produc
ției industriale- de N. Rancu

in vizită la Expoziția artiștilor plastici amatori orădeni Foto : O. PLECAN

și L. Tovissi, „Aplicații ale 
metodelor matematice în pro
bleme de repartiție44 de un 
colectiv de autori.

Literatura juridică s-a îm
bogățit cu lucrări ca: „Drep
tul de proprietate socialistă 
și alte drepturi reale princi
pale de tip nou în dreptul 
R.P.R.44 de prof. dr. Traian Io- 
nașcu și S. Brădeanu, „Con
știința juridică socialistă44 de 
Anita M. Naschitz, „Interpre
tarea normelor juridice- de 
Szabo Imre (trad, din 1. ma
ghiară) și alte lucrări.

Au apărut Jn cursul acestui 
an două’luCrări ~~ 11
Rosetti „Introducere 
netică44 ed. a IlI-a și 
limbii romîne44 in trei 
(ed. IV—V).

Printre lucrările de 
fie putem cita „R.P.R. 
ca geografie a Patriei44, o cu
legere din lucrările marelui 
nostru geograf George Vîlsan, 
„Descrieri geografice-, „Cer
cetarea solului pe teren44 de 
N. Florea.

In domeniul științelor na
turii, atenția Editurii Științi
fice S-a îndreptat spre lucrări 
de chimie, fizică, matematică, 
biologie, problemele cercetării 
Cosmosului etc. întemeiate pe 
o documentare și informație 
științifică la zi, aceste lucrări 
au menirea să facă cunoscute 
cele mai noi realizări în do
meniile respective într-o for
mă accesibilă unui publie 
mai larg. Vom cita, de pildă, 
două lucrări de istoria mate
maticii : „Istoria matematicii 
în Evul Mediu44 de A. P. Iuș- 
kevici (trad, din limba rusă), 
„Istoria matematicii de la 
Descartes pînă la mijlocul se
colului al XIX-lea‘4 de H. 
Wieleitner (traducere din lim
ba germană). „Noua străluci
re a unei bogății străvechi —

iri ale acad. Al. 
în f o- ’ 
„Istoria 
volume

geogra- 
— No-

Sarea44 de A. Pîrșcoveanu-A- 
postolide, relevă mare însem
nătate a sării ca materie pri
mă în chimia modernă. „Dez
voltarea concepțiilor despre 
Univers44 de J. G. Perei (tra
ducere din limba rusă) cu
prinde un istoric al concepți
ilor despre Univers, din anti
chitate pînă în epoca moder
nă, In seria lucrărilor consa
crate vieții oamenilor de ști
ință romînl șl străini putem 
cita : „Dr. C. I. Istrati44 de I. 
Jianu — G. Vasiliu, „Nicolae 
Kretzulescu44 de G. Barbu, 
„Un fondator al chimiei mo
derne — Jakob Berzelius14 de 
I. Soloviev — V. Kurinnoi; 
planurile viitoare ale editu
rii prevăd o extindere a aces
tei serii utile. Printre lucrări
le de biologie vom semnala 
recent apărutul volum „Lu
mea animalelor44 după A. 
Brehm, bogat ilustrat, precum 
și lucrările „Instantanee din 
viața animalelor44 de Ionel 
Pop — rod al unor îndelungi 
observații directe ale autoru
lui și „Parola antenelor în
crucișate" de I. Halifman 
(trad, din limba rusă) care cu
prinde o populară și capti
vantă descriere a vieții furni
cilor. In „Ultrasunetul în ac
țiune44, ing. M. Grumăzescu îl 
introduce pe cititor în dome
niul ultraacusticii șl al mul
tiplelor ei aplicații moderne, 
iar în „Timpul și măsurarea 
lui44, T. Roșescu evocă istori
cul modalităților de măsurare 
a timpului. în „Civilizația az
tecă44 de George Vaillant citi
torul nostru face cunoștință 
cu un capitol importanța din 
istoria universală a civilizați
ei, autorul fiind unul din ma
rii specialiști ai lumii în a- 
cest domeniu. „De, la piatră 
la hîrtie44 de A. Dîmboiu, re
prezintă o contribuție realiza
tă la nivel de popularizare, la 
descrierea evoluției suportu
lui material al scrisului, din 
antichitate pînă in zilele noa
stre, cu referiri speciale la 
țara noastră.

Nu putem încheia fără a 
menționa broșurile de popu
larizare a științei, editate în 
colaborare cu Consiliul de 
răspîndire a cunoștințelor
cultural-științifice. în colecți
ile „Natura fără taine-, „Cu
noștințe folositoare4-, „Mari 
descoperiri44 și „Știință și re
ligie44 au apărut broșuri pe 
cele mai variate teme ca: 
„Metale neobișnuite-, „Atrac
ția universală44, „ 
vizită ale elementelor44, 
secretele luminii44, “ 
le și organismul _______ ,
„Cum s-au format munții și 
mările44, „Viața în eprubetă44, 
„Cibernetica și omul44, „Au
tomatizarea44, „Figuri de chi- 
miști romîni44, „Zborul spre 
Lună44 și multe altele.

Lucrări practice în laboratorul 
de fitopatologia plantelor a Fa
cultății de biologie din cadrul 

Universității București

Foto: AGERPRES
----- «

„Cărțile de 
„Din 

„Radiații- 
omenesc44,

Cenaclul literar
..George Coșbuc“ 

și-a reluat activitatea 
țnamlos 'V

blimînică și-a reluat activi
tatea cenaclul literar „George 
Coșbuc" al Facultății de limbă 
și literatură romînă din cadrul 
Universității București care a 
împlinit in această toamnă 12 
ani de existență. La ședința de 
deschidere, criticul literar și 
îndrumătorul cenaclului, I. D. 
Bâlan a reliefat meritele aces
tui laborator al tinerelor con
deie studențești, amintind cd 
aici 0-au început activitatea 
reprezentanți de seamă al ti
nerei pleiade de scriitori. La 
discuțiile ce s-au purtat pe 
marginea poeziilor citite de 
Paul Tutungiu alături de stu* 
denții Dan Ursuleanu, Adrian 
Păunescu, Ion Alexandru au 
participat conf. univ. Ale
xandru Piru și- criticul literar 
Eugen Simion care au adus o 
contribuție importantă la ana
liza creațiilor prezentate.

EUGEN MARINESCU 
student

URMĂRI DIN PAQINA I

Constructorii
de rulmenfi și-au 
respectat cuvîntul
prețului de cost. Primele vor 
avea un efect economic de 
2.300.000 lei, iar celelalte de 
2.370.000 lei.

Intr-o secție fruntașă
Una dintre secțiile fruntașe 

este sțrungâria. Aici s-au ob
ținut depășiri importante ale 
planului de producție, pro
ductivitatea muncii a crescut 
din ianuarie pînă în noiem
brie cu 24,8 la sută, s-au re
dus consumurile specifice la 
diferite tipuri de piese și, ceea 
ce este foarte important, s-a 
îmbunătățit tehnologia de pre
lucrare. Iată ce ne spunea 
despre aceasta inginerul ION 
PETICILĂ:

— Aș vrea să încep cu un 
exemplu care ni se pare foar
te concludent. La operația de 
strunjire a degajărilor la ine
lele exterioare se produceau 
multe rebuturi. Strungarii, la 
ale căror mașini se întîmplau 
aceste neplăceri, ne-au sesizat: 
tehnologia de prelucrare nu 
corespunde tipului de strung. 
Am cercetat și am constatat 
și noi acest adevăr. Problema 

am pus-o apoi în discuția tu
turor. Am primit, firește, mai 
multe soluții și astfel am pu
tut s-o aplicăm pe cea mai 
bună. De pilda, la strungu
rile cu răcire viteza a crescut 
cu 15—20 metri pe minut. A- 
vansurile, la toate mașinile, au 
crescut și ele pînă la 0,10 mm 
pe rotație.

Am rugat apoi interlocuto
rul să r.e vorbească despre 
pregătirile pentru anul 1965.

— Ne preocupă încă de pe 
acum problema adausurilor de 
prelucrare la toate tipurile 
de inele pentru rulmenți. îm
preună cu serviciul tehnologic 
central, cu maiștri și munci
tori cu cea mai bună expe
riență, s-a trecut la restudie- 
rea adausurilor cu care piese
le vin la rectificat. Daca pie
sele ar avea inițial dimensi
uni cu cîteva zecimi mai pu
țin aceasta ar duce la o mare 
economie de manoperă, la o 
serioasă sporire a productivi
tății muncii.

Educația tinerilor 
în spiritul disciplinei 
socialiste a muncii
In uzina brașoveană lucrea

ză numeroși tineri și este fi
resc ca ei să-și fi adus o con
tribuție însemnată la îndepli
nirea angajamentelor între
prinderii înainte de termen. A 
crescut desigur calificarea lor 

profesională și acest lucru și-a 
lăsat amprenta in calitatea 
produselor, in sporirea pro
ductivității muncit

Discuția avută cu tovarășul 
RADU NEAGU, secretarul co
mitetului U.TM. s-a referit 
însă la o problemă foarte im
portantă pentru organizația 
U.T.M. de aici, îmbunătățirea 
disciplinei de producție a tine
rilor.

— S-a desfășurat o activi
tate intensă în acest sens — 
ne declara interlocutorul nos
tru — deoarece la începutul 
anului am avut multe cazuri 
de încălcări ale disciplinei, 
mai precis erau mulți tineri 
care absentau de la lucru, în- 
tîrziau. Organizația U.T.M. s-a 
îngrijit prin acțiunile inițiate, 
nu numai de acest aspect al 
disciplinei, ci și de cele care 
se referă la respectarea 
procesului tehnologic, a tova
rășilor de muneă. Am căutat 
înainte de toate să aflu 
cu precizie din ce cauză lip
sesc unii tineri. Am constatat 
astfel, că în genere lipsesc cei 
nou angajați și cei care stau 
în apropierea orașului. Con
cluzia că aceasta se datorește 
și unor goluri în educația a- 
cestor tineri a fost justă. Am 
procedat în consecință, invi- 
tînd la adunările noastre ge
nerale muncitori vîrstnici care 
au vorbit despre munca lor, 
povestind că timp de 20—30 de 
de ani n-au lipsit din producție 
nici măcar o oră. Un lucru 
foarte interesant a fost acela

merită toată 
acțiunile sale, 
absentau erau 

a doua zi să 
postului. Răs-

că în aceste adunări s-au făcut 
și cîteva calcule foarte grăitoa
re. Se arăta de pildă, ce pierde 
uzina dacă lipsește tinărul x 
sau y. cum creează aceasta 
greutăți celorlalți tovarăși din' 
echipă sau secție. Paralel au 
intervenit și posturile ut emis- 
te de control : dintre toate, cel 
de la montaj 
lauda pentru 
Tinerii care 
aici solicitați 
seri? la gazeta .
punsul lor era un fel de anga
jament. Așa se face că în a- 
ceastă secție se întîmplă rare 
ori să mai lipsească cite un 
tînăr. După acest exemplu s-a 
procedat și la secțiile trata
ment, sculerie, rectificare. Pe 
uzină, la sfîrșitul trimestrului 
III, s-au înregistrat cu peste 
60 la sută mai puține absențe 
din partea tinerilor în compa
rație cu primul trimestru al 
anului. Aminteam deja că nu 
ne-am oprit numai asupra a- 
cestui aspect — destul de im
portant și el al disciplinei — 
absențele, ci am urmărit și 
modul în care tinerii respec
tă disciplina tehnologică. In- 
tr-o vreme, de pildă, la scu
lerie se observa că unele din 
matrițe nu se comportau bine 
după tratamentul termic. Cer- 
cetîndu-se cauza s-a aflat că 
tinerii nu respectau întotdea
una indicațiile tehnologice în 
ceea ce privește materialul 
din care trebuiau confecțio
nate matrițele. David Mihai, 
inginer din secție, le-a vorbit 

tinerilor despre acest lucru, 
. despre respectarea planului de 
operații etc. Cazuri asemănă
toare s-au petrecut și în alte 
secții. Dorim ca pînă la sfîr
șitul anului să se reducă la 
zero absențele nemotivate, ca
zurile de indisciplină de orice 
natură. Atenția noastră este 
îndreptată în continuare spre 
mobilizarea tinerilor la între
cerea socialistă și desfășura
rea unei asemenea activități 
în producție îneît tot mai 
mulți din ei să capete titlul de 
evidențiat. în mod deosebit 
ne vom îngriji ca cei 87 tineri 
care au primit acest titlu în 
lunile trecute să-1 mențină și 
în viitor, pentru ca la sfîrșitul 
anului să 
fruntași ai 
pe 1964.

poată fi declarați 
întrecerii socialiste

Prin căminele
culturale sătești
facă legătură între diverse fe
nomene care se petrec în na
tură, să-și îmbogățească cu
noștințele științifice.

...La cămin e proces. în fața 
„instanței44 sînt aduși eroii ro
manului „Drum deschis". Tî- 
nărul doctor Aristotel Tănă- 
sescu este astă seară judecă
tor. Cu două seri în urmă a 
fost examinator la un concurs, 
iar peste o săptămîna va urca 
pe scena căminului pentru a 
răspunde la întrebările tineri
lor, adresate brigăzii științifi
ce. „Intelectualii noștri, sufle
tul activității culturale44 iată 
un omagiu adus la consfătui
rea de la Costești tinerilor pro

fesori și învățători, inginerului 
agronom Gh. Alexoiu, cu care 
de-abia am reușit să stăm de 
vorbă între două repetiții; 
cea a brigăzii de agitație și a 
formației de teatru.

...Brigăzile de cîmp se în
trec și pe scenă în cîntec și 
dans. Cine va cîștiga? Poate 
cei 25 de fluierași din brigada 
a V-a (la faza regională a 
celui de-al VII-lea concurs au 
adus comunei locul II) sau 
„Călușarii44 brigăzii a IlI-a, for
mația de teatru constituită din 
membrii primei brigăzi de 
cîmp sînt într-o dispută mai 
veche cu cei de la brigada a 
IV-a. Este recunoscută calita
tea programelor brigăzii artis
tice a celor de la a patra. Și, 
in sfîrșit, dansatorii brigăzii a 
doua își așteaptă rîndul.

...Duminicii acesteia i se 
spune cultural-sportivă. Spor
tivă, pentru disputatele între
ceri ale schiorilor și șahiștilor, 
ale gimnaștilor și luptătorilor, 
ale jucătorilor de tenis de 
masă ; culturală pentru că ea 
cuprinde concursul „Prin gos
podăria noastră în 196544, o 
expunere din ciclul „Oameni 
de seamă44, un montaj literar- 
muzical „30 Decembrie44 adus 
în scenă de artiștii comunei.

Așadar „cele mai frumoase 
seri* par să fie într-adevăr 
cele dedicate tineretului. Asta 
nu înseamnă însă eă restul se
rilor nu vor fi frumoase. Ră- 
mîne doar ca programul pe 
care l-am anticipat să se rea
lizeze zi după zi.

Cu sacul la... căminul 

lăudat

Trecem prin comuna Buzo- 
iești la ora cînd directoarea 

căminului cultural ne asigu
rase — încă la consfătuirea din 
Costești — că va avea loc 
„Joia tineretului44. Aflasem și 
de la comitetul raional U.T.M. 
despre experiența tinerilor din 
Buzoiești în organizarea aces
tor tradiționale manifestări. 
Deci, un interes justificat, 
înaintăm cu greu prin noroiul 
care umple curtea căminului, 
deschidem ușa și... ne întîm- 
pină, cîteva butoaie goale de 
motorină depozitate inexplica
bil în prima sală a căminului, 
în a doua sală opt copii urmă
resc filmul. Doar ei au rezis
tat frigului din cămin. Deo
camdată nu este instalată 
soba. Nici vorbă de progra
mata „Joie a tineretului44...

...Sîntem la casa raională de 
cultură. Un afiș mare promi
tea o seară interesantă pentru 
tineret. Am ajuns la timp pen
tru a afla că... „nu mai are 
loc“. Uneori și munca de în
drumare metodică a căminelor 
culturale din raion „i 
are loc44. Cu greutate 
adus aminte activiștii 
raionale de cultură de progra
mul unei activități organizate 
la centrul metodic din comu
na Recea. Trecuse prea mult 
timp de atunci. Organizarea 
schimburilor de experiență 
între căminele culturale, așa 
cum se preconizase la înfiin
țarea celor șase centre meto
dice, a fost înlocuită cu o 
soluție mai comodă : „Ziua că
minului44. Pe rînd, duminica, 
vin formațiile unui cămin cul
tural și prezintă pe scena ca
sei raionale de cultură progra
me artistice. Se vorbește 
despre discuțiile metodice care 
ar preceda aceste manifestări. 
Dar, de cele mai multe ori, 
„nu mai au loc*. Un director 

,nu mai 
j și-au 
l casei

de cămin cultural amintea, pe 
bună dreptate, atunci cînd 
i-am solicitat părerea despre 
„ziua căminului44, de prover
bul cu muntele și Mahomed, 
fiind convins că aceste mani
festări vor să suplinească lipsa 
unor formații proprii ale casei 
raionale de cultură. Intr-ade
văr, casa raională de cultură 
n-are nici o formație.

Preocuparea de a îndruma 
metodic căminele culturale ca
racterizează planul de măsuri 
al comitetului raional de cul
tură și arta. La aceasta am 
sugera însă un spor de grijă 
pentru „amănunte44 importan
te. O dirijare mai judicioasă a 
filmelor (la Siliștea în zilele 
raidului nostru a fost așteptat 
!n zadar filmul), mai multă 
perseverență în rezolvarea u- 
nor probleme gospodărești 
(s-au adus în raion 8 injec- 
toare pentru încălzit, dai' nu 
s-a rezolvat de luni de zile 
problema repartiției de moto
rină).

★
2 500 de programe în alb. 

2 500 săptămlni culturale în 
comunele și satele raionului 
Costești. Multe din .aceste săp- 
tămînl pot fi anticipate de pe 
acum datorită muncii, seriozi
tății și entuziasmului activiș
tilor culturali. Dar, există și 
pericolul ca unele din aceste 
programe să rămînă în alb. 
Este timpul ca atît metodiștii 
casei raionale de cultură, cît 
și directorii căminelor cultu- 

I rale rămase în urmă cu pre
gătirile, să acționeze mai 
prompt. Pentru că iarna nu 
așteaptă.



■
pe cei mai buni

leveî Chelaru î-a 
revenit cinstea de 
a face, cea dintîi, 
propuneri pentru 
noul birou. Cole
gii ei, ceilalți ute
miști din organi

zația clasei a IX-a A de la 
Școala medie nr. 5 din Galați 
așteptau nerăbdători. Fiecare 
era însă sigur că primul nume 
pe care-1 va rosti va fi cel al 
Elenei Olaru. Oricare dintre 
ei ar fi procedat la fel.

Cu numai cîteva minute mai 
înainte, discutaseră despre 
munca pe care au desfășurat-o 
în anul trecut, despre rezulta
tele frumoase pe care le-au 
obținut. Deși un colectiv tînăr, 
abia constituit, clasa lor — a 
VIII-a A — în anul trecut s-a 
numărat printre cele mai 
bune clase ale școlii. Din 35 
de elevi mai mult de jumătate 
au avut media generală peste 
8. Frecvența, disciplina, com
portarea elevilor în școală și 
în afara școlii au contribuit 
de-o potrivă la obținerea de 
către colectivul lor a unui bi
nemeritat prestigiu. Despre 
toate acestea cei 34 de utemiști 
au discutat amănunțit. Dar 
n-au făcut-o ca să se laude. 
Nu. Dovadă că nu s-au decla
rat mulțumiți, satisfăcut! pe 
deplin. Și cînd a fost vorba 
de învățătură, și cînd au ana
lizat disciplina, participarea la 
munca cultural-artistică sau 
alte aspecte ale activității de
puse, ei au subliniat într-un 
acord unanim că puteau face 
și mai mult. Trecînd în re
vistă rezultatele bune ei s-au 
străduit să evidențieze factorii 
care au dus la obținerea lor, 
metodele valoroase, într-un 
cuvînt, să desprindă experien
ța bună, învățămintele care 
i-ar putea ajuta ca în acest an 
să dobândească realizări și mai 
frumoase. Ca un leit-motiv se 
contura din această dezbatere 
concluzia că succesele clasei se 
datoresc în bună parte activi
tății rodnice pe care a desfă
șurat-o organizația U.T.M., bi
roul clasei. Solicitînd în per
manență sprijinul tovarășilor 
profesori, al dirigintelui clasei 
îndeosebi, biroul organizației 
din fosta clasă a VHI-a a 
reușit într-un timp scurt să 
închege un colectiv puternic, 
să mobilizeze pe toți utemiștii 
(la început erau abia 8) și ele
vii la o muncă susținută, per
severentă.

— Din acest birou a făcut 
parte șî Olaru Elena. A fost 
cea mai activă...

Susținîndu-și propunerea, e- 
leva Chelaru încercă să facă 
portretul colegei sale, pe care 
ceilalți utemiști care iau cu- 
vîntul îl îmbogățesc. Elena 
Olaru nu are decît 9 și 10. în
vață cu pasiune, la toate 
obiectele. Activează în cercul 
de matematică pe or^ș, parti
cipă la Olimpiada de fizică,

Cinematografe
CAN-CAN (film pentru ecran pa

noramic) —■ rulează la Patria (orele: 
9,30; 12.30» 15,30» 18.30» 21,15), SE
DUSĂ și ABANDONATĂ - rulează 
Ia Republica (orele: 8,30; 11»13,30» 
16» 18,45; 21,30), Festival (orele:8,30» 
lf» 13,30» 16» 18,45» 21,15), Tomis 
(orele: 9,30» 12,15» 15; 17,45» 20,30), 
Modern (orele: 9» 11,30» 14, 16.30; 
19, 21,30). TOT AURUL DIN LUME
— rulează la Carpați (orele: 10;
12» 14» 16). VESELIE LA ACA
PULCO — rulează Ia București 
(orele : 8» 10,15; 12.30» 14.45» 17,45» 
19,45; 22), Luceafărul (orele : 9; 
11,45; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Grivița (orele : 10» 12,30» 15;
17,30» 20), Excelsior (orele: 8,45» 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele; 9,15» 11,30» 13,45» 16» 18,30» 
21). TEAMA — rulează la Capitol 
(orele: 9; 11,15» 13,30» 16» 18,30» 
21), Feroviar (orele: 9,30» 11,45» 14»

. 16,15» 18,30; 21). Rahova (orele: 10» 
18,15; 20,30). COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE — rulează la 
Victoria (orele: 10» 12, 14,15»
16,30; 18,45; 21), Arta (orele 16» 
18,15; 20,30). CARL VON OS
SIETZKY — rulează la Central 
(orele: 10,30» 13; 15.30; 18» 20,30). 
GHEPARDUL — cinemascop (am
bele serii) rulează la Lumina 
(orele: 9,45» 13,15» 16,45» 20,15), 
Dacia (orele: 9,30» 13» 16,30» 20). 
REBELUL MAGNIFIC - rulează la 
Union (orele: 14,30» 16,30» 18,45» 
21). PROGRAM PENTRU COPII — 
(dimineața ora 10), rulează Ia 
Doina — după-amiază — BĂRBA
ȚII (orele: 11,30; 13,45» 16» 18,15»
20.30) . STRĂINUL — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Giu- 
Iești (orele: 9,30; 13» 16,30» 20), 
Volga (orele: 10,30» 16» 19,30). 
HATARI (ambele serii) — rulează 
Ia înfrățirea între popoare (orele: 
10» 16,30; 20), Floreasca (orele: 16»
19.30) . COMISARUL — rulează ia 
Cultural (orele; 15» 17» 19» 21). 
MORAL '63 — rulează la Crîngași 
(orele; 18,15» 20,30), ÎN VÎLTOARE
— rulează Ia Buzești (orele; 15,30» 
18» 20,30). POVESTE DE PE DON
— rulează la Cosmos (orele: 16» 
18; 20). Lira (orele: 15,30» 18»
20.30) . COMOARA DIN VADUL
VECHI • - - -
10» 12; 
(orele;
20.30) .
Unirea ,,,_
ÎNCURCĂTURA BLESTEMATA — 
rulează la Flacăra (orele 11» 13,30» 
16; 18,30; 21), Drumul Sării (orele: 
15; 17,45» 20,30). COCOȘATUL — 
rulează la Crîngași (orele: 11» 13» 
15). GALAPAGOS — rulează la 
Vitan (orele: 16, 18,15» 20,30). 
UMBRELELE DIN CHERBOURG — 
rulează la Miorița (orele s 10» 12» 
14; 16; 18,15» 20,30). SECHESTRA
TUL DIN ALTONA - rulează Ia 
Munca (orele; 16, 18,15» 20,30). 
CEI ȘAPTE MAGNIFICI — cine
mascop — rulează la Popular (ore
le : 10,30; 14,30-, 17.30-, 20,30). DRA
GOSTE LA ZERO GRADE - ru
lează la Moților (orele: 15; 17» 19» 
21). LOCQTENENT CRISTINA - 
rulează la Colentina (orele: 14,15» 
16,30» 18,j45; 21). VII ȘI MORTI — 
cinemascop (ambele serii) — ru
lează la 'Flamura (orele: 10» 12,45; 
16,30» 20,15). DOI COLONEI — 
rulează Ia Ferentari (orele: 16» 
18,15» 20,30). BANDA DE LAȘI - 
rulează >la Cotroceni (orele : 16, 
18,15; 30,30). AVENTURA DE LA 
MIEZUL NOPȚII - rulează la Pa
cea (oyele: 16; 18; 20). 

— rulează la Bucegi (orele: 
16, 18,15» 20,30), Aurora 

10,15» 12,45» 16» 18,15»
CIOCIARA — rulează la 
(orele : 16» 18,15» 20,30).

dar în același timp se ocupă 
și de literatură (scrie versuri) 
de muzică și de handbal. Este 
un exemplu pentru întreaga 
clasă. Acestea sînt desigur cri
terii esențiale, dar pe Elena 
Olaru o recomandă pentru a 
face parte din biroul organi
zației, multe alte calități pe 
care colegii le-au definit în 
limbajul concret al exemple
lor. Ei au vorbit despre fap
tul că niciodată ea nu s-a 
interesat numai de propria si
tuație la învățătură, ci s-a 
străduit să-și ajute și colegii 
să obțină aceleași rezultate 
frumoase. Galiațatov Sofia,

VIATA
DE ORGANIZAȚIE

Hohotă Marioara și alții au 
deprins de la colega lor Olaru 
cum trebuie să învețe, cum 
să-și facă temele, cum să-și 
organizeze studiul. Alții ca 
Zaharia, Ijdelia au reușit să 
obțină note satisfăcătoare nu
mai pentru că aceeași colegă 
împreună cu alți utemiști i-au 
ajutat să devină elevi silitori, 
să nu-și mai irosească vremea 
cu alte ocupații care-i sustră- 
geau de la învățătură.

Olaru Elena a fost aleasă în 
unanimitate. Au urmat apoi 
celelalte propuneri: Stoen«6- 
cu Dan, Botez Mihail, Breazu 
Livia, Iancu Mihai... Despre 
fiecare din ei, utemiștii clasei 
a IX-a au vorbit în aceleași 
cuvinte. Toți au numai note 
de 9 și 10. Pe Stoenescu îl pa
sionează electrotehnica, cînd 
a venit în școală a devenit 
unul din cei mai activi mem
bri ai cercului de radio. Dar 
pe cîți alți colegi nu i-a atras 
aici, precum și la olimpiadă. 
La început băieții se arătau 
mai puțin silitori. Fetele îi 
întreceau în toate : la învăță
tură, în comportare, la activi
tatea artistică etc.

Toamna, pe colinele din Împrejurimile comunei Cacica, regiu
nea Suceava

Intre Tamisa și Avon
I

- obe- 
astăzi

nsulele britanice 
ne-au întîmpinat cu 
soare zîmbitor și un 
cer senin menit să 
îmbărbăteze pe că
lătorul sosit cu um
brelă, fulgarin și 

teamă de guturai. Iar în lumina 
dulce de început de septembrie, 
Londra își lepădase parcă hai
nele cenușii, și clădirile înnegrite 
de ploi și fum îți păreau mai cu
rate, mai vesele.

Big-Ben-ul, vestitul orologiu 
din tumul maiestuoasei clădiri a 
Parlamentului își trimitea bătaia 
gravă de gong peste cheiurile și 
podurile Tamisei pînă departe, 
acolo unde contururile orașului 
se pierdeau într-o pîclă aurie. 
Din fața lui, de pe Podul Parla
mentului (de lățimea unei auto- 
strade), am admirat în același 
timp dantelăria de piatră a Abo- 
ției Westminster și, profilat în 
dreapta, Acul Cleopatrei — 
lise de granit, altădată roz, 
gri-cenușiu.

Pe trotuarul din fața 
riei Naționale (închise în acea 
«îmbată după-amiază), cîțiva ti
neri, înarmați cu crete de culori 
țipătoare, umpluscră asfaltul cu 
peisaje, portrete sau naturi 
moarte, copii stîngace după pînze 
celebre din interiorul muzeului, 
în loc de semnătură, sub unele 
din aceste picturi scria: „Un 
student italian" sau „Un student 
german care face înconjurul 
lumii“. Metodă deghizată — dar 
prea puțin eficace — de captare 
a bunăvoinței trecătorilor, întrucît 
aerul excentric al acestor „artiști*4

Gale-

Acum băieții sînt Ia același 
nivel cu fetele, ba, pare-se, 
și-au pus în gînd să le și în
treacă. Stoenescu, Botez, Ian
cu au știut să-i stimuleze... Au 
autoritate...

în cadrul adunării, utemiș
tii organizației din clasa a 
IX-a A și-au stabilit un plan 
precis, minuțios, pentru activi
tatea viitoare. Propunîndu-și 
ca rezultatele la învățătură să 
fie mai bune, ei au hotărît să 
determine pe toți elevii și în
deosebi pe Sofia Galiațatov, 
Marioara Hohotă, Marian Ion 
și Spiel Avram, care în anul 
trecut au rămas corijenți, să 
dea mai multă atenție învăță
turii, să pună un accent mai 
mare pe studiul individual. O 
atenție sporită vor acorda u- 
nor elevi ca Horceag, Partenie, 
Ijdelia Patrichi, care obișnu
iesc să muncească în asalt, 
străduindu-se mai mult în tri
mestrul al IlI-lea. Au hotărît, 
de asemenea, să nu tolereze în 
clasă nici o absență, nici o 
abatere de la disciplină, feno
mene care se manifestau une
ori în orele de tehnologie, să 
se intereseze mai îndeaproape 
de felul cum își folosesc elevii 
timpul liber, cu ce se ocupă 
după orele de clasă.

Vizionarea în colectiv a unor 
filme, concerte, spectacole de 
teatru — mai multe decît în 
anul trecut — vizitarea mu
zeelor de științe naturale și de 
istorie, excursii împreună cu 
colegii din celelalte clase a 
IX-a, crearea unei brigăzi ar
tistice de agitație și mărirea 
numărului de participant la 
formațiile artistice ale școlii, 
pregătirea a două reuniuni, la 
care vor invita întreaga școa
lă, și alte obiective, întregesc 
planul de activitate pe care și 
l-au propus utemiștii din cla
sa a IX-a A. Certitudinea că-1 
vor îndeplini se întemeiază nu 
numai pe hotărîrea și dorința 
lor fermă de a obține realizări 
tot mai frumoase, dar și pe 
faptul că au încredințat con
ducerea activității organizației 
U.T.M. celor mai buni dintre 
utemiștii clasei.

NICOLAE ARSENIE

Foto : AGERPRES 

era departe de a-i influența în 
favoarea lor.

La cîteva sute de metri mai 
încolo, megafoanele din Trafal
gar Square răspîndeau în valuri 
rumoarea unui miting. De la 
tribuna improvizată pe posta
mentul coloanei amiralului Nel
son, între doi lei de bronz, un 
orator lansa un vibrant apel pen
tru salvarea unui patriot spaniol 
condamnat la moarte de autori
tățile franchiste. în spatele lui, 
sprijinit de coloana de granit, un 
manechin decapitat, cu un ciot 
roșu în loc de gît, sugera în mod 
brutal soarta rezervată acelui 
luptător pentru libertate.

Coborînd mai departe spre 
Tamisa, pe White Hall, se deschi
de la un moment dat la dreapta 
o mică și foarte veche străduță 
cu case masive și austere — 
Downing Street, celebră în ana
lele diplomației. Intr-adevăr, aici, 
la numărul 10 se află, prin tradi
ție, încă din anul 1731, reședința 
Primului Ministru al Angliei. Pe 
trotuarul de vizavi, cîțiva gură- 
cască și un grup de turiști cu 
aparatele de fotografiat gata pre
gătite așteptau eventuala apari
ție a omului de stat.

Ca în orice după-amiază de 
sfîrșit de săptămînă, străzile for
foteau de o lume pestriță, al că
rei aspect și comportare diferă 
oarecum de tradiționala reputație 
a temperamentului britanic. De 
bună seamă, flegmatismul și ce
lebra morgă au rămas apanajul 
aristocrației și al burgheziei, 
întrucît oamenii simpli, obișnuiți, 
pe care-i întîlnești pe străzi,

Imagine a orașului științific al Deltei — Maliuc 
Foto: AGERPRES

Concursul de orientare
turistică „Cupa Voința*4

n preajma inau
gurării tradiționa
lei competiții de 
masă, Spartachia- 
da de iarnă a 
tineretului, clubul 
sportiv „Voința" 

din Capitală a organizat un 
interesant concurs de orien
tare turistică de gradul I, în 
3 etape. La această competi
ție, dotată cu trofeul „Cupa 
Voința", și-au dat întîlnire 
numeroși sportivi fruntași de 
la cluburile bucureștene. Ast
fel, la prima etapă, desfășu
rată duminică, pe un traseu 
din împrejurimile pădurii Bă- 
neasa, au luat startul aproape 
60 de concurenți și concuren
te de la „Olimpia", „Flacăra", 
„Voința", „Știința", „Construc
torul". Printre participanți se 
aflau tineri muncitori, elevi și 
studenți, învingători în mai 
multe concursuri de orientare 
turistică republicane.- Să a- 
mintim, de exemplu, pe cam
pioana republicană Mariana 
Abrudan, de la „Olimpia", pe 
tinerele Nicoleta Băbeanu și 
Ileana Chivu, („Voința"), pe 
sportivii de categoria I A- 
drian Simionescu, („Știința"), 
Barbu Nicolescu și Eugen Io-

PE
• Etapa de dumi

nica a campionatului 
cat. A de fotbal pro
gramează două me
ciuri : Progresul — 
Știința Craiova și 
Steaua — Știința 
Cluj, care se vor des
fășura în cuplaj cu 
începere de la ora 

2,30 pe stadionul 
23 August".

• S-a stabilit ca 
meciul internațional 
de fotbal dintre echi
pele de tineret ale 
Angliei și R. P. Romî- 
ne să se desfășoare 

la 25 noiembrie, în 
orașul Coventry. Ti
nerii fotbaliști ro- 
mîni și-au început 
pregătirile. Din lot 
fac parte, printre al
ții, Hajdu, Andrei, 
Petescu, Hălmăgeanu, 
Dan Coe, Iancu, So
rin Avram și Matei.

• în cursul zilei 
de ieri au fost alcă
tuite echipele tării 
noastre care vor par
ticipa între 22 și 29 
noiembrie la campio
natele europene de 
tenis de masă de la

în magazine «au la locul lor de 
muncă, sînt comunicativi, calzi și 
prietenoși. E adevărat însă că 
ceea ce îi caracterizează în gene
ral este o anumită sobrietate și o 
pronunțată discreție. Fac excep
ție în ultimele luni unii tineri, 
care pentru a-și imita noii idoli 
— formația de muzică ușoară 
„The Beatles" — au adoptat felul 
lor de a se pieptăna, exagerîn- 
du-1 adesea. De aceea, ți se în- 
tîmplă să întîlnești băieți cu 
breton și piețe atît de abunden
te îneît la prima vedere îi iei mai 
curând drept descendenți ai Evei 
decît ai lui Adam.

O dată cu primele umbre ale 

înserării, în Piccadily Circus, unul 
din centrele cele mai animate ale 
Londrei, faimoasele reclame au 
început să se aprindă incendiind 
piața și grațiosul Eros de bronz 
din centrul ei cu fulgerări multi
colore. La intrarea unui mare ci
nematograf de pe o stradă adia
centă, cîteva sute de persoane 
stăteau la coadă pentru a vedea 
ultimul film al Sophiei Loren. în 
fața lor, la doar cîțiva metri unul 
de celălalt, doi bătrîni și o fe
meie, murdari și mizerabili, în
cercau să agonisească cîțiva 
penny, cântând cu voci răgușite și 

sif („Flacăra"), Marin Drăgan 
(„Voința").

Timpul frumos, traseul ca și 
buna organizare au contribuit 
la reușita concursului, care a 
prilejuit întreceri deosebit de 

pasionante. Fetele au avut de 
parcurs 12 km, cu 3 stații și 
15 puncte de control. Dove
dind o bună pregătire, repre
zentanta clubului sportiv „Vo
ința", Nicoleta Băbeanu a reu
șit să ocupe primul loc, între- 
cînd cu 4 puncte pe campioa
na republicană Mariana Abru-

SCURT
Malmoe (Suedia). E- 
chipa masculină este 
alcătuită din Dorin 
Giurgiucă, Radu Ne- 
gulescu, Adalbert 
Rethi și Marius Bo- 
dea, iar cea feminină 
din Maria Alexandru, 
Ella. Constantinescu 
și Eleonora Mihalca. 
Antrenorii echipei 
sînt F. Paneth și I. 
Pop. Echipele noastre 
vor pleca spre Mal
moe joi dimineața, 
pe calea aerului.

scălîmbăindu-se într-un jalnic 
dans sub lumina roșie și rece a 
reclamelor fluorescente.

Oricît de curios ar părea, că
tre miezul nopții, străzile și ma
rile bulevarde ale Londrei sînt 
aproape pustii. După vacarmul 
amețitor din timpul zilei, peste 
oraș se lasă în sfîrșit o tăcere o- 
dihnitoare. Numai în Fleet Stre
et, cartierul redacțiilor marilor 
ziare și al editurilor, munca este 
în toi. îndărătul ferestrelor lumi
nate ghicești uruitul rotativelor 
ce trag ultimele exemplare ale 
presei de a doua zi.

Am lăsat capitala cufundată în 
scurtul răgaz al nopții, strîngînd 

NOTE DE DRUM

forțe noi pentru activitatea trepi
dantă ce avea să reînceapă doar 
peste cîteva ceasuri.

După aspectul sever și rece al 
Londrei, Stratford-ul apare ca o 
explozie de optimism și lumină, 
impresie accentuată de invazia 
multicoloră a florilor și de 
verdele dulce al gazonului. Lo
cuitorii de aici par să aibă o ade
vărată pasiune pentru flori pe 
care le pun nu numai în gră
dini și la ferestre, ci chiar și în 
coșulețe atîrnate de zidurile ex
terioare ale caselor. Iată de ce 

dan, de la clubul sportiv „O- 
limpia". Pe locul 3 s-a clasat 
tînăra Ruxandra Borc („Fla
căra").

Deosebit de echilibrat a fost 
concursul băieților, care au a- 
vut de străbătut un traseu di
ficil, măsurînd circa 14 km. 
Este edificator faptul că la 
capătul acestei dîrze întreceri 
sportive, tinerii Barbu Nico- 
lescu și Gheorghe Ciomu, de 
la clubul sportiv „Flacăra", au 
ocupat primul loc la egalitate 
de puncte. Ei au parcurs tra
seul amintit în 2 ore și 40 de 
minute, cu 0 puncte penali
zare. Tot cu 0 puncte penali
zare a terminat concursul și 
reprezentantul clubului spor
tiv „Olimpia", Lucian Maren- 
co, fiind cronometrat însă cu 
3 minute mai mult.

Etapa a Il-a a concursului 
de orientare turistică „Cupa 
Voința" se va desfășura la 29 
noiembrie, pe un traseu spe
cial din masivul Bucegi, iar 
ultima etapă este programată 
la 13 decembrie, pe un traseu 
din împrejurimile pădurii 
Scroviștea. situată la circa 30 
km de București.

S. SPIREA

CUPA ORAȘULUI
* BUCUREȘTI 

LA HANDBAL FEMININ

Capitală va găzdui 
a Cupei orașului 

handbal feminin, 
întrecere participă 
orașelor Moscova,

• între 20 și 22 noiembrie sala 
Floreasca din "" 
a Vl-a ediție 
București la

La această 
selecționatele __ ________
Belgrad și București (cu două 
echipe: A și tineret).

Iată și programul competiției: 
vineri de la ora 18,15 București 
A — București (tineret) și Bel
grad — Moscova ; «îmbăta de la 
ora 18,15: București (tineret) — 
Moscova și București — Belgrad; 
duminică de la ora 18 Bucu
rești (tineret) — Belgrad și Bucu
rești — Moscova.

(Agerpres) (Agerpres)

chiar atunci cînd cerul e mohorît 
sau cînd plouă, Stradford-ul con
tinuă sa-și păstreze un aer vesel 
și cald.

Stratfordenii își îngrijesc cu 
dragoste orașul, și mai ales ceea 
ce constituie legitima lor mândrie 
— casele memoriale Shakespeare, 
ale căror praguri sînt tocite de 
pașii admiratorilor care, începînd 
de la moartea lui, au venit aici 
generație după generație, într-un 
pios pelerinai.

în grădina de la New-Place 
(casa cumpărată de Shakespeare 
după întoarcerea lui definitivă de 
la Londra și unde și-a petrecut 
ultimii ani ai vieții), am privit 

cu ochii larg deschiși aleile și 
umbrarul sub care poate se vor 
fi înfiripat înțeleptele versuri ale 
Furtunei.

De aici, pașii te poartă prin 
curtea bătrînei catedrale Holv 
Trinity —, care adăpostește mor- 
mîntul poetului — pînă la malul 
Avonului pe unda căruia lebede 
albe plutesc nestingherite printre 
bărcuțele îndrăgostiților. Dacă 
în timpul zilei apele lui oglindesc 
romanticele sălcii plîngătoare, 
seara ele reflectă luminile mo
dernului Teatru Regal Shakes
peare, a cărui scenă reunește sta-

„Munca științifică 
este la un nivel inalt“

Declarațiile dr. ENHANUEL DHICJ, director știinfitlc 
al Institutului de biologic aplicată din New York

în încheierea vizitei în țara 
noastră, dr. Emmanuel Revici, 
director științific al Institutului 
de biologie aplicată din New 
York și șef al Departamentului 
de oncologie al Spitalului Trafal
gar, s-a întâlnit cu redactori ai 
Agenției „Agerpres" și ai Radio
difuziunii, cărora le-a împărtășit 
din impresiile sale :

Am venit în Rominia pentru -a 
stabili unele legături în domenii
le de cercetare ce se fac în 
S.U.A. și aci la dv. — a declarat 
oaspetele. Am avut astfel prilejul 
de a vizita unele mari spitale și 
numeroase laboratoare unde am 
constatat că munca științifică 
care se desfășoară acolo este la 
un nivel înalt, elaborîndu-se nu
meroase idei noi, bine concepute 
și foarte bine executate. O re
marcă foarte pozitivă pentru 
marele număr de cadre tinere 
tntîlnite în funcții de răspundere. 
Trebuie să spun că cu toate că 
în general cunoșteam nivelul ri
dicat al științei medicale romî- 
nești din ultimii ani, trebuie să 
spun că totuși acestea au între
cut orice așteptări.

Vorbind despre contactele pe 
care le-a avut cu medici romîni,

INFOR
Vizita in țara noastră 
a delegației Uniunii 
Tineretului Socialist 
Muncitor din R.P.D.

Coreeană

Delegația Uniunii Tineretu
lui Socialist Muncitor din 
R.P.D. Coreeană, condusă de 
tov. Ko San Zun, vicepreșe
dinte al C.C. al U.T.S.M., care 
se află în țara noastră la in
vitația C.C. al U.T.M., a vizi
tat Uzinele „23 August", Uni
versitatea București, Palatul 
Pionierilor, Expoziția realiză
rilor economiei naționale și 
alte obiective din Capitală, 
precum și Gospodăria agricolă 
colectivă „Prietenia romîno- 
coreeană* din regiunea Bucu
rești. In cursul zilei de 16 no
iembrie oaspeții au vizitat 
Combinatul chimic de la Brazi, 
schela petroliferă Boldești și 
G.A.S. Valea Călugărească din 
regiunea Ploiești. Membrii de
legației s-au întîlnit și au a- 
vut discuții cu activiști ai 
U.T.M. și conducători ai obiec
tivelor vizitate, cu tineri mun
citori, tineri colectiviști, elevi 
și studenți. Vizita delegației 
continuă.

înapoierea în Capitală 
a delegației Sfatului 
Popular al Capitalei

Delegația Sfatului Popular 
al Capitalei, condusă de Ion 
Cosma, președintele Comitetu
lui executiv, care a vizitat 
R.A.U., la invitația guvernato
rului orașului Cairo, și Grecia 
la invitația primarului orașu
lui Atena, s-a înapoiat marți 
.seara. în București. La sosire 
pe aeroport au fost de față 
Mohamed Fahmy Hamad, am
basadorul R.A.U. în R. P. Ro- 
mînă, și E. P. Kertinos, însăr- 

Vedere parțială a scuarului Trafalgar cu columna lui Nelson
giune de stagiune, din primăvară 
pînă-n toamnă, pe mulți din cei 
mai mari actori englezi în bine
cunoscuta Companie Shakes
peare (pe care publicul bucureș
tean a avut prilejul să o aplaude)

La Stratford și prin împreju
rimi aproape fiecare loc sau lu
cru este marcat do amintirea dra
maturgului. Cîmpurile și dealu
rile învecinate au fost martorele 
lungilor sale plimbări care l-au 
purtat într-o bună zi de la casa 
mamei sale din Wilmcote, tocmai 
pînă la Shottery unde avea s-o 
cunoască pe viitoarea sa soție, 
apriga Anne Hathaway. Mergând 
pe același drum, vizitatorul de 
azi are prilejul să admire la Mu
zeul Agricol, amenajat într-o ari
pă a fermei de la Wilmcote, di
verse unelte agricole ingenioase, 
dar greoaie, mărturie a muncii 
chinuite a contemporanilor lui 
Shakespeare. Iar la casa mai să
răcăcioasă de la Shottery cu aco
perișul ei de stuf, cu camerele 
strimte și tavanele joase de bîrne 
care mai păstrează încă forma 
copacilor din care au foșt ciopli
te, i se oferă imaginea cadrului 
familiar în care aceștia își duceau 
traiul lor aspru.

O altă asemenea peregrinare 
l-ar fi dus într-o bună zi pe tî- 
nărul Will pînă la Charlecote, 
pe domeniile lordului Lucy, unde 
a revenit apoi de multe ori ca 
braconier. Legenda spune ca. 
prinzând de veste, mînia senioru
lui a fost atît de cumplită îneît 
Shakespeare a trebuit să fugă la 

oaspetele a spus■' Am avut bucu
ria să reintllneso o serie de cu
noștințe ca profesorul Șt. S. Nico- 
lau, cu care am lucrat cu ani în 
urmă la Paris, la Institutul Pas
teur, profesorul Q. Costăchel» 
directorul Institutului de oncolo
gie, unde aproape o săptămînă 
am avut discuții fructuoase cu 
diferiți specialiști în acest dome
niu. in urma discuțiilor, am sta
bilit împreună o serie de proiecte 
de viitor spre interesul comun al 
institutelor noastre. Vizittnd In
stitutul de geriatrie condus de 
profesoara Ana Aslan, pe care 
am avut plăcerea de a o pre
zenta la Institutul nostru din 
New York, unde a ținut o con
ferință, am văzut cîteva cazuri 
care într-adevăr m-au interesat 
foarte mult. La laboratorul Insti
tutului de medicină internă, con
dus de profesorul Lupu, am fost 
impresionat de nivelul înalt al 
cercetărilor efectuate aici.

Toate aceste vizite mi-au ofe
rit convingerea că se va putea 
realiza în viitor o colaborare 
foarte rodnică între noi nu nu
mai în folosul științei romînești 
și celei americane, ci pentru 
știință în general.

MÂȚII
cinatul cu afaceri ad-interim 
al Greciei în R. P. Romînă.

Turneul Ansamblului 
artistic național 
al R. P. Chineze

în cea de-a treia zi de cînd 
se află în regiunea Brașov, 
Ansamblul artistic național al 
R. P. Chineze a dat un specta
col pe scena casei de cultură 
din Tohan. Soliștii Han Seao-11 
și Tu Hai-ling ca și întregul 
ansamblu au cucerit, prin mă
iestria lor artistică, aplauzele 
repetate ale asistenței.

Radu Beligan a plecat 
în S.U.A.

în cadrul programului de 
schimburi cultural-științifice 
dintre R. P. Romînă și S.U.A., 
artistul poporului Radu Beli
gan, președintele Consiliului 
Teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, a 
plecat marți intr-o vizită de 
documentare în S.U.A.

Circul italian Medrano 
în Capitală

După un turneu de trei luni în 
mai multe orașe ale țării, printre 
care Timișoara, Cluj, Brașov, Baia 
Mare, Ploiești, Iași și altele, unde 
a dat spectacole în fața a peste 
200 000 de persoane, cunoscutul 
ansamblu de circ italian Medrano 
a sosit marți în Capitală. Sub cu
pola Circului bucureștean primul 
ansamblu de circ italian care ne 
vizitează țara în anii d® după 
ultimul război mondial va da o 
serie de spectacole, avînd în 
program dresuri de elefanți, lei, 
cimpanzei, cămile și poney, pre
cum și interesante numere de 
contursionism.

(Agerpres)

Londra. în parcul imens din fața 
castelului Lucy, căprioare și cerbi 
rămureși, urmași ai celor pe care 
îi vîna poate poetul, ne-au privit 
cu ochi blînzi și de fel sperioși, 
au venit spre noi cu boturile în
tinse ca să le dăm de mâncare.

Nu trebuie uitat că Stratford- 
ul este în primul rînd un oraș 
turistic, în care desigur industria 
„suvenirurilor" deține un loc im
portant. De aceea, ai să întîlnești 
efigia sau numele lui Shakes
peare pe obiectele și în locurile 
cele mai neașteptate, pînă și pe 
firma unui garaj. Iar camerele de 
la Hotelul Shakespeare poartă 
deasupra fiecărei uși, în loc de 
număr, numele unui personaj 
san al unei piese celebre.

într-un parc, un băiețel blond 
și ciufulit se dădea în leagăn, a- 
gățat de crengile unui uriaș ce
dru secular. Cedrul sub ramurile 
căruia s-a jucat pentru prima 
oară „Visul unei nopți de vară” 
Pe înserate, cînd în liniștea ce 
coboară, murmurul Avonului se 
amesteca cu foșnetul frunzișului 
și cu țîrîitul greierilor, îți poți 
imagina că prin pîcla diafană de 
sub coroana lui se zbenguie spi- 
ridușii Titanici în timp ce în aer 
se aud șoaptele și cântecele neas- 
împăratului Puck. Cu rădăcinile 
adînc înfipte în acest Dămînt din 
inima Angliei, cedrul a dăinuit 
semeț, peste veacuri întocmai ca 
și opera și amintirea bătrînului 
Will.

MANUELA GHEORGHIU



Paris

Sesiunea U.N.E.S.C.O.
Intervenții ale

R. P.
reprezentanților

Romine
PARIS. — La Conferința 

Generală UNESCO, în cadrul 
Comisiei programului a fost 
analizat capitolul privind a- 
sistența ce urmează să fie a- 
cordată de UNESCO, în anii 
1965—1966, comisiilor națio
nale pentru UNESCO ale sta
telor membre.

La dezbaterea generală au 
participat peste 30 de dele
gați.

In intervenția sa, conf. univ. 
Valentin Lipatti, după ce a 
trecut în revistă tipurile de 
activitate și metodele de lu
cru ale comisiilor naționale 
pentru UNESCO, a subliniat 
importanța pe care o au reu
niunile regionale sau interre
gionale ale acestor organisme. 
Cu acest prilej, delegatul ro- 
mîn a evocat prima consfătu
ire a comisiilor naționale pen
tru UNESCO din țările bal
canice care s-a ținut la Bucu
rești în luna mai 1964, rele- 
vînd însemnătatea hotărîrilor 
luate pentru dezvoltarea co
laborării culturale și științifi
ce în regiunea balcanică. în 
continuare, vorbitorul a ce
rut ca UNESCO să revizuias
că previziunile bugetare pri
vind asistența acordată comi
siilor naționale, care este în 
prezent insuficientă.

La propunerea delegației 
Indiei, a fost adoptată o re
zoluție care prevede un spri
jin mai susținut din partea 
UNESCO pentru promovarea

Turcia:

Ședința șefilor 
partidelor 
politice

ANKARA. —. Cevdet Sunay, 
șeful statului major al arma
tei turce, a adresat președin
telui Adunării Naționale. Fuat 
Sirmen, o scrisoare în care se 
ridică împotriva criticilor în
dreptate de anumiți lideri ai 
partidelor de opoziție față de 
conducerea forțelor armate 
turce.

în legătură cu această scri
soare, luni seara, la Ankara a 
avut loc o ședință a tuturor 
șefilor partidelor politice din 
Turcia, prezidată de primul 
ministru Ismet Inonii. La sfîr- 
șitul ședinței, Inonii a declarat 
că „gravitatea situației este 
evidentă. Este necesară luarea 
de măsuri adecvate'4.

Agenția A. P., citind surse 
de încredere, menționează că 
Adunarea Națională a Turciei 
va lua în discuție unele mo
țiuni privind ridicarea imuni
tății parlamentare unor depu- 
tați ai opoziției.

Agenția France Presse sub
liniază că luni după-amiază 
au avut loc la Ankara mani
festații ale studenților turci, 
in cursul cărora au fost arse 
pe străzile capitalei turce o 
serie de ziare care au publicat 
articole ostile reformelor pre
conizate de actualul guvern.

activităților comisiilor națio
nale ale statelor membre.

în cadrul aceleiași comisii a 
fost prezentat raportul final al 
grupului de lucru nr. 4 (ra
portor : delegatul romîn Con
stantin Oancea) privind prin
cipiile directoare 
burile 
naționale din domeniile edu
cației, științei și culturii. Ra
portul a fost adoptat în una
nimitate și prevede, printre 
altele, adoptarea de către 
UNESCO, la viitoarea Confe
rință generală, a unei decla
rații solemne privind princi
piile cooperării cultural-știin- 
țifice internaționale.

★
Intervenind în discuțiile pe 

marginea Deceniului hidrolo
gic internațional în subcomi
sia de științe exacte și natu
rale, delegatul romîn Clau- 
diu Ionescu Bujor a arătat că 
R. P. Romînă dorește să adu
că o contribuție activă la rea
lizarea acestui important pro
gram inițiat de UNESCO. Re
ferindu-se la propunerea de 
a se realiza, în cadrul acestui 
program, o colaborare mai 
strînsă între țările dunărene, 
el a subliniat că R. P. Romînă 
va examina cu toată atenția 
acele propuneri menite să 
promoveze și să influențeze 
pozitiv această colaborare.

în legătură cu înființarea 
unor centre regionale de ști
ință și tehnică, vorbitorul ro
mîn a cerut să se precizeze 
caracterul și competența a- 
cestor» centre, care să fie me
nite să ajute la realizarea 
programelor cu caracter re
gional, fără însă a se ameste
ca în elaborarea acestor pro
grame, care sînt de compe
tența exclusivă a țărilor din 
regiunea geografică respecti
vă.

în schim-
și relațiile inter-

Bolivia
DJAKARTA. — După cum anun

ță agenția Antara, reprezentanții 
statelor membre ale Organizației 
țărilor exportatoare de petro) 
(O.P.E.C.) se vor întîlni din nou 
la 23 noiembrie, la Djakarta, pen
tru a relua dezbaterile în proble
ma majorării cotei, din beneficiile 
companiilor străine destinate a- 
cestor țări. în prezent, relatează 
agenția, între țările membre (Iran, 
Irak, Arabia Saudită, Kuweit, Li
bia, Venezuela și Indonezia) are 
loc un schimb de scrisori privitoi 
Ia problemele ce vor fi puse în 
discuție, pregătind astfel o soluție 
în disputa cu companiile petroliere 
străine care operează pe teritoriu) 
lor.

IUGOSLAVIA :
una din sălile centrului de 
calificare a ucenicilor de pe 
lingă uzinele metalurgice 

„Râvne" din Slovenia

De ce a fost
eliberat
Nkomo

SALISBURY. — In baza ordinu
lui guvernului sud-rhodesian, lide
rul populației 
Nkomo, și al ți 16 conducători 
fricani au fost transferați din în
chisoarea în care erau ținuți în a- 
rest preventiv în regiunea locali
tății Gonakudzingwa, unde li s-a 
fixat domiciliu forțat. Acest statut 
le va permite să primească vizite
le unor persoane străine. Observa
torii din Salisbury consideră că 
această măsură a fost luată pen
tru a înlesni vizita în Rhodesia de 
sud a ministrului britanic pentru 
problemele Commonwealthului, 
Arthur Bottomley. Ministrul brita
nic declarase că nu va efectua a- 
ceastă vizită dacă nu i se va per
mite să aibă întîlniri cu reprezen
tant! autentici ai populației africa-

africane, Joshua
a-

In drum spre New York

PEKIN. — După cum trans
mite China Nouă, la 15 noiem
brie, forțele aeriene ale Armatei 
populare de eliberare chineze au 
doborît un avion militar ameri
can de recunoaștere fără pilot, 
care a pătruns în spațiul aerian 
al R. P. Chineze.

La 16 noiembrie, mareșalul 
Lin Biao, ministrul apărării na
ționale al R. P. Chineze, a emis 
un ordin, evidențiind unitatea 
forțelor aeriene ale Armatei 
populare de eliberare chineze, 
care a doborît avionul militar 
american de recunoaștere.

s a oprit la Belgrad
BELGRAD 17 (Agerpres). —- 

La 17 noiembrie delegația R.P. 
Romîne la cea de-a 19-a se
siune a Adunării Generale 
O.N.U., condusă de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, s-a 
oprit la Belgrad. în gara Bel
grad delegația a fost întîmpi- 
nată de Mirko Tepavac, ad
junct al secretarului de stat 
pentru afacerile 
R.S.F. Iugoslavia, 
persoane oficiale.

externe al 
și de alte

Au fost prezenți Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul R. P. Ro
mine în R.S.F. Iugoslavia, și 
membri ai ambasadei.

In timpul șederii la Belgrad, 
tov. Comeliu Mănescu a avut 
o întrevedere cu secretarul de 
stat pentru afacerile externe, 
Kocea Popovici. întrevederea 
a decurs într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Seara, delegația și-a conti
nuat drumul spre New York.

PRAGA. — Delegația Mini
sterului Comerțului Exterior 
al R. S. Cehoslovace, condusă 
de Jaroslav Kohout, ministru 
adjunct al comerțului exterior, 
s-a înapoiat la Praga după o 
vizită de două săptămîni în 
Pakistan, Liban, Irak, Iran și 
Siria.

în timpul vizitei, delegația 
cehoslovacă a purtat convor
biri cu reprezentanți ai cercu
rilor comerciale din aceste 
țări, în scopul extinderii rela
țiilor comerciale reciproce.

XIENG KHUANG. — Prin
țul Sufanuvong, vicepremier 
în guvernul de coaliție națio
nală al Laosului și președin
tele partidului Neo Lao Haksat, 
a dat publicității o declarație 
în care denunță atacurile ar
mate lansate pe scară largă de 
către trupele grupării de 
dreapta. El atrage atenția a- 
supra faptului că aceste ope
rațiuni, desfășurate îndeosebi 
în regiunile centrale ale țării, 
constituie o încălcare a acor
durilor de la Geneva cu pri
vire la Laos.

PARIS. •— La Paris își con
tinuă lucrările ce-a de-a 10-a 
sesiune anuală a parlamenta
rilor din țările N.A.T.O. Po
trivit relatărilor agenției 
France Presse, în cursul șe
dinței de marți, generalul 
olandez, J. H. Couzy, a . pre
zentat în fața comisiei mili
tare a conferinței raportul cu 
privire la situația militară a 
N.A.T.O. Referindu-se la a- 
cest raport, agenția France 
Presse menționează că gene
ralul Couzy a calificat proiec
tul creării forței nucleare 
multilaterale a N.A.T.O., un 
lucru „de prisos și o risipă 
din punct de vedere militar, 
care nu contribuie la soluțio
narea problemelor N.A.T.O". 
Raportul precizează că „atit 
timp cît nu se va ști în mod 
precis ce autoritate politică va 
controla forța nucleară multi
laterală a N.A.T.O., divergen
țele în sinul alianței atlantice 
nu pot decît să se agraveze11.

In continuare raportul ara
tă că „în loc să se evite o răs- 
pîndire a armelor nucleare, 
crearea forțelor nucleare mul
tilaterale dă naștere la o a pa
tra forță nucleară alături de 
cele trei existente în occi
dent".

Raportul recomandă statelor 
membre ale N.A.T.O. sa infor
meze din timp Consiliul per
manent al N.A.T.O. asupra 
oricărei retrageri a forțelor 
din cadrul blocului nord at
lantic. El cere, de asemenea, 
concentrarea într-un singur 
loc a sediilor organismelor su
preme militare și politice ale 
N.A.T.O., aflate în momentul

mai pare la fel de îneîntat de o 
asemenea formulă. El este pre
ocupat de alegerile care au fost 
promise și în eventualitatea lor 
scontează pe prestigiul său de 
fruntaș al stîngii. Colaborarea 
cu un partid de dreapta nu i-ar 
putea aduce decît prejudicii. 
Tonul lui Lechin a devenit mai 
energic. Cerînd respectarea 
drepturilor democratice, el a 
avertizat pe noii diriguitori că 
„se poate lupta din nou". Miș
carea sindicală aflată sub in
fluența lui a exprimat revendi
cările ei sintetizîndu-le în 38 
puncte. Printre ele: măsuri e- 
conomice și sociale, reluarea 
relațiilor cu Cuba, un repre
zentant sindical cu drept de 
veto în organismul de admini
strare a minelor etc. Adepții 
lui Lechin urmăresc cu atenție 
evenimentele, dovadă fiind și 
faptul că nu se grăbesc să de
pună armele, așa cum junta a 
cerut. La mina Huanuni, mun
citorii au refuzat cu hotărîre 
să predea armele de care dis
pun înainte de a se convinge 
asupra intențiilor liderilor mi
litari. De consecvența și ener
gia lui Lechin depinde într-o 
măsură dacă forțele de siînga 
vor reuși să creeze un front 
care să bareze drumul amatori
lor de dictatură. Esențial este 
un fapt: de unde își va recru
ta Lechin aliații — de la stingă 
sau de la dreapta ?

Regrupările vizează și parti
dul fostului președinte Estens
soro. Adepții de vază ai acestu
ia au fost înlăturați. Cei care 
s-au opus lui Estenssoro au 
preluat conducerea partidului 
și încearcă sâ-1 reorienteze a- 
daptîndu-1 noilor realități. Con
ținutul acestei reorientăii este 
încă imprecis.

Preocuparea nr. 1 a politicie
nilor bolivieni se referă la pro
iectele juntei militare: vor a- 
vea loc alegeri ? Cînd ? Există 
temeri că liderii militari vor 
căuta să păstreze puterea pe 
care o dețin și vor guverna au
toritar. Aceasta ar însemna re
venirea la situația din anii lui 
Estenssoro. Dar Barrientos nea
ga asemenea intenții.

larificările din Bo
livia întîrzie. For. 
țele politice care au 
militat pentru răs
turnarea lui Es- 
tenssoro preferă 
espectativa, iar

junta militară încearcă să cîș- 
tige timp (spetind ca o dată cu 
scurgerea vremii să-și consoli
deze pozifiile). Declarațiile lui 
Barrientos sint vagi, intenționat 
generale, evită angajamentele 
care ar putea să-i reducă posi
bilitățile viitoare de acțiune^ 
Generalul amintește mereu că 
puterea sa este „tranzitorie" 
dar nu ezită să utilizeze ame
nințările împotriva celor ce ar 
avea intenția să-1 răstoarne. 
Barrientos se străduiește să su
gereze ideea forței sale bazată 
pe devotamentul armatei. Desi
gur, unele cercuri militare i-au 
sprijinit ascensiunea spre pu
tere. Care este, însă, atitudinea 
celorlalte forțe din sinul arma
tei ? Tăcerea unora înseamnă 
aprobare sau numai așteptare ? 
Rivalii cu galoane ai lui Bar
rientos vor renunța la ambițiile 
lor ? Deocamdată este greu de 
răspuns la asemenea întrebări. 
Episoadele luptei pentru putere 
care a urmat prăbușirii lui Es- 
tenssoro s-au soldat, pînă acum, 
cu reușita lui Barrientos.

In viața politică se petrece 
un fenomen care fusese scontat. 
Partidele care găsiseră o plat
formă comună în opoziția față 
de fostul președinte, realizează 
în prezent cu greu puncte de 
legătură. Deosebirile au trecut 
din nou pe primul plan. Dreap
ta încearcă formula unui front 
al „democrației-creștine" al 
cărui element cheie să fie Fa
langa socialistă, cunoscută prin 
conservatorismul care-i contra
zice denumirea. In același timp, 
Falanga dorește să obțină o 
colaborare cu Juan Lechin, in
fluentul lider al sindicatelor 
miniere, conducătorul Partidu
lui național revoluționar de 
stingă. După unele știri, la Le- 
chin s-a remarcat o modificare 
a atitudinii sale în această pro
blema. In lunile dinainte de 
răsturnarea lui Estenssoro, o 
alianță cu Falanga pe plan elec
toral o considera acceptabilă. 
In noua conjunctură Lechin nu

PARIS. — Citind presa 
franceză de marți, corespon
dentul la Paris al agenției 
Reuter subliniază că guvernul 
francez intenționează să pro
pună guvernului algerian or
ganizarea unui consorțiu fran- 
co-algerian pentru exploata
rea rezervelor de petrol din 
Sahara.

Potrivit agenției, această 
propunere urmează sa fie îna
intată miercuri guvernului al
gerian de către Olivier Worm- 
ser, conducătorul delegației 
franceze la tratativele franco- 
algeriene asupra petrolului.

Critici impotriva proiectului „torțelor
nucleare multilaterale"

Corespondentă din Londra

Reevaluări laburiste
în probleme spinoase

VIITOARE TRATATIVE
INTRE CAMBODGIA

de față la Washington și la 
Paris.

★
Problema forței multilaterale 

rămine pe primul plan al preocu
părilor comentatorilor de politi
că internațională din capitala 
Franței, care rețin în special 
declarațiile secretarului general 
al N.A.T.O., Manlio Brosio, făcu
te în fața parlamentarilor din 
cele 15 țări membre ale N.A.T.O. 
reuniți la Paris. Cercurile ofi
ciale franceze își exprimă satis
facția în legătură cu faptul că a 
fost reamintită una din prevede
rile esențiale ale Pactului Atlantic 
în conformitate cu care nici un 
membru al alianței nu are drep
tul să schimbe structura organi
zației atlantice și nici să-i aducă 
modificări susceptibile de a altera 
natura ei, în sensul unei integrări 
mai accentuate sau mai puțin 
complete, fără consimțământul 
unanim ăl tuturor membrilor. 
Tocmai acest lucru a determinat 
azi dimineață ziarul guvernamen
tal „La Nation" să scrie: „Meri
tul d-lui Brosio este înainte de 
toate de a fi subliniat divergen
țele de păreri foarte adinei care 
există cu referire la această pro
blemă în sinul alianței și mai a- 
Ics de a fi pus accentul pe faptul 
că forța multilaterală va consti
tui în mod manifest o inițiativă 
care implică consecințe militare 
și politice capitale". La rindul 
său, ziarul marei finanțe, „Les 
Echos" consideră că, în mod 
practic, este în joc însuși viitorul 
alianței atlantice și se întreabă 
dacă astăzi N.A.T.O. corespunde 
scopurilor care au stat la baza 
creării sale.

BUENOS AIRES. — Preșe
dintele Argentinei, Arturo II- 
lia, a aprobat luni hotărîrea 
Congresului de a suprima le
gile prin care se interzicea 
propaganda desfășurată de 
partidele comunist și peronist. 
După cum transmite agenția 
France Presse, această măsură 
intervine în momentul cînd 
continuă să circule zvonuri cu 
privire la o înapoiere even
tuală în America Latină a fos
tului președinte argentinian 
Juan Peron.

E. O.

Ciocnirile izraeliano-siriene
in dezbaterea Consiliului

de Securitate
NEW YORK 17 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate s-a 
întrunit luni seara sub preșe
dinția reprezentantului S.U.A., 
Adlai Stevenson, pentru a exa
mina plingerile reciproce de 
agresiune înaintate de Siria și 
IzraeL La deschiderea dezba
terilor, secretarul generai ai 
ON.L\ U Thant, a anunțat că 
a cerut generalului Odd Bull, 
șeful starului major al Comi
siei de armistițiu a ON.U. 
pentru Palestina, să procedeze

FRANȚA: Lucrările de între
ținere a clădirii Operei din 
Paris sînt în plină desfășu
rare. După ce fațada a fost 
curățită și plafonul sălii de 
spectacol a fost complet re. 
novat, se execută actual
mente refacerea ornamente
lor exterioare. In fotogra
fie : un grup de statui dete
riorate care urmează a 
Înlocuite în ansamblul 

țadei teatrului

Șl S. U. A
PNOM PENH. — Prințul 

Norodom Sianuk a anunțat că 
între Cambodgia și Statele 
Unite ar putea să înceapă în 
curînd tratative la Delhi pen
tru a încerca să se găsească o 
soluție diferendelor dintre 
cele două țări. Șeful statului 
cambodgian a precizat că ini
țiativa unor asemenea trata
tive a fost luată de către gu
vernul american. Reprezentan
tul Cambodgiei va fi Eson 
Sann. consilier al prințului 
Sianuk și fost ambasador la 
Washington.

Postul de radio cambodgian 
a transmis în același timp o 
serie de propuneri ale prințu
lui Sianuk în vederea norma
lizării relațiilor dintre tara sa 
și S.U.A. Printre aceste pro
puneri se află încetarea rai
durilor armatei sud-vieuiame- 
ze în teritoriul cambodgian, 
recunoașterea de către Viet
namul de sud a frctnriereitsr 
cambodgiene și altele.

Se știe că reiațhje drttre 
ambodgia și S-U-A. zu fost 

bit de in cordate in ufîi- 
luni datorctâ poziției ne- 

adoptate de gu- 
față de a- 

sprijin.il pe 
emnltri snd-

R. S. CEHOSLOVACA : Aspect din Prcga

ecentele acțiuni ale 
noului guvern en
glez în problemele 
atlantice și mai ales 
în domeniul rela-

1 țiilor economice in- 
teroccidentale nu 

epuizează se pare de fel progra
mul diplomatic laburist pentru 
perioada următoare. Observatori; 
politici londonezi sînt de părere 
că aceste acțiuni vor fi urmate de 
o serie întreagă de inițiative d - 
plomatice în probleme afip-zs go
tice și' cu deosebire in acele -5> 
menii în care relațiile Arx.k: <•- 
unele țări din lumea aracd, m 
cu seamă, îi creau o pezrtie deza
vantajoasă. Se discută zsrfel 
Londra despre poziția pe care o 
va adopta guvernul Lbrztist fati 
de sultanatele «i em dm
sudul Peninsulei ArabăeL Dcpi 
cum se știe» 17 asemenea e=±rate 
și sultanate, xnSrf» coiCEae O- 
gleze Aden, au coafiăsă â 1961 
Federația Arabâei de Sed. Aceas
tă formula de

ta rindul ccodscfc&cr&r StatrVx 
arabe.

După cft se pare. g-.erzrJ U- 

end poctxr ia acest dotne- 
sâe. care sâ aeagaa faer-c mâ-

tor întrevederi crari in 
că, după corn se ftâe, 
tanții poidâd <â
cei care za bcocotat h 
kmn t cente zjegerne 1 
din Adea și care cccti: 
sitiaeze pe o prgjțăe de 
față de Marea
b«a Iwryt datori intre gu- 
itr—i hberist și reprezenîaațn 
acessoc forțe pofeăce poște do- 
chădr dr=ml — se 2preczzâ Iz 
Londra — spre o ptxitică acel fn 
aceaszi zmă.

Obseoaficra străini se mențin 
Lx păreri asTmârutoare. Corespon- 

d=> Lcodra al agenției 
-Frcaor Frewr* scrie, de pildă: 
„Vecâea la patere la Londra a 
esm govern laburist a fost bine 
h. mio de națXKialiștii din Aden 
K de paxtidnl poporului, care 
speră câ una din primele iniția- 
:-e ale Ini Greenwood va fi în- 
i cnirea înaltului comisar brita
nic din Aden, sir Trevaskis, cu o 
rersoană înclinată să favorizeze 
cererile naționaliste. La Londra 
unii observatori cred că naționa- 
'iftii arabi și R.A.U. ar putea ac
cepta în cele din urmă existența 
unei Federații a Arabiei de Sud 
-.dependente și distincte de ele, 

cu condiția ca ea să fie un stat 
veritabil suveran și nu un instru
ment al colonialismului44.

Se înțelege că pentru guvernul 
britanic rezolvarea acestei pro
bleme ar însemna în genere mînă 
liberă în politica sa din Peninsula 
Arabă. Tocmai de aceea nu sînt 
excluse eventualitățile unei modi
ficări a politicii britanice față de 
aceste teritorii.

în sfîrșit, la Londra se urmă-

rește cu atenție evoluția politicii 
F—-x—față de Republica Sud- 
A fricană. După cam se știe, gu- 
ve-aol conservator, deși în mod 
teoretic a condamnat livrările de 

către guvernul sud-african, 
r'-aiat trimiterea de arma- 
ȘUVCTUuld Verwoerd. Re

cent, într-o cuvintare rostită la 
Capetown, Verwoerd a amenin
țat guvernul britanic ca denunța
rea acordului cu privire la folosi
rea bazei navale de la Simon- 
stown dacă „Marea Britanie nu-și 
va onora contractul semnat de 
guvernul conservator de trimitere 
a bombardierelor cBuccaneer»*4. 
Acest contract, în valoare de 16 
milioane lire sterline, prevede li
vrarea unor avioane perfecționate. 
Este vorba de bombardiere cu 
reacție, capabile să transporte 
bombe cu hidrogen și care pot 
zbura cu o viteza de 900 km pe 
oră.

Pe de altă parte, acordul Si- 
monstown invocat de Verwoerd 
este destul de important pentru 
Marea Britanie. El a fost semnat 
în 1955 și prevede folosirea bazei 
navale situate la 37 de km de 
Capetown de către forțele mili
tare britanice.

Premierul Wilson a anun
țat azi în Camera Comune
lor că guvernul său a hotărît să 
impună un embargo asupra ex
porturilor de arme destinate Re
publicii Sud-Africane. Potrivit 
declarațiilor sale, Marea Britanie 
va înceta exportul de material de 
război și arme spre R.S.A., dar, 
în ce privește contractele în curs, 
ele vor fi respectate. Referindu- 
se la problema contractului pri
vind livrarea bombardierelor 
..Buccaneers44, el a precizat în
să că ea se mai află în studiu.

PATRICK SOAMES
Londra, 17 noiembrie

la o anchetă cu privire la in
cidentele izraeliano-siriene.

în continuare a luat cuvîn- 
tul reprezentantul Siriei, Rafik 
Asha, care a cerut condamna
rea Izraelului „pentru a se 
pune capăt actelor și politicii 
agresive a acestei țări44. El s-a 
referit la atacurile întreprinse 
de aviația izraeliană în inte
riorul teritoriului sirian, pre
cum și la bombardarea locali
tăților siriene de către artile
rie și care blindate.

Reprezentantul Izraelului, 
Michael Comay, a declarat că 
guvernul izraelian „își asumă 
întreaga răspundere pentru a- 
tacurile avioanelor sale4*. El a 
arătat că acestea au fost tri
mise în misiune ca o măsură 
extremă pentru a se pune ca
păt bombardării localităților 
tzraeliene de la frontieră. De
legatul izraelian a cerut Con
siliului de Securitate să ia mă
suri pentru a se întări stabili
tatea la frontiera dintre cele 
două țări.

Reprezentantul Marocului, 
Dey Sidi Baba, â sprijinit 
punctul de vedere sirian.

Ședința a fost apoi ridicată 
in așteptarea raportului gene
ralului Bull. Surse ale O.N.U. 
au indicat că acest document 
va fi terminat probabil 
miercuri, iar membrii Consi
liului de Securitate vor avea 
posibilitatea să-1 examineze 
joi.

Congo

Dezvăluirile unui 
fost mercenar

Aju am mai putut rezista.
Am fost angajat pentru 
a lua parte la uciderea 

femeilor și copiilor nevino- 
vați , a declarat unui reporter 
al ziarului „Daily Express" 
Joffry Mann, fost membru în
tr-un detașament de merce
nari aflat în slujba lui Chom- 
be. Timp de șapte săptămîni 
cît m-am aflat în Congo, a 
spus Mann, am luat parte la 
asasinate, acte sîngeroase și 
de banditism. în cele din ur
mă nervii mei n-au mai su
portat. Victimele noastre erau 
adesea copii între 8 și 11 ani, 
care luptau pentru elil^z^ea 
țării lor."

El a povestit apoi
cursul unei operațiu 
mercenar a fost ucis de 
lăți. Ca răzbunare, 
mentul lui Mann a pri 
dinul de a se deplasa 
mai apropiat sat, unde
dă locuitorii, și apoi să- 
pînă în temelie.
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