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Cronica
0 nouămotonavălansatăla apă

actualității
Planul pe îl luni

îndeplinit

ICu întreaga

Cu toată capacitatea Pagina 
elevului

tractoarelor!

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

O nouă motonavă a primit bo
tezul Dunării cu 45 de zile îna
inte de termenul planificat. Este 
cea de a 42-a motonavă construi
tă în șantier. Caracteristic la a- 
ceastă motomi este că prin 
montarea și asamblarea anumitor 
păese încă de pe cala de lansare 
— așa cum sini hxrâriie de tu
bulatură, licătcșerie și alte agre
gate — s-a semtat timpul de fi
nisare a vasalei cu circa 5 Ia 
sută. La construirea și lansarea 
acestei noi motonave s-au evi
dențiat în mod deosebit meca
nicii șefi Gheorghe Oprea. Nico
lae Butuman, Vasile Petre, mais
trul constructor Vasile Roșea, 
Gheorghe Cîrjală, șef de brigadă 
$i etanșatorii Vasile Gherghișan, 
Ion Crăiță, Gheorghe Pândele; 
iar de la centraj și lansare, Con
stantin Stangiu, Gheorghe Fălca- 
ru și alții.

(De la corespondentul nostru din Baia Mare). — Ieri dimineață, 
minerii din schimbul de noapte al exploatării Săsar au scos Ia supra
față ultimele tone de minereu prevăzută în planul pe 11 luni. Succe
sul obținut de această unitate a trustului minier Baia Marc, dețină
toare a titlului de fruntașă pe ramură, se datorește muncii entuziaste, 
unei însuflețite întreceri socialiste in care sînt încadrați sute de tineri, 
aplicării judicioase a măsurilor tehnico-organizatorice. Introducerea în 
procesul de producție subteran a noi mașini și utilaje miniere de mare 
productivitate, generalizarea metodelor avansate au făcut ca indicele 
productivi lăți i mur.cii să crească cu 8.1 la sută. In această perioadă 
s-au mai prelucrat peste plan o cantitate de 8 600 tone minereu, iar 
’ - ---r... eMMmiilor obținute peste plan se cifrează la aproape 6 mi
lioane iei.

* *
La riadul lor și fo

restierii maramureșeni 
au raportat că și-au 
realizat sarcinile de 
producție pe 11 luni. 
Intr-o scurtă convor
bire. tov. Dumitru 
Lupșa. directorul 
D.R.E.F. Maramureș 
ne relata că îndepli
nirea planului înainte 
de termen este urma
rea extinderii mecani
zării complexe a ope-

rațiilor Ia doborit- 
secționat și scos-apro- 
piaL a exploatării 
fagului in trunchiuri 
lungi și catarge. O 
contribuție serioasă 
și-a adus și organiza
rea locului in brigăzi 
complexe cu plata în 
acord global. Toate 
aceste măsuri au făcut 
ca indicii de utilizare 
a masei lemnoase să 
crească cu 8 Ia sută.

Colectivele de muncă 
de Ia unitățile fores
tiere maramureșene 
au dat peste plan 
masă lemnoasă în 
valoare de 17 milioa
ne lei. Cei 15 000 
m c lemn de lucru 
peste plan s-au obți
nut pe seama crește
rii indicelui de valo
rificare superioară a 
masei lemnoase.

capacitate
Fabrica de plăci fibrolemnoase 

este prima unitate din cadrul tâ
nărului Combinat de industriali
zare a lemnului din Comănești, 
care a început să producă cu în
treaga capacitate proiectată. Toa
te fazele procesului tehnologic al 
fabricii, începînd de la tocarea 
lemnului și pînă la formătizare, 
sînt mecanizate, iar în mare parte 
automatizate. La secția de fi- 
brare, măsurarea nivelului de 
pastă și a debitului în preîncăl- 
zitoare se face cu ajutorul izo
topilor radioactivi.

Zilnic, din această fabrică, 
unde se valorifică din plin toate 
deșeurile de lemn ale celorlalte 
unități, se expediază către benefi
ciari 125 tone de plăci fibrolem
noase dure și extra-dure. Aproa
pe jumătate din producția fabri
cii este destinată exportului.

Colectivul fabricii a și obținut 
o seamă de succese, dînd în a- 
fara obligațiilor planificate 300 
tone plăci fibrolemnoase. Depă
șiri ale sarcinilor de plan au în
registrat și fabrica de mobilă 
curbată cu 25 000 bucăți scaune 
— și cea de placaje, atingîn- 
du-se la unele utilaje parametrii 
prevăzuți în proiect.

In aceste zile, harnicii mecanizatori de la G.A.S. Dichiseai, 
raionul Călărași, efectuează ară turi de toamnă

Foto: MIRCEA LASTNIC

arătu- 
de toamnă.

n raionul Lehliu 
pe agenda lucrări
lor agricole se 
află înscrise la or
dinea zilei 
rile
Din totalul supra

feței planificate de 42 000 hec
tare, au fost arate aproape 
36 000 hectare. Cele 480 trac
toare, cit numără efectivul uti
lizat în această campanie, ară 
cu o viteză zilnică de 2 200 
hectare. Păstrîndu-se același 
ritm de lucru se apreciază că 
peste 5—6 zile, să fie încheiată 
și campania arăturilor de 
toamnă.

Paralel cu arăturile se fertili
zează solul cu îngrășăminte 
chimice și naturale. în toamna 
aceasta vor fi îngrășate 5 000 
hectare din totalul terenului 
arabil, urmînd ca în primăvară, 
în mustul zăpezii, să fie îm
prăștiate îngrășăminte pe încă 
7 000 hectare. Gospodăriile co
lective din raion folosesc pen
tru transportul îngrășămintelor

• Organizați în 13 brigăzi 
mecanizatorii de la S.M.T. Fă- 
căeni, regiunea București, au 
executat pînă în prezent pes
te 5 700 ha arături adinei, de 
bună calitate. Aproape 3 000 
ha au fost însămînțate cu cul
turi de toamnă, iar 2 000 ha 
vor fi însămînțate în primă
vară.

Colectiviștii din Cioara, Vlă- 
deni, Progresul, Făcăeni și al
tele sînt foarte mulțumiți de 
munca depusă de tractoriști 
ca Simion Vasile, Crăciun Ște
fan, Eftimie Ion, Spînu Vic
tor și alții.

4 600 de atelaje. Pînă acum au 
fost aduse în cîmp 20 650 tone 
de gunoi de grajd și 195 tone 
îngrășăminte chimice. Amenda
mentele agricole se dau „sub 
brazdă" ; pe terenul unde este 
necesară fertilizarea, echipe de 
oameni împrăștie îngrășămin- 
tele înaintea tractoarelor. Folo
sind din plin .timpul prielnic de 
lucru, multe gospodării colecti
ve se află într-un stadiu înain
tat cu arăturile de toamnă, Ast
fel, la G.A.C. „I. C. Frimu“ au 
fost arate aproape toate cele 
2 190 hectare.

Mecanizatorii cercetează par
celă cu parcelă și unde terenul 
e zvîntat, bagă plugul în braz
dă. Cele două brigăzi de trac
toare, conduse de Petre Nicolae 
și Constantin Șerban de la 
S.M.T. ~ . .............................
număr 
tineri 
60—70 
„Ferestrele" dintre ploi au fost 
folosite din plin. Totuși nu pot 
intra în brazdă toate mașinile. 
Sfătuindu-se cu conducerea 
gospodăriei, tinerii mecaniza
tori au luat inițiativa ca o par
te din tractoare să-i ajute pe

Frăsinet, cuprinzind un 
de 24 de mecanizatori 
efectuează zilnic cite 
de hectare de arături.

itom au axat pes- 
sută din suprafața pla

nificată. Trebuie spus insă că 
aici arăturile puteau fi termi
nate dacă lucrau toate tractoa
rele. Aceasta nu s-a intîmplat 
insă pentru că timp de 10 zile, 
numai 3 tractoare au arat. Ce
lelalte două sînt in reparație 
înainte de vreme. La gospodă
ria colectivă din Tămădău, me
canizatorii au arat pînă acum 
1 000 de hectare. Viteza zilnică 
de lucru cu cele 22 tractoare 
putea fi și mai mare dacă bri
găzile de cîmp asigurau front 
larg de lucru. Recolta de po
rumb a fost strînsă la timp de 
pe cele 1 025 hectare, dar pe 
cîmp... au rămas cocenii! Deși 
sînt utilaje suficiente, cocenii 
nu sînt transportați de pe teren 
și tractoarele trebuie să facă 
zig-zaguri și ocoluri printre 
glugi și snopii puși de-a valma. 
La G.A.C. Hagiești, cele 10 
tractoare nu au arat decît 430 
de hectare din 856 ha planifi
cate. Și aici acțiunea de elibe
rare a terenului 
merge încet. Pe suprafețele 
nou eliberate — acolo unde e 
nevoie — trebuie transportate 
îngrășăminte. Atelajele care 
fac acest lucru — la înapoiere 
— ar putea veni cu un trans
port de coceni. Astfel se evită 
cursele în gol și crește ritmul 
de lucru.

Așa cum arătam, mecaniza
torii sînt hotărîți să termine în 
cîteva zile arăturile. Din cele 
42 000 de hectare planificate, 
mai sînt nearate circa 6 000 de 
hectare. Dacă cu cele 480 de 
tractoare, care sînt acum dis
ponibile, se va menține aceeași 
viteză zilnică, toate terenurile 
vor fi ogorîte în scurtă vreme. 
Aceasta constituie o condiție a 
unor recolte sporite în anul 
care vine.

de coceni

Institutului de cercetări iores-
’ ’ .r • ■ ,N- - ....

In laboratorul de utilizare a izotopilor radioactivi din cadrul 
Here

Tinerilor chimisti o temeinică
pregătire profesională

Răspuns „la zi“
cerințelor
producției

Foto: AGERPRES

Pentru cei de 14 ani

CONSTANTIN FR1NCU
colectivist

• După ce au terminat în- 
sămințatul celor peste 600 
hectare cu cereale de toamnă, 
mecanizatorii brigăzii a V-a 
de la S.M.T. Gura Idrici-Vas- 
lui, care lucrează în G.A.C. De- 
leni, raionul Vaslui, au trecut 
la executarea arăturilor adinei 
de toamnă.

Astfel pînă acum au fost 
arate peste 250 ha, iar lucră
rile continuă zilnic, folosin- 
du-se clin plin timpul prielnic.

Printre mecanizatorii cu 
cele mai bune rezultate se nu
mără Ionașcu Ștefan, Ciulei 
Gh., Crăciun Gheorghe, Mo- 
canu Ștefan, Alexa Constantin 
și alții.

V. VASILIU
corespondent voluntar

încă 
o policlinică 

la Buzău
PLOIEȘTI (de la coresponden

tul nostru).
Marți la Buzău a fost inaugu

rată o nouă policlinică cu o ca
pacitate de 60 000 de consultații 
si tratamente pe an. Această po
liclinică a fost construită în ve
cinătatea unui viitor șantier care 
va avea peste I 000 de aparta
mente. Noua policlinică este de- 
servită de 36 de medici specia
liști și peste 100 cadre medii sa
nitare și are în complexitatea sa 
peste 170 de cabinete de consul
tații și tratament. Pentru cele 17 
noi servicii medicale înființate, 
printre care amintim secțiile de 
cardiologie, balneofizioterapie și 
altele, aparatura este în între
gime construită în țara noastră.

Pentru cei aproape 6 500 bă
ieți și fete din București, care 
împlinind anul acesta vîrsta 
de 14 ani, au primit Buletinul 
de identitate, Uniunea Tinere
tului Muncitor a organizat nu
meroase manifestări cultural- 
educative în cadrul cluburilor, 
la casele de cultură și școli.

împreună cu părinții, pre- 
zenți și ei la această sărbă
toare, tinerii au audiat confe-

rințe despre drepturile și în
datoririle cetățenești, au luat 
parte la reuniuni tovărășești 
și seri literare, vizionări co
lective de filme și spectacole, 
programe de cîntece și jocuri 
populare.

Asemenea manifestări au a- 
vut loc și în numeroase orașe 
și sate din regiunile țării.

în sezonul de iarnă

(Agerpres)I. MARCOVICI

Instantaneu din turnatoria Foto : I. CUCU

DECAL
de calitate Petre 
maistrul, sînt la 
lor. Zgura a fost

Uzinelor. „Semănătoarea

tla de calendar 
arată data de 
19 noiembrie. 
Nici patruzeci 
și cinci de zile 

i pînă la sfîrșitul 
anului. Firesc, 

cercetarea planurilor de 
muncă, urmărirea graficelor 
care indică corelația dintre 
angajamentele luate și rea
lizarea lor se face acum cu 
un interes sporit, în toate 
compartimentele muncii, de 
la conducerile uzinelor pînă 
la fiecare secție, la fiecare 
atelier, hotărîrea fiind u- 
nanimă : ultimele zile ale 
anului 1964 să ne găsească 
nu numai cu planul și an
gajamentele îndeplinite, dar 
si cu ritmul și condițiile de 
lucru create pentru a putea 
trece din mers la îndeplini-

rea sarcinilor pentru anul 
viitor.

La secția de turnătorie a 
Uzinelor „Semănătoarea" 
din București —- și la pro
priu și la figurat — timpul 
se desfășoară la temperatu
ra firească a acestei preo
cupări. Topitorii, formatorii 
— n-au rămas de la înce
putul anului pînă acum, da
tori cu nimic (ba, se poate 
spune, dimpotrivă) graficul 
indicînd ieri, 18 noiembrie, 
un avans față de plan de 
15 zile. Turnătoria 2, punc
tul unu al procesului 
fabricație, inima caldă 
fluxului tehnologic, și ei 
vrut ca inima aceasta
bată, cit mai ritmic, cît mai 
economic. Metal turnat mai 
mult, dar și la un preț de 
cost mai mic: la aceeași 
dată prețul de cost a fost

de
a 

au 
să

redus, nu numai în compa
rație cu sarcina de plan, 
dar și față de angajamen
te, cu suma de 120 000 lei. 
Indicele de calitate mereu 
în ascensiune.

Și totuși, pulsul este aici 
mereu viu, fiecare oră de 
lucru este o oră „caldă" ; 
între oamenii din fața cup
toarelor, oamenii de la la
boratoare și biroul cu ta
bele statistice al evidenței 
muncii este o permanentă 
legătură, atenția tuturor 
fiind concentrată spre folo
sirea deplină a timpului de 
lucru a cuptoarelor, 
maxima lor capacitate.

...Evantaie de seîntei 
umplut deodată partea 
fund a halei. „Deșarjare la 
cubiloul 2“ anunță cyieva. 
Ion Rusu, Păun Bălan, Ro
meo Constantinescu, con-

la

au 
din

trolorul 
Drăghici, 
posturile 
înlăturată, metalul țîșnește
— șuvoi incandescent — 
culoarea bună. Proba de 
duritate: bună. „Repede, 
proba de laborator".

...Un șir de flăcărui se' 
nasc și se sting pe o bandă 
în mers. Este locul unde 
metalul topit curge direct 
în formele pe care le va 
lua. Aici se nasc o mare 
parte din piesele viitoare
lor combine. Mihalache Bir- 
jaru, Anghel Ioniță, Dumi
tru Trifu, Dumitru Zorilă
— patru dintre cei mai buni 
turnători și formatori ti
neri discută cu tovarășii din 
conducerea secției. Proble
ma numărul unu în întrea
ga secție este respectarea 
cu exactitate a disciplinei

Ca și în anii precedenți, O- 
ficiul Național de Turism- 
„Carpați" se pregătește pen
tru a primi în stațiunile de 
munte pe turiștii de peste ho
tare care își vor petrece con
cediul de iarnă sau vor prac
tica sporturi de sezon în țara 
noastră. De pe acum sînt a- 
nunțate pentru această peri
oadă numeroase grupuri și tu
riști individuali din Austria, 
R. D. Germană, Franța, Polo
nia, Suedia și Uniunea Sovie
tică, care vor fi cazați la ho
telurile din Sinaia, Predeal și 
Poiana Brașov. Au fost orga
nizate curse speciale cu avioa
ne ale TA ROM-, care vor aduce 
in țara noastră turiști 
R. F. Germană.

Oaspeții de peste hotare 
dispune în aceste stațiuni
condiții moderne pentru prac
ticarea sporturilor de iarnă, 
de instructori sportivi cît 
de programe variate de
cursii în localitățile din îm
prejurimi. Totodată, vor fi or
ganizate revelioane în toate 
hotelurile din stațiunile amin
tite.

In timpul șederii în țara 
noastră, în programul turiști
lor străini este inclusă și vizi
tarea Bucureștiului.

(Agerpres)

din

vor 
de

și
ex-
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tehnologice. Controlul pe
riodic dă rezultate bune. 
Dar mai sînt și alte proble
me. Anul acesta în secție 
la formare-tzi/rnare s-a ob
ținut un succes important: 
mărirea numărului de 
piese turnate 
eași placă și 
turnare' prin

■ unor modificări tehnologice 
la 100 de repere. In loc de 
125 000 de forme s-au folo
sit 80 000, ceea ce a dus la 
mărirea productivității uti
lajelor, la sporirea calității. 
Anul viitor, această preo
cupare va fi continuată. 
Calculele, experimentările, 
pregătirile 
acum.

...Pînă 
mai sînt

de 
în ace- 
ramă de 
realizarea

se fac de pe

Za
40

sfîrșitul anului 
de zile.

F. EUGEN

îndeplinesc cursurile de ridi
care a calificării profesionale a- 
ceastă cerință peste tot ? Răspun
sul ni-1 dau tovarăși competenți 
de la Uzina de detergenți-Ploiești, 
Combinatul chimic Borzești, 
Combinatul de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice Onești 
și Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Suceava.

Am pornit de la o constatare 
făcută recent la Uzina de deter- 
genți. Aici, între majoritatea te
maticilor cursurilor care au func
ționat anul trecut și tematicile 
cursurilor începute cu șase săp- 
iămîni în urmă, există o asemă
nare izbitoare. Mai afes la cele 
pentru operatorii de la sinteză, 
pentru laboranți, electricieni și 
A.M.G.-iști. Este bine așa ? Iată 
ce ne-au spus cadrele care răs
pund direct de pregătirea oame
nilor.

Ing. Alexandru Imbrea, șeful 
serviciului tehnic și responsabi
lul cursurilor de ridicare a cali
ficării : „în esență tematica se 
aseamănă pentru că produsele 
nu s-au schimbat".

Tov. Petre Dumitru, șeful ser
viciului personal învățămînt: „O 
parte dintre muncitori sîntveniți 
de curînd. La electricieni și 
A.M.C.-iști, de pildă, nu avea 
rost să facem altă tematică de 
vreme ce la fiecare 12 muncitori 
cinci sînt nou veniți în uzină".

Contrar acestor păreri, tovarășa 
ing. Marcela Popescu — de la 
serviciul tehnic — ne-a relatat 
că nu exista secție din uzină în 
care să nu se fi petrecut în ulti
mele luni un eveniment deose
bit : s-a trecut la procesul con
tinuu de fabricație în secția sin
teză și în alte Secții de bază; 
au fost omologate și introduse 
în fabricație sortimente noi ; au 
intrat în circuitul tehnologic 
utilaje moderne — reactoare 
continui, pompe dozatoare și al
tele. în baza acestor îmbunătă
țiri, producția globală a uzinei 
va fi în anul viitor cu 26,5 la 
sută mai mare, iar productivita
tea muncii va trebui să crească 
cu 24 la sută față de anul a- 
cesta.

Nu era deci firesc ca și te
maticile să cuprindă noțiuni noi, 
să fie în concordanță cu noută
țile din uzină, într-un cuvînt, să 
răspundă în mod direct și nemij
locit sarcinilor actuale și de. .per
spectivă ale producției ? Ba, da. 
lata și argumentele :

Ion C. Nicolae — preparator 
chimist în secția condiționare : 
„Faptul că temele sînt asemănă
toare nu ne ajută. în secția 
noastră a fost organizat în acest 
an un curs. Dar lecțiile nu se 
deosebesc de cele pe care le-am 
ascultat și la specializare sau în 
anul trecut, cînd eram incluși la 
secția sinteză. Ne-ar interesa 
maj mult, nu procedeele cunos
cute, ci modul în care trebuie să 
lucrăm cînd se schimbă sorti
mentele. Iată un caz. De multe

ori lucrăm cu hipoclorit care de
gajă clorul la temperaturi mai 
înalte, 90—100 de grade Celsius. 
Introducînd la această tempera
tură colorantul pentru „Alba su
per", acesta se distruge, se de
colorează. Pînă acum nu ne-a 
spus nimeni cum trebuie să lu
crăm ca să înlăturăm astfel de 
neajunsuri".

Iată deci un punct de vedere 
realist, izvorît din înseși necesi
tățile producției. Pe bună drep
tate, multi dintre specialiștii cu 
care am discutat și-au pus între
barea : pot fi cunoscute în amă
nunțime particularitățile proce
sului tehnologic, caracteristicile 
utilajelor și instalațiilor dacă 
muncitorilor, chiar nou veniți, Ii 
se predau aceleași lecții de anul 
trecut, care nu țin seama de ceea 
ce intervine nou în procesul de 
producție ?

Ing. Victor Senchea, directorul 
Combinatului de celuloză și hîi- 
tie-Suceava răspunde categoric: 
„Evident, nu. Combinatul no
stru trebuie să dea în anul 
1965 cu 14 la sută mai 
multă hîrtie și cu 30 la sută mai 
mulți saci. Este vorba deci de a- 
celeași sortimente. Instalații în 
plus nu vom avea. Părerea mea 
este că, în situația noastră și a 
multora din uzinele chimice, re
zerva principală de creștere a

' productivitățiiproducției și j________ t„
muncii o constituie nivelul cît 
mai înalt de pregătire al oame
nilor.

Conținutul programelor pen
tru cursurile care s-au des
chis în combinatul nostru 
este diferit de acela din anul 
tiecut. Tematicile urmăresc atît 
completarea unor cunoștințe de 
specialitate absolut necesare, cît 
și cunoașterea practică a condi
țiilor care asigură atît funcțio
narea perfectă a ..............
cît și îmbunătățirea 
calității produselor".

Ing. loan Mihuț — tehnolog 
în secția hexaclorciclorhexan 
(H.C.H.) — Combinatul chimic 
Borzești: „Și în secția noastră se 
fabrică un singur produs. Dar 
dacă de patru ani — de cînd se 
organizează la noi cursuri de ri
dicare a calificării — li se spu
neau muncitorilor aceleași lucruri, 
cursurile ar fi devenit neintere
sante, nu și-ar fi atins scopul, 
oamenii le-ar fi privit ca pe o 
obligație de serviciu. Or, la noi 
în combinat, de la an la an a 
fost acordată atenție deosebită 
unei anumite probleme. în anul 
acesta ne-am concentrat atenția 
asupra prevenirii avariilor Ia fie
care instalație în parte. Operato
rilor și lăcătușilor li s-au făcut 
demonstrații practice „pe viu“ 
asupra felului cum trebuie să 
pieîntîmpine bunăoară — la ca-

instalațiilor, 
continuă a

ION ARTUR

(Continuare în pag. a Il-a)

CABANE
PENTRU LITORAL

. CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru). — La întreprinde
rea de prefabricate și materiale de 
construcții Constanța a fost con
ceput și realizat un nou tip de ca
bană pentru găzduirea oaspeților 
în timpul verii pe litoral, caro pre
zintă o serie de îmbunătățiri de 
ordin tehnic față de cel existent în 
stațiunea internațională Mamaia. 
Ea este executată dintr-un număr 
de 12 panouri mari din beton ar
mat prefabricat și se compune din 
4 camere cu cîte 2 paturi fiecare. 
Cabana este prevăzută cu dulapuri 
zidite pentru haino și 4 logii în 
suprafață totală de 8 m p. Stratul 
de izolație termică și instalațiile 
electrice sînt înglobate în stale-

lura panourilor de la turnarea 
în fabrică. Fiecare camera are 
trare separată. Comparativ cu 
existent pe litoral, noul tip de 
bană este mai durabil, se poate 
întreține cu cheltuieli reduse și are 
un preț de cost cu 12 la sută mai 
mic decît cel din panouri de plăci 
fibro-lemnoase. în ansamblul de 
sistematizare, noua cabană reali
zată Ia I. P.M.C. se pretează Ia o 
îmbinare în grup de cîte 2, 4 sau 
mai multe dînd un aspect unitar și 
în același timp plăcut prin colori
tul lor pastelat. După omologare, 
întreprinderile balneo-climaterice 
au și comandat primele 200 de ast
fel de cabane pentru viitorul sezon.

lor 
i li
cet 
ca-



Pe înțelesul
auditoriului

u un an în urmă, 
înțr-una din seri, 
mă aflam la Clu
bul Ciurel, al 
I.C.M. 3. Erau a- 
dunați cam 200 de 
tineri, să audieze

o expunere a cărei temă, a- 
nunțată de cîțeva zile, stîrnise 
interesul — „Prietenie, tovă
rășie, dragoste" Un colectiv 
pe cale de formare, oameni 
veniți din diferite părți, toți 
itineri însă și toți nerăbdători 
să . afle de la lector răspuns la 
întrebări firești vîrstei. ..

Așteptau mai ales să audă 
judecata unui om mai pregătit 
decît ci despre unele fapte care 
stîrniseră multe discuții : o 
fată care schimba cam des 
prietenii ; un băiat intrat în- 
tr-un anturaj numit de el „de 
prieteni", și care în ziua de 
salariu și apoi o vreme după 
aceea, îl purtau din restau
rant, în restaurant; un altul 
care nu a mai vorbit cu con
sătenii lui pentru că aceștia 
i-au criticat neglijența în 
muncă („înțeleg alții, dar toc
mai voi, băieți din sat cu 
mine?*%. - ,

Așteptau, așadar, lectorul cu 
o legitimă nerăbdare. Și acea
sta a venit. S-a urcat la tri
bună, a scos din buzunar un 
vraf de hîrtii și a început să 
citească. Mai bine de o oră nu 
și-a ridicat nici măcar ochii 
să vadă cine este în sală. ACînd 
a terminat de citit s-a încli
nat respectuos ?la aplauzele 
politicoase și a plecat. Tinerii 
au rămas * nedumeriți, pînă 
cînd cineva a anunțat : „Gata 
tovarăși, s-a terminat".

Un caz izolat Din păcate 
nu. Așa cum a reieșit din ana
liza făcută de Comitetul 
U.T.M. construcții București, 
întîmplări asemănătoare s-au 
petrecut și la alte șantiere. 
Cauza ? Era aceea că a 
fost un număr mic de "lec
tori, aceeași pentru toate ex
punerile, cei mai mulți necu- 
noscînd bine problemele mun
cii, vieții tinerilor constructori 
din e.plectivul în fața căruia 
erau chemați să vorbească.

Greșeala de anul trecut tre
buia 'evitată, $i a fost. In pri
mul rînd, anul acesta, Comite
tul U.T.M.-construcții, orga
nizațiile de bază au procedat 
mai bine atît în stabilirea te-

melor, cît și a lectorilor. Să 
ne oprim pentru a exempli
fica, la I.C.M. 2 (secretar Vic
tor Cristea). Tinerii au fost 
întrebați ce expuneri vor să 
audieze. Propunerile strînse 
au fost analizate apoi de comi
tetele organizațiilor de bază, 
de comitetul U.T.M. pe între
prindere. In definitivarea lor, 
s-a avut în vedere în primul 
rînd dorința tinerilor, s-a ți
nut seama de necesitățile 
muncii educative în fiecare 
colectiv, de evitarea paralelis
mului cu sindicatul și clubu-

in legătură
cu organizarea cidishi 

de conferințe 
pe șantierele 

de construcții
biKurestene

rile care organizează, la rîn
dul lor, expuneri deosebit de 
interesante. ' îmbunătățite pe 
baza indicațiilor primite de la 
comitetul de partid, temele ci
clului de‘ conferințe au putut 
fi repartizate lectorilor. In ci
clu sînt prevăzute expuneri 
despre trecutul 'de luptă al 
partidului, despre grija pe 
care o poartă partidul, statul 
nostru democrat-popular tine
retului. Patria noastră, un 
imens șantier, Munca, o chesti
une de glorie și eroism, Prie
tenie și dragoste — sînt teme
le altor expuneri pe care ti
nerii constructori din această 
întreprindere le vor audia.

Cu același simț al responsa
bilității, au fost stabilite te
mele expunerilor din cadrul 
ciclurilor de conferințe și la 
celelalte întreprinderi de con
strucții bucureștene.

După cum am aflat la Co
mitetul U.T.M, construcții-

Maria I'luț, brigadieră în secția încălțăminte a Fabricii „Victo
ria"-Timișoara e mulțumită de calitatea fețelor de pantofi lu

crate de Maria Negru

Noi cinematografe sătețti
In regiunea lași au fost des

chise noi cinematografe sătești la 
Toporaști, Mînzăteșți, .- Vovriești, 
Halceni, Ferești etc. Numărul a- 
cestor așezăminte culturale a a- 
juns acum, în satele regiunii la 
S06, urmînd ca, pînă la sfîrșitul

anului, încă 10 cămine culturale 
să fie dotate cu aparate de pro
iecție. In 196-5 numărul cinema
tografelor sătești ta spori in re
giune cu încă 60.

(Agerpres)

careBucurești, o altă cauză 
a făcut ca unele din conferin
țele de anul trecut să fie mo
notone, Uneori’ chiar plictisi
toare, constă în faptul că 
multe dintre ele au fost ela
borate la comitet și apoi difu
zate lectorilor, sarcina acesto
ra rezumîndu-se doar la citi
rea textului primit. De aici și 
caracterul general, în majori
tatea cazurilor exclusiv teore
tic, al conferințelor.

Măsura luată pentru acest 
an — și aplicată încă de la 
primele expuneri care s-rau ți
nut de pe acum — ni se 
pare a fi cea nimerită. 
La I.M.C. 2 (pentru a con
tinua cu acest exemplu) au 
fost invitați să vorbească 
în fața tinerilor tovarăși care 
cunosc bine colectivul respec
tiv, problemele specifice în
treprinderii. Printre aceștia 
sînt tovarășii Gheorghe Sobi- 
escu, secretar al Comitetului 
de partid — construcții, Spiri
don Constantinescu, directorul 
întreprinderii, Ion Ceaușu 
activist de partid și ălți to
varăși.

Dar, problematici expuneri
lor solicitate de tineri este 
mult mai largă și imposibil de 
cuprins într-un ciclu de 5—6 
teme. Așa, de pildă, tinerii au 
cerut să audieze expuneri pe 
o seamă de probleme tehnice 
(normarea și retribuirea mun
cii în construcții, căile de rea
lizare a economiilor, protecția 
muncii la lucrările de beto- 
nare), de comportare (respec
tarea regulilor de conviețuire 
socialistă, respectarea legali
tății populare, forța educativă 
a colectivului ețc.) propu
neri de care, într-un 
sau altul, trebuie să se 
seama. Și s-a ținut, 
propunerile de expuneri 
lese de la tineri, aproape 
una nu a rămas în a 
activităților concrete ce vor fi 
organizate. In colaborare cu 
sindicatul, cu conducerea clu
burilor, cu comitetul orășe
nesc pentru răspîndirea ști
inței și culturii, Comitetul 
U.T.M.-construcții a asigurat 
realizarea propunerilor tineri
lor. Cu ajutorul specialiștilor, 
se vor organiza la cluburi 
simpozioane, seri de întrebări 
și răspunsuri în compania bri
găzilor științifice, întîlniri cu 
activiști de partid, oameni de 
cultură și artă. Toate acestea 
au menirea ca, completînd ci
clul de conferințe, să aducă 
un plus de contribuție la edu
carea tinerilor constructori.

în zilele de 16, 17 și 18 noiem
brie, s-au desfășurat lucrările se
siunii științifice a Observatorului 
astronomic din București ăl Aca
demiei R. P. Romîne. Au fost 
prezentate aproape 60 de comu
nicări pe teme de mecanică ce
rească, astrometrie meridiană și 
fotografică, fizică, solară, fotome- 
trie și astronomie stelară, folosi
rea sateliților artificiali în geode
zie și geofizică,. instrumente și 
învățămîntUl astronomiei.

In cuvîntul de închidere, prol 
univ. Constantin Drîmbă, direc
torul Observatorului astronomic, 
a subliniat că actuala sesiune a 
demonstrat; o îmbogățire a -expe-» 
rienței cercetătorilor de speciali* 
tate, și a- constituit- un importau! 
schimb de experiență între astro
nomii de la București, Iași, Cluj 
și Timișoara. Comunicările pre- ■ 
zentate au scos în evidență tot
odată rolul mașinilor electronice 
de calcul în adîncirea studiilor 
teoretice.

(Agerpres)

POȘTA REDACȚIEI -»
Vladimir Semianu — elev, 

clasa a IX-a, Școală medie 
mixtă nr. 1 Bacărî.

Comanda dv. a. fost primită 
de librăria „Cartea prin pos
tă", însă lucrarea „Culegeri 
de exerciții și. probleme de al
gebră" (de I. Stoian și I., Sta- 
mate) fusese deja epuizată. 
Așa cum ne-ați rugat, în hu
mele colectivului clasei, re
dacția noastră a făcut Direc
ției pedagogice din Ministerul 
învățămîntului propunerea ca 
lucrarea să fie reeditată. 
Sîntem informați că Editura 
didactică și pedagogică a luat 
această propunere în studiu.

Niță Bombi — maistru- la 
f.C.M.C.E. Șantierul Bucu
rești, lotul Dej.

Aveți dreptate. Fotografia 
infățișînd un tînăr sudor, a- 
părută în ziarul nostru din 
10 noiembrie a.c., avea o ex
plicație confuză. Vă mulțu
mim pentru sesizare. în viitor 
vom avea grijă să nu se mai

strecoare in paginile ziarului 
asemenea erori.

Dragomirescu Nieolae — e- 
Jev la Școala tehnică de mai* 
ștri Cimpulung Mușcel.

Școala de maiștri pe care o 
urmați nu echivalează cu 
școala medie. Pentru comple
tarea studiilor medii, după 
absolvirea școlii de maiștri vă 
puteți înscrie la cursurile se
rale sau la cele fără frecven
tă ale școlii medii de cultu
ră generală, în clasa a VIII-a.

Ceea ce ne spuneți despre 
articolele citite, confirmă și 
intenția noastră ca ele să fie 
de un real folos cititorilor 
ziarului. Vă rugăm să ne mai 
scrieți, să faceți propuneri în 
legătură cu ce ați dori să gă
siți în paginile ziarului. Care 
anume probleme v-ar interesa 
mai mult ?

Bunea Florea — comuna
Buzescu, raionul Alexandria.

Cu siguranță că racordarea 
școlii la iluminatul electric se

Bloc C.M.,

Colectivul clasei a IX-a B, 
Școala medie „A. I. Cuza“ — 
Galați.

Ne bucură că v-au plăcut 
articolele „Nu uitați matema
tica . „Călătorie spre nota 
10", „Prestigiul adolescenței", 
„Ținta e frumoasă ! Cum te 
îndrepți spre ea?“, „Colocviu 
cu tinerețea", „Exigențele a- 
nilor tineri", „Ca într-o o- 
glindă fermecată" apărute în 
ziarul nostru.

Anghel Ion —
nr. 1 Hunedoara.

Ca să obțineți carnetul 
calificare în meseria în 
lucrați, trebuie să urmați 
școală de calificare. înscrieți- 
vă la cursul de calificare or
ganizat în întreprindere.-

Blănaru Gheorghe —
muna Mărgineni, raionul 
tra Neamț.

U.R.C.C. Piatra Neamț
luat măsurirăspuns că s-au 

corespunzătoare privind 
provizionareaprovizionarea Cooperativei 
Mărgineni cu toate mărfurile 
cerute de consumatori.

putea face mai devreme, 
xistau toate condițiile.

De Ia Sfatul popular al ra
ionului Alexandria am primit 
vestea că în 15 zile lucrarea 
de electrificare va fi gata.

(Urmare din pag. I) 
binele de fotoclorurare — 
scurgerile de benzen, și ce mă
suri să ia. La intervenții partici
pă acum, pe lîngă lăcătuși și o- 
peratori care știu ce trebuie să 
facă".

Din cele relatate pînă acum 
de interlocutorii noștri se des
prinde o primă idee : indiferent 
dacă produsul șe schimbă sau nu, 
dacă oamenii sînt noi sau au o 
oarecare vechime, în permanență 
trebuie găsite modalități prin 
care aceștia să poată fi ajutați 
să se perfecționeze, iar de la caz 
la caz, să se revină numai asu
pra unor probleme, de mare im
portanță pentru producție. Am 
reținut, în acest sens, un exemplu. , 
de Ia secția H.C.H. unde opera
torii și lăcătușii, deși cu meserii 
diferite, sînt incluși la același 
curs. De ce ?

Ne răspunde ing. Vasile Farcaș 
— șeful secției evaporare-topire- 
Combinatul chimic Borzești: „Atît’ 
problemele principale din tema
tică; cît și modul de organizare 
a . cursurilor răspund inițiativei 
lansate de tinerii din secția eva
porare ; „Fiecare operator — un 
bun lăcătuș — cunoscător al 
procesului tehnologic". Precizez, 
este vorba de lăcătuși de tură. 
La început, această inițiati
vă a fost aplicată numai în 
secția noastră, apoi s-a ex
tins în tot combinatul. Bine
înțeles cursurile au fost inițial 
separate.. Acum, cînd se tratează 
despre avarii, lăcătușii au fost 
cuprinși la un loc cu operatorii 
chimiști. In prezent, operatorii

noștri știu cum să asigure func
ționarea continuă a instalației, 
efectuînd pe loc reparații mici, 
care în trecut măreau durata de 
staționare a utilajelor prin aș
teptarea lăcătușului de serviciu. 
La pompele de la cota zero tim
pii neproductivi au fost reduși 
— prin mai buna întreținere de 
către operatori — cu 40 la sută 
față de anul trecut. La rîndul 
lor, lăcătușii cunosc mai bine 
procesul tehnologic, și intervin 
cu mai multă siguranță’.

Ing. I. Mihuț: „în secția

CINE M A T O G

Organizarea Comisiei Naționale

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne a stabilit printr-o hotă- 
rîre recenta, modul de organizare 
și funcționare a Comisiei Națio
nale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O.

Comisia — se arată în hotărîre 
— are sarcina de a contribui la 
aplicarea de către R. P. Romînă 
a programului U.N.E.S.C.O., pre
cum și la dezvoltarea colaborării 
cu comisiile naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. din toate țările, în 
domeniul educației, științei și 
culturii, pe baza programului 
U.N.E.S.CO.

Comisia Națională a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O. func
ționează pe lîngă Ministerul Afa
cerilor . Externe și este compusă 
din 70 de membri desemnați din 
rîndul persoanelor cunoscute 
pentru activitatea lor în dome
niul educației, științei și culturii 
și din cadrul instituțiilor și orga
nizațiilor obștești care activează 
în acest domeniu.

Comisia are următoarele sec
ții: educație; științe exacte și 
naturale ; științe sociale și uma
ne; activități culturale; informa
ții ; administrativ-juridică.

Printr-o altă hotărîre, Consi
liul de Miniștri a desemnat Bi
roul Comisiei Naționale a R. P.

Romîne pentru U.N.E.S.C.O., în 
următoarea componență : preșe
dinte — acad. Athanase Joja, 
membru în Consiliul de Stat al 
R. P. Romîne, membru în Consi
liul Executiv al U.N.E.S.C.O., 
președintele Secției de științe 
economice, filozofice și juridica 
a Academiei R. P. Romîne; vice
președinți : acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, prof. dr. Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîn
tului, și acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne ; secretar general —■ 
acad. Miron Nicolescu, directorul 
Institutului de matematică al 
Academiei R. P. Romîne și alți 
membri.

(Agerpres)

Agenda
muzicală
O.S.T.A

P. ISPAS

INFOR
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 

în R. P. Romînă, Arso Milato- 
vici, a oferit miercuri după-amia- 
ză un cocteil cu prilejul vizitei 
în țara noastră a prof. Leo Ma
tes, directorul Institutului pentru 
economie și politică mondială 
din Belgrad.

Au participat Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari supe
riori din M.A.E., profesori uni
versitari și alți oameni de știință.

★
în cursul dimineții de miercuri, 

Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
primit pe Vladimir Velebit, se
cretarul executiv al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Euro
pa, care se află în țară într-o vi
zită oficială.

Blocuri noi în orașul Tulcea

Foto: AGERPRES

Ansamblul artistic național al 
R. P. Chineze și-a încheiat turneul 
în regiunea Brașov cu un specta
col prezentat miercuri seară la 
Casa de cultură din Predeal.

Sute de localnici și oameni ai 
muncii veniți la odihnă au acla
mat măiestria dansatorilor, soliști
lor vocali și instrumentali ai an
samblului chinez. Spectatorii cu 
bisat o serie de numere din pro
gram, printre care dansul lamp ioa
nelor, cîntecele romînești „La o- 
glindă" și „Aseară vîntul batea".

(Agerpres)
+

A APĂRUT 
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Printre muzicienii străini care se 
alia în țara noastră amintim în 
primul rînd pe violonistul bulgar 
E. Kamilarov, care a cîntat la Ti
mișoara concertul de Brahms, a 
susținut în București un recital 
cuprinzînd lucrări de Tar tini, Pro
kofiev, Vladigherov, Paganini. 
Ysaye, Wieniavski și va cînta la 
Iași cu Filarmonica „Moldova", 
Concertul de "Wieniavski — șl pe 
pianistul francez Petrossian Șa/li, 
care cînlă săptămîna aceasta . cu 
orchestra, simfonică a Radiotelevi- 
ziunii.

Un larg turneu întreprinde în 
țara noastră tenorul italian Salva
tore Puma. El va apare la Bucu
rești și Cluj, într-o serie de spec
tacole de operă interprelînd ro
luri de prim ordin din „Aida", 
,,Othelo“, „Turandot", „Paiațe", 
„Boema".

Pe estradele de concert ale țării 
sau pe scepele principalelor tea
tre lirice romînești, vor mai a- 
pare zilele acestea violonistul 
bulgar Vasil Cernaiev (la Arad. 
Sata Mare, Oradea), soprana de 
coloratură Bela Rudenko, artistă a 
poporului din U.R.S.S. (la Cluj în 
„Traviata“, „Lucia" și „Rigole- 
tto“ și la Teatrul de Operă și Ba
let în „Bărbierul din Sevilla" șl 
„Traviata"), dirijorul austriac Gus
tav Koslik, care va dirija la Bucu
rești spectacolele cu „Trubadu
rul" șl „Fidelio", iar la Cluj un 
concert simfonic cu Filarmonica 
din localitate, dirijorul german H. 
Kegel, dirijorul polonez K. Anbiid 
și violonista Vera Gyarmaly din 
R. P. Ungară.

CAN-CAN (film pentru ecran pa
noramic) — rulează la Patria (orele: 
9 30: 12.30; 15,30; 18,30-, 21,15), SE
DUSA ȘI ABANDONATĂ-rulează 

’A Remiblica (orele: 8,30; il.ț-13,30; 
16; 18.45; 21^0), Festival (orele:8,30; 
11: 1X30: 16: 18,45; 21,15), Tomis 
•orele: 9,®.- 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Modera (orele: 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 2130). TOT AURUL DIN LUME 
— roleazâ la Carpați (orele: 10; 
12: 14: 16). VESELIE LA ACA
PULCO — rulează Ia București 
(oțele: 8; 10.15; 12.30; 14,45; 17,45; 
18^45) 22), Luceafărul (orele : 9; 
11.45: 13.30; 15.45; 18,15; 20,45). 
Gririța (orele: * 10; 12,30; 15;
17 30; 20), Excelsior (orele;. 8,45; 
11: 1X30; 16: 18.30; 21), Melodia 
.erele: ? 15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
2’ . 1UAMA — rulează Ia Capitol 
(orele: 9= 11.15; 13.30; 16» 18.30; 
2! re— ar (erele: 9.30; 11,45; 14; 
16.15; 1830; 21), Rahova (orele: 10; 
18.15: 20J0t COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE — rulează la 
Vicsotâa (orele: 10; .12; 14,15;
1X30; 1X45; 21), Arta (orele 16» 
1X15: 30.®). CARL VON OS
SIETZKY — rulează la Central 
(orele: 10,30» 13; 15.®» 18» 20,®). 
GHEPARDUL — cinemascop (am
bele șerif) — rulează lă Lumina 
(crater 9 45» 13.15» 16.45; 20,15), 
Dacrâ (orele: 9^0-, 13; 16,®; 20). 
REBELUL MAGNIFIC — rulează la 
Uukn (orele: 14,30-. 16,30» 18,45; 
21 PROGRAM PENTRU COPII — 
(d-=-xeața ora IC), rulează la 
Dc.Zi — du >ă-amiază — BĂRBA
ȚII ferele : il«30i 1X45; 16» 18,15» 
20.30L STRĂINUL — cinemascop 
(azeseje serii) — rulează la Giu- 
le^sti (orele: 9J0, 13» 16J0: 20). 
Volga (orele: 1X30; 16: 1930). 
HATAR1 (tabela serii) — rulează 
la înfrățirea latre popoare (ore^.- 
10-. 1630-, 20) EXISTĂ UN ASEME
NEA FLĂCĂU — nletză U Fla
mura (orele: 9-. 1X45; 1630: 20,15). 
Floreasca (orele : 16; 
go (orele : 15.®; 18:

SARUL — rulează la Cultural 
(orele : 15; 17; 19; 21). CĂLIȚI IN 
FOC — rulează la- Cringași (orele: 
16;; 18,15; 20,30). IN. VlLTOARE
— -rulează la Buzești. (orele: 15,30»
18; 20,301, Cosmos (orele : 16;
18,15; 20,30). POVESTE DE PE DON
— rulează la Lira (orele: 15,30; 18;

20,30). COMOARA DIN VADUL 
VECHI — rulează la Bucegi (orele: 
10» 12;
(orele:
20,30).
Unirea
ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATĂ —

16; 18.15; 20,30), Aurora 
10,15; 12,45; 16; 18,15»

CIOCIARA — rulează la 
(orele: 16; 18,15; 20,30).

T E L E V

rulează la Flacăra (orele 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Drumul Sării (orele; 
15» 17,45; 20,30). COCOȘATUL — 
rulează’ la Crîhgași (orele: 11» 13; 
15). GALAPAGOS —rulează la 
Vitan (orele: 16; 18,15; 20,30). 
UMBRELELE DIN CHERBOURG — 
rulează la Miorița (orele : 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). SECHESTRA
TUL DIN ALTONA — rulează la 
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 Ia Moșilor (orele: 15» 17; 19; 
21). LOCOTENENT CRISTINA — 
rulează Ia Colentina (orele: 14,15;

COLONEI — 
(orele: 16»
DE LAȘI — 
(orele :

16,30; 18,45; 21). DOI 
rulează la Ferentari 
18,15; 20,30). BANDA 
rulează la Cotroceni
18,15; 20,30). AVENTURA DE 
MIEZUL NOPȚII — 
cea (orele: 16; 18;

rulează Ia
20).

16, 
LA 
Pa-
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19,00: Jurnalul televiziunii; 
19,10 : Emisiune pentru copii; 
19,30 : Clubul tinereții ; 20,40 : 
Povestea unui balet; 21,05 :

E

Pe fluviile repezi; 21,15 : File 
din opere; în încheiere : poș
ta televiziunii, buletin de știri, 
buletin meteorologic.

R. P. Romînă. Au cîs- 
tigat cu 3—1 șahiștii 
maghiari. Portisch l-a 
învins pe Ghitescu. 
Astăzi, echipa R. P. 
Romîne joacă cu R.P. 
Bulgaria.

• In runda a 
a Olimpiadei de șah 
de la Tel Aviv, 
chipa. R. P. Romîne a 
întilnit aseară echipa 
R. F. Germane. Șa
hiștii noștri conduc cu 
1,5 — .0,5 puncte, do-

Patinoarul artificial __ -_o-_ ..
și duminică un concurs internațional de patinaj artistic la care vor 
participa sportivi din Austria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană și 
R. P. Romînă.

Sîmbătă 21 noiembrie de la ora 8,30 vor avea loc exercițiile impuse 
iar duminica, 22 noiembrie de la ora 18, figurile liber alese.

e-

uă partide fiind în
trerupte. Ghițescu l-a 
învins pe Unzicker, 
iar Ciocîltea a făcut 
remiză cu Darga.

Miercuri dimineața
a fost continuat me
ciul R. P. Ungară —

„23 August" din Capitală va găzdui sîmbătă

și o invitație la un schimb de 
experiență pentru toate celelalte 
fabrici, uzine și’ combinate chi
mice.

In încheiere, cîteva acțiuni care, 
de asemenea, măresc eficacitatea 
cursurilor.

Ing. Valentin Anastasiu — șe
ful secției P.V.C. în suspensie — 
Combinatul chimic Borzești: 
„Principalul criteriu al acțiunii 
de ridicare a calificării este e- 
ficacitatea. Cu două săptămîni 
în urmă/ cînd'conduceam secția 
de clorură de aluminiu, eram în

dinainte. Ea trebuie să fie sta
bilită în funcție de nevoile pro
ducției; de schimbările care 
survin în procesul tehnologic".

Jon Văcăriu — inginer A.T.M., 
lector la cursurile de ridicare a 
calificării — Combinatul de 
cauciuc sintetic Onești: „S-a în- 
tîmplat uneori ca unii operatori 
chimiști din combinatul nostru, 
neștiind să interpreteze indica
țiile aparatelor, sa nu fie în mă
sură să intervină operativ în re
medierea unei defecțiuni. în 
fond erau situații simple, însă

Răspuns „la zi“
cerințelor producției

H.C.H., datorită efectuării inter
vențiilor de către echipe mixte 
de operatori și lăcătuși, timpul 
necesar acestor operații a fost 
redus de la începutul anului cu 
un număr însemnat de ore, timp 
în care instalațiile au dat peste 
plan o producție în valoare de 
circa 230 000 lei. Acestea sînt a- 
vantajele pe care ni le oferă și 
nouă inițiativa tinerilor de la 
evaporare".

Iată așadar, răspunsul, aproa
pe complet, pentru tovarășii de 
la Uzina de detergenți-Ploiești

încurcătură. Trebuia experimen
tat în secție un nou sortiment 
de caolin, de 5 ori mai ieftin 
decît cel folosit în prezent. Se 
schimba procesul de brichetare, 
de calcinare, deci era vorba de 
un nou proces tehnologic. Tre
buia să începem pregătirea mun
citorilor imediat și, în 3—4 săp- 
tămîni, să terminăm. Dar 
gîndeam tot timpul: 
vreo greșeală ca nu 
tocmai temele din 
cursurilor ? Consider 
resc ca durata să

mă 
fac oare 

respect în- 
programa 

că nu-i fi- 
fie fixată

datorită insuficientelor cunoștin
țe despre aparate și metode de 
măsurat, ei nu reușeau sa 
sească întotdeauna căile cele 
mai bune de rezolvare.

în vara aceasta, după un an 
de la producerea primei șarje de 
„CAROM", inginerii și maiștrii 
au cerut conducerii combinatu
lui organizarea unei acțiuni de 
inițiere a operatorilor în dome
niul reglării automate, a cunoaș
terii A.M.C.-urilor.

Conducerea, studiind aceste 
propuneri, a hotărît ca la gru-

gă-

193». Ade*- 
2038)- COMI-

jmtsp.'purile „D“, ..E” și 
să se organizeze curszm teore
tice și demonstrați practice. 
Nouă, de azxtoemti-
zări și fgUni i*"
venit sarcina ca. axn» discuțiile 
cu conducerile secțiilor, să 
tocmim tematidle in funcție 
specificul fiecăreia.

Lecțiile s-au ținut o dată 
săptămîna. Cînd s-a epuizat 
matica, în jurul lui 1 septembrie, 
s-a observat o îmbunătățire sim
țitoare a felului cum operatorii 
știu să interpreteze procesele in
time din interiorul instalațîeL 
Bunăoară, înainte, chiar dacă 
dădeam unele indicații operato
rilor ~ și printre ei se aflau 
Mihai .Othazie. Stancu Drago- 
mir și loan Țițarcă. tineri care 
se descurcă acum mult mai ușor 
— nu prea mă înțelegeau. Mai 
mult, ne cereau să-i ajutăm chiar 
cînd efectuau una din operațiile 
cele mai ușoare — curățirea 
electrozilor de la aparatele de 
p. H. Acum, și pentru ei aceste 
operații sînt trecute în rîndul 
celor simple. Noi continuăm, fi
rește, să dăm și acum indicații 
în funcție de situațiile neprevă
zute care se ivesc. Principalul 
este însă că oamenii, cunoscînd 
despre ce este vorba, înțeleg 
mult mai ușor ce le spunem".

★
Am găsit mai nimerit să 

dăm cuvîntul unor cadre din 
întreprinderi asemănătoare care 
să împărtășească din experiența 
lor tovarășilor de la Uzina de 
detergenți din Ploiești. Rămîne 
numai ca această experiență să 
fie valorificată.

Studenți ai anului V al Făcui Io ții de fizică din Cluj în labora torul de tuburi electronice al 
facultății Foto: O. PLECAM

Sc extinde controlul ultrasonic
Proode de natura chim.că 

și mecanică efectuate la 
recepția 1 amina nu

sînt întotdeauna concludente, 
cînd este vorba, de pildă, de lo
comotivele Diesel electrice, sau 
motoarele electrice de mare pu
tere. Este necesară identificarea 
defectelor din structură. De aceea 
hboratorul defectoscopic efectu
ează cu toată atenția, și com
plect, controlul ultrasonic nece- 
structiv, la toate longeroanele 
din oțel, traversele pivot și con
solele de sprijin, care susțin 
întreaga construcție a locomoti
vei Diesel-electrice.

Controlul prin ultrasunete este 
cît se poate de eficient, dacă so
cotim că în felul acesta se pre- 
întimpină introducerea în fabri
cație a unor piese cu defecte as
cunse. Aceste piese, asupra că
rora s-ar depune în zadar mun-

că apreciabilă și s-ar efectua 
cheltuieli inutile, ar putea peri
clita chiar siguranța circulației 
pe calea ferată.

Pînă în prezent colectivul la
boratorului defectoscopic de la 
Uzinele „Electroputere" Craiova a 
controlat peste 200 de longeroane 
și numeroase alte profile, decla- 
rînd necorespunzătoaie 30 longe
roane. Prelucrarea acestora ar fi 
costat uzina 1 400 000 lei.

începi nd din acest an, contro
lul ultrasonic s-a extins și la 
axele motoarelor mai mari de 
300 kW.

S-a studiat, de asemenea, posi
bilitatea extinderii controlului ul
trasonic la învelișul din rășină 
Dinox al transformatoarelor de 
măsură moderne, ce se execută la 
fabrica de aparataj. Rezultatele 
obținute sînt favorabile.

Colectivul laboratorului nostru

colaborează și cu unele întreprin
deri craiovehe pentru determina
rea calității unor piese și instala
ții importante.

Astfel, la Combinatul de zahăr 
și ulei Podari s-a măsurat din a- 
fară adîncimea . peretelui unei 
conducte cu diametru mare. S-a 
stabilit astfel un grad înaintat de 
coroziune al acesteia, fapt ce a 
determinat înlocuirea ei, preîn- 
tîmpinîndu-se astfel defecțiuni și 
pagube importante.

Mînuitorii sunetelor neauzite, 
au efectuat, de asemenea, nume
roase controale ultrasonice la 
Combinatul chimic, la C.F.R., 
ducînd cu ei mesajul tehnicii mo
derne pusă în slujba calității su
perioare a construcțiilor noi.

ION DUGĂEȘESCU 
economist



Am petrecut cîteva. zile printre elevii Scolii medii nr. 12 
din Capitală, printre qei, aproape 1 200 de băjgți și fete... Ga
ma preocupărilor celor' mai mulți dintre ej — nu ne referim 
aici la lecțiile pe care și le .pregătesc zi de zi — este foarte 
variată: pe unii îi pasionează fizica, chimia, științele naturii 
— și vor să-și însușească cît mai multe cunoștințe din dome
niul acestor știin/țe; pe alfii îi pasionează literatura. Un 
cîmp prielnic de afirmare și, totodată, de dezvoltare a aces
tor pasiuni îl oferă activitatea în cercurile pe materii.

Confirmarea 
unor tradiții

Marile realizări- ale epocii 
noastre cu care omenirea se - 
mîndrește, descoperirea și uti
lizarea energiei nucleare și lan
sarea navelor cosmice, se dato- 
resc în mare măsură succeselor 
obținute de fizică în ultimele 
decenii. Fizica este știința care 
revoluționează în mare măsură 
tehnica... Iată, așa dar,, „mag
netul" care a atras în activita-* 
tea cercului de fizică un număr 
atît de mare de elevi: peste 
300. In școala .medie nr. 12, 
cercul de fizică are.vechi tra
diții. Atracției elevilor pentru 
fizică, dorinței lor de a afla 
tot ce apare nou în acest do
meniu — li se răspunde aici 
printr-o gamă de acțiuni care 
le trezește un interes deosebit.

Discutăm cu doi dintre nu
meroșii iubitori ai fizicii — ele
vii Sorana Marovici și Con
stantin Măda. Ei sînt realizato
rii primului, aparat executat în 
cadrul cercului : un post de 
radioemisie-recepție. De la ei 
aflăm care sînt obiectivele ur
mărite în activitatea cercului 
de fizică: îmbogățirea cunoștin
țelor teoretice pe care și le în
sușesc elevii la lecțiile de fizică,

precum și formarea unor de
prinderi practice.

Planul tematic al cercului de 
fizica ne arată cum se reali
zează cele două obiective. In 
cadrul fiecărei ședințe sînt pre
zentate referate, alcătuite de

ADRIAN VASILESCU

anului să se 
„prezentări" 

chimiei.
a cercului de

tire care se dobîndește prin 
muncă, printr-o muncă conti
nuă'și perseverentă.

PE MATERII

va pregătiți
acasă ?

Ambarcațiunea 
Slatina-Argeș, i

sus, ei au mai construit un am- 
permetru ^electromagnetic și 
alte numeroase aparate nece
sare laboratorului de fizică al 
școlii. Faptul că aparatele con
struite de ei vor folosi unui 
scop concret — efectuarea de
monstrațiilor practice în orele 
de fizică — îi determină să lu
creze cu plăcere, cu pasiune, 
dar mai ales, cu răspundere.

Este de asemenea o tradiție 
în cercul nostru — ne spunea 
tovarășa profesoară Maria An- 
gheli — șă aducem la cunoș
tința elevilor marile descope
riri ale fizicii. Inițierea, în a-

Lumea 
miraculoasă 
a chimiei...

...i-a atras, în primul rînd, pe 
acei elevi care îndrăgesc a- 
ceastă materie, o studiază cu 
pasiune — obținînd note bune 
și foarte bune — și vor să i se 
dedice în viitor.

la care participă în cadrul cer
cului — așa cum sînt ele or
ganizate1 — îi ajută să-cunoa
scă chimia nu numai ca pe o 
știință care se ocupă cu. pro
vocarea unor surprize de labo
rator. In cerc se discută despre 
rolul tot mai important pe care 
îl deține chimia în cadrul eco
nomiei noastre naționale, elevi
lor le-a fost prezentată rețeaua 
industriei chimice'— cu marile 
combinate unde „surprizele de 
laborator" capătă o largă în
trebuințare productivă. Un grup 
de elevi din clasa a Xl-a pre
gătesc acum un referat care,

UCENICIE IN CERCUL
grupuri largi de elevi -— care 
urmăresc lărgirea cunoștințelor 
elevilor asupra unor pro
bleme teoretice : „Structura a- 
tomului", „Probleme privind 
mișcarea de revoluție", „Zbo
rul cosmic". Aceste expuneri 
teoretice au drept scop îmbo
gățirea cunoștințelor de fizică 
pe care elevii și le însușesc în 
clasă. Dar membrii cercului de 
fizică efectuează și o serie de 
lucrări practice. In afara apa
ratului de radioemisie-recepție, 
despre care am amintit mai

cest an școlar, a unui ciclu de 
expuneri pe tema , 20 de 'ani 
de realizări în fizică- și refera
tele în care sint prezentate 
succesele ciberneticii și fizicii 
atomice au in primul rind 
scopul de a face larg cunos
cute elevilor realizările dobîn- 
dite. Dar cei mai mulți dintre ei 
— fizicienii de mime — au mai 
desprins încă o concluzie : în 
fața complicatelor mecanisme 
descoperite de știința modernă 
nu se vor putea descurca fără 
o temeinică pregătire- O pregă-

In cadrul cercului se organi
zează pasionante concursuri 
„Cine știe, răspunde" — cu 
premii. Gazeta cercului publică 
cu regularitate temele ce ur
mează să fie discutate în vii
toarele ședințe, articole ale cî- 
torva „chimiști" de frunte ai 
școlii, îndrumări practice. Toa
te acestea au darul să atragă 
în activitatea cercului tot mai 
mul ți elevi.

Pe mulți dintre membrii cer
cului i-au adus aici complica
tele ecuații chimice sau formu
lele hexagonale. Dar acțiunile

fără îndoială, va fi ascultat cu 
viu interes de către colegii lor 
din cerc : „O nouă ramură — 
petrochimia". întocmesc chiar 
și o hartă a industriei petrochi
mice, au procurat fotografii, 
date statistice, alcătuiesc o 
schemă cu ajutorul căreia ele
vii să înțeleagă realizările noa
stre în domeniul petrochimiei. 
In planul tematic se prevede ca 
pînă la sfîrșitul 
facă asemenea 
tuturor ramurilor

Fiecare ședință 
chimie se încheie cu experien-

te realizate de elevi. Școala 
are un laborator de chimie bine 
înzestrat, dotat cu cele mai- 
moderne aparate. întotdeauna 
însă experiențele pe care ele
vii le efectuează în cadrul cer
cului, îp grupuri de cîte 2—3, 
sînt repetate în „laboratoarele" 
pe care cei mai mulți dintre ei 
și le-au amenajat acasă.

★

O trăsătură caracteristică în 
activitatea tuturor cercurilor 
pe materii (în școală funcțio
nează și alte cercuri: de mate
matică, de științe naturale, de 
geografie) o constituie faptul 
că toate acțiunile sînt conduse 
de elevi : ei propun temele 
referateloi, stabilesc măsuri în 
vederea îmbunătățirii activită
ții în cercuri, iar ședințele * de 
lucru sînt conduse de un prezi
diu alcătuit din cei mai buni 
elevi. Tovarășii profesori — 
îndrumători de cercuri • — deși 
participă la toate ședințele, nu 
intervin decît pentru a da 
unele îndrumări. Tot elevii sînt 
aceia care conduc . activitatea 
gazetelor cercurilor .pe materii: 
de matematică, de fizică, de ști
ințe naturale, de literatură ro- 
mînă — . unde se publica . te
matica ședințelor, informări 
privind activitatea din cercuri, 
însemnări pe marginea discuți
ilor, recenziile referatelor pre
zentate. încrederea ce li s-a 
acordat elevilor le-a dezvoltat 
răspunderea față de bunul mers 
al activității cercurilor. Și fac 
tot ce le stă 'în putință ca a- 
ceastă activitate să fie tot mai 
bogată și interesantă.

PAGINA ELEVULUI
Ce preluăm

din experiența

anului trecut
a adunarea genera
lă de dare de sea-

I
mă și alegeri ă or
ganizației U.T.M. a 
grupului de 8 clase

■ a Xl-a de la Școala 
medie nr. 3 din

Craiova, s-au dezbătut cele mai 
importante. probleme ale activi
tății desfășurate de-a lungul u- 
nui an de studiu.

Școala are o buna reputație 
prin promoțiile de absolvenți bine 
pregătiți pe care-i dă. Firește, 
elevii sînt, în primul find, recu
noscători tovarășilor profesori, 
care, exigenți, îi ajută să-și însu
șească multilaterale cunoștințe. 
Dar., meritul este și al lor, al ele
vilor, care, ajutați de organizația 
U.T.M., înțeleg mereu mai bine 
ce înseamnă să fii cu adevărat 
elev. Cifrele exprimă, laconic, 
sîrguința la învățătură a elevilor. 
Din cei 321 de elevi cîți au exis
tat în fostele clase a X-a la sfîrși- 
tul anului școlar trecut -r- au 
promovat 91 la sută. Mediile ge
nerale de la șapte în sus au re
prezentat. . un .procent de peste 
75 la sutâ: Promoția. anului 1965 
ține sq 'ducă mai departe presti
giul școlii. Și pentru ca rezulta
tele la învățătură din acest ultim 
an.de școală să fie cît mai bune, 
adunarea de alegeri a analizat 
experiența bună de anul trecut, 
a chibzuit cu grijă ce trebuie 
preluat din această experiență.

Așa, bunăoară, ș-q apreciat ro
dul pe care adunările generale, 
bine' pregătite, l-au avut în acti
vitatea educătivă, contribuția a- 
cestora la cultivarea răspunderii 
față, de învățătură. „Munca mea 
în cadrul colectivului", „Cum îmi 
pregătesc lecțiile acasă", „Atitu
dine justă față de învățătură", 
sînt numai cîteva din problemele 
care au figurat pe ordinea de zi 
a adunărilor generale. Bine orga
nizate, dezbătînd problemele ac
tuale ale colectivului clasei, ele 
au. contribuit la întărirea opiniei 
colective față de abaterile de la 
îndatoririle școlare. Astfel, colec
tivul fostei clase a X-a D a luat 
atitudine fermă față de elevii 
care se mulțumeau cu rezultate 
mediocre. Observînd că unii elevi 
se mulțumesc să aibă încheiată 
o situație trimestrială la limită, a 
stat îndelung de vorbă cu aceștia, 
determinîndu-i să-și schimbe vi
ziunea despre obligațiile lor de 
elevi. Așa se face că peste 20 de 
elevi din această clasă au avut 
media generală peste 8. Exem
plele pot continua.

Disciplina s-a aflat, așa cum 
. sublinia și darea de seamă, în 
centrul activității educative des- 

. fășurată de organizația U.T.M. In 
afara adunărilor generale, care 

. au pus în discuția utemiștilor pro
bleme privind comportarea în 
școală și în afara școlii, a fost 
desfășurată o muncă atentă cu 
fiecare elev. Chiulul, care își mai 
găsea locul în activitatea școlară 
a unor elepi, a fost aproape com
plet înlăturat. Observîndu-se că

repetenții și corijenții sînt de 
fapt elevii indisciplina#, întreaga 
atenție a fost îndreptată înspre 
ei, hotărîrea colectivului fiind a- 
ceea ca în clase să se instaureze 
cea mai deplină disciplină. Și în 
huna măsură acest lucru s-a rea
lizat. Dar nu numai atît. La su
gestia cadrelor didactice, organi
zația U.T.M. i-a ajutat pe mulți 
elevi să-și formeze o disciplină în 
studiu, în activitatea școlară. S-a 
acordat atenție felului în care 
elevii își iau notițe, de pildă: Pe 
lingă discuțiile cu fiecare elev, 
s-a inițiat, ca element stimulativ, 
un concurs pentru cel mai bun 
caiet de notițe, la care au parti
cipat elevii fostelor clase a X-a A, 
C și B. Rezultatele ău fost dintre 
cele mai bune. Notițele bune 
fiind oglinda unei bune asimilări 
a cunoștințelor.

Darea de seamă — oglinda ac
tivității întregii organizații — a 
■rămas totuși datoare adunării ger 
nerale. Și aceasta mai ales în 
privința caracterului său analitic:

Pentru activitatea viitoare a or
ganizațiilor de bază U.T.M.-din 
clase, era foarte important să se 
analizeze ceea ce era specif ic, 
important, în clase, .pentru ca, 
apoi cînd utemiștii fiecărei clase 
se întruneau să aleagă noul birou, 
să știe care sînt direcțiile pe care 
să le urmeze în viitor, ce măsuri 
să ia. Ascultînd discuțiile curta
te, am remarcat că în clasa a 
X-a D se ridicau probleme deo
sebite. Adunarea generală ar fi 
trebuit șă se ocupe mai pe larg 
de această clasă. Astfel, la fosta 
clasă a X-a D, unde peste 20 de 
elevi au media generală peste 8, 
mai Sînt încă multi elevi medio
cri. Analizând care au fost mij
loacele prin care fosta clasă a 
X-a C a ajuns dintr-un colectiv 
codaș la învățătură, cea mai bună 
clasă, darea de seamă ar fi con
tribuit într-o mare măsură la ge
neralizarea experienței bune, a 
metodelor folosite aici.

Comitetul U.T.M. pe școală va 
trebui să se ocupe cu grijă de fie
care clasă a Xl-a, să îndrume 
noile birouri alese în organizații
le de bază U.T.M. pe clase, să 
pornească la muncă avînd un 
plan concret de activitate.

i Școlii medii — 
radiotelegrafist D. 

Florescu I Ne-ați comunicat trans
miterea unor „secvențe" — un fel 
de tele... radiograme. In mod ciu
dat, însă, ele n-au mai sosit. Iar 
cele sosite nu le putem considera 
decît, cel mult, o imagine de re
glaj. Ce se întîmplă ? Aveți toate 
datele pentru a deveni un post 
fix de radio-emisie. Și stil și talent, 
și probleme. Așteptăm.

Radiotelegrafiștii Mercone Aurel 
și Gheorghe Culău din Brănești — 
•regiunea București. Felicitări I 
Ideea : notele — veritabile acte de 
identitate ale elevilor navigatori — 
excelentă I Raidul cu tema : „Ac
tele, vă rog I" — trebuie reluat. 
Verificați, însă,, cu atenție fiecare 
act. Falsurile în acte... trebuie pe
depsite exemplar. Scuzele celor 
care vor să navigheze cu acte în
doielnice — la fel. Pentru că 
nimic nu poate scuza nepăsarea, 
indolența, apatia. Cei fără acte 
trebuie puși în discuția echipajului. 
Nu așteptați escala trimestrului 
sau cea a sfîrșitului de an. S-ar 
putea atunci, ca unii marinari să-și 
piardă dreptul de a mai naviga sau 
să fie sfătuiți să repete, călătoria.

Școala medie Topraisar — eleva 
Niță Maria. Distanța — poate și o 
anumită formulare alambicată — a 
îngreunat recepția comunicării. 
Ideea însă : nu învățăm doar pen
tru teze (adică nu sîntem marinari 
doar în timpul furtunilor) ni se 
pare profund marinărească.

Ionel Chiran din clasa a Xl-a, 
regiunea Argeș... comuna indesci
frabilă și inauzibilă. Meditațiile la 
matematici ni se par foarte utile 
pentru tehnica navigației. Fără 
matematici riscați devierea traseu
lui. La fel de importante, meditații
le la fizică și chimie. Recomandăm, 
însă, în particular, o mai mare a- 
tenție limbii romîne.,. Nu de alta, 
dar nu putem înregistra corect ra
diogramele. Lipsa unor litere, 
chiar și a unor virgule, nu poate 
fi trecută cu vederea unui expe
rimentat radiotelegrafist.

Iancu Bunaciu Săndulescu — 
Școala profesională „Steagul roșu". 
Comunicările dumneavoastră deo
sebit de importante. Nava pe care 
călătoriți se află în fruntea floti
lei. Așteptăm o relatare amănunți

tă asupra evitării stîncilor corijen
tei de către echipajele claselor 
309, 310 și 405. Comunicați : cum? 
De asemenea, în privința con
cursului literar, am dori să relatăm 
întregii flotile care a fost cea mai 
grea întrebare și care a fost cel 
mai frumos răspuns. Al cui ? Folo-

ULTIMELE

sirea cinematografului școlii pen
tru proiectarea unor diafilme cu 
caracter științific va fi menționată 
ca experiment metodic în jurnalele 
de bord ale tuturor ambarcațiuni
lor. Participarea la construcția în 
cadrul școlii a atelierului ne in
teresează în egală măsură. Aș
teptăm o radiogramă mult mai 
amănunțită.

Posturile de radio-cmisie ineu — 
clasa a Xl-a (Mirșu Rodica), Plo
iești clasa a Xl-a — Școala medie 
nr. 2 (Spiridon Dănuț), Sărmaș, cla
sa a X-a, (Vasile Borca) — Felici
tări pentru activitatea cercurilor 
de matematici, fizică, chimie. Dar, 
atît în atenția acestor posturi cil 
și a celorlalte de pe diferitele 
ambarcațiuni individuale și ambar
cațiuni colective (clase și școli) : 
Comunicați-ne coordonatele cele 
mai importante, mai precise, pe 
care nu le putem bănui. Imaginati
vă o radiogramă din care am afla... 
că apa e udă, că vaporul plutește, 
că 10 e mai mare decît 9 și 9 decîf 
8. Noi vrem să aflăm funcționarea 
motoarelor — cit e de ritmică — 
cum se execută serviciul de cart, 
cine e amenințat să cadă peste 
bord, cum vă perfecționați măies
tria navală, cum folosiți ajutorul 
navigatorilor vîrstnici, pe lingă ce 
insule ați trecut, ce sțînci ați.evi
tat, dacă sîriteți cumva în pericol, 
dacă ați salvat vreun naufragiat... 
și către ce zări vă îndreptați.

Bun cart, înainte !

Radiotelegrafist de serviciu 
„ALBATROS"

'’Dumitru Negoi, Ion Constan- 
tinescu și Mihai Matei, elevi 
din anul III D, specialitatea 
montori-vagoane, la Școala 
profesională de ucenici căi 
derate București sînt fruntași 

la învățătură

Foto: AGERPRES

V. ARACHELIAN

Adunare de alegeri U.T.M. în 
clasa a Xl-a B a Școlii medii nr. 
9 din Iași. Utemiștii parcă-și a- 
mintesc... Anul trecut, la adunare, 
Dumitru Proțec s-a „angajat" : 
„Să fie disciplinat, să aibă o ți
nută corectă, să învețe..." Anul 
acesta, Dumitru Proțec „promi
te" : „Să fie disciplinat, să aibă 
o ținută corectă, să învețe",..

Că faptele lui de pînă acum 
nu prezintă, nici o garanție pen
tru ceea ce spune, se vede, clar 
pe fețele colegilor săi. Problema 
este, pînă and îl vor tolera așa ? 
Sau vor, cumva, să-i audă și la 
viitoarea adunare de alegeri „an
gajam ent el e“,..

Foto : N. STELORIAN

Qcoala medie nr. 5 ,.Mihail 
4j) Sadoveanu" din Capitală.
J Ultima oră de curs s-a 

sfîrșit demult. Elevii sînt acum 
acasă, își pregătesc lecțiile pentru 
a doua zi. Indiscret, aparatul fo
tografic a... pătruns, ieri după- 
amiază, în camerele de studiu ale 
cîtOrva dintre ei...

Orele 18. Pe Claudia Popescu, 
elevă în clasa a Xl-a E, am gă
sit-o învățînd la istorie (foto nr. 
1). Observînd surprinderea noas
tră (justificată de faptul că în 
orarul de a doua zi nu figura 
istoria) Claudia ne-a mărturisit:

— Așa învăț eu; citesc întot
deauna, după-amiază, la materii
le care ni s-au predat în ziua 
respectivă. Procedez așa deoarece 
cunoștințele sînt proaspete în me
morie și lecția se reține mult mai 
ușor. Apoi pregătesc lecțiile pen
tru a doua zi. Rezultatul: note 
de 9 și 10.

Răzvan Mariote, din clasa a X-a 
B, a terminat de pregătit toate 
lecțiile. Dar o veche pasiune — 
pentru matematică — îl mai re
ține la masa de studiu. Tatăl 
său, tehnician constructor, vrea 
să-l pună în încurcătură cerîndu-i 
să rezolve o problemă complica
tă de geometrie (foto nr. 2).

Acasă la colegul său de clasă, 
Andrei Kiss, l-am găsit pe... Ta
maș, fratele mai mic. Scaunul lui 
Andrei era liber (foto nr. 3).

— A plecat la cinema — ne-a 
spus fratele sau. Și-a făcut lec
țiile, apoi a plecat.

De la Tamaș aflăm că pentru 
cele șase obiecte de a doua zi, 
Andrei s-a pregătit... „aproape 
două ore"... Nu e cam puțin ? 
Oare nu tocmai din această cau
ză — că își pregătește lecțiile în 
fugă — Andrei nu obține rezul
tate pe măsura posibilităților 
sale ?

Ultima vizită: Ta Ninel Popes
cu, din clasa a X-a D. Părinții lui 
sînt nedumeriți:

—Se străduiește, învață mult, 
la toate obiectele. Și totuși nu ob
ține rezultatele dorite. Care să 
fie cauza P

Discutăm „la obiect" cu Ninel. 
Are a doua zi anatomia. A citit 
lecția de zi — „Măduva spină
rii" — de mai multe ori. Dar h-a 
reținut mare lucru.

— Vezi — îi explică tov. pro
fesoară Roza Spitzer (foto nr. 4) 
— dacă îți făceai o schemă 
în care să scoți ideile principale, 
dacă încercai apoi să reproduci 
singur desenele din carte, și să 
ți le explici — acum ai fi știut 
foarte bine lecția. Trebuie să în
veți... cum se învață.

Text: A. V.

Foto ; O. PLECAN

xxLccțiilcx/ din timpul liber
rele de curs s-au 
terminat. Elevii au 
plecat spre casă. O 
parte a activitățiloi 
zilnice s-a încheiat. 
Urmează o pauză 
pentru odihnă, pre

gătirea lecțiilor și, apoi, timpul 
liber. Știu ei că și cu timpul lor 
liber trebuie să procedeze gospo
dărește ? Se pare că da, știu, și 
chiar dacă uneori procedează pre
cum risipitorul, alături este întot
deauna cineva — tovarășii profe
sori, organizația U.T.M., colegul, 
colectivul — care îi învață cum să 
procedeze, pentru că există și 
„lecții", mai ales practice, des
pre valoarea timpului liber. Ele
vii despre care vă vorbim se pare 
că au fost foarte silitori la aceste 
„lecții", deși nimeni nu le-a pus 
note. Ne-am permis să le răsfoim 
„caietele de notițe".

Primul care ne-a căzut în mînă 
este „caietul" elevului Mircea 
Purceld. „Sîntem în clasa a X-a. 
Peste doi ani ne despărțim. Dar 
de ce să vorbim despre despăr
țire ? Mai avem timp. Să vorbim 
acum despre cum trăim, ce facem 
noi, elevii clasei.

Sîntem o clasă reală. Ne place 
matematica, fizica. Dar putem 
trăi numai în lumea disciplinelor 
exacte ? Nu, și nici n-o facem. 
Toți citim. O carte care place 
unuia, trece din mînă în mînă, o 
discutăm, ne confruntăm păreri
le. Nu organizăm recenzii, ci dis
cuții. Ni se pare mai interesant 
așa. Discutăm puncte de vedere,

ne confruntăm opiniile, ba chiar 
avem alături cronici literare apă
rute în revistele de specialitate și 
nu rare ori avem păreri proprii, 
deosebite de cele ale criticilor li
terari.

Teatrul l-am îndrăgit poate 
mai mult. Am început prin a citi 
piese — din cele recomandate în 
programa școlară și apoi altele și 
altele. Fină cînd, într-o zi, s-a 
născut echipa de teatru a clasei. 
Ne-am gîndit, am chibzuit care 
sînt piesele cele mai îndrăgite de 
colegii noștri și ne-am pus pe 
treqbă. Le-am făcut multe sur
prize părinților, tovarășilor profe
sori, colegilor, invitîndu-i la spec
tacolele noastre de teatru. Aproa
pe toți colegii au avut de pregătit 
cite un rol, fie el cît de mic. Dar 
niciodată n-am auzit în clasă pe 
vreun coleg spunînd „n-am în
vățat lecția, am fost la repetiție". 
Repetițiile se fac numai în orele 
cu adevărat libere de orice obli
gații școlare. Formația de teatru 
a clasei noastre are acum în re
petiție două piese: „Intîlnirea 
peste ani" de Lucia Demetrius, 
și „Adolescentul" de Horia Lovi- 
nescu. Lunea și miercurea — zile 
în care avem mai puține lecții 
de pregătit — cîte o oră după- 
amiază, elevii, împreună cu tova
rășele profesoare Domnica Gheor
ghiu și Livia Garcea, fac repetiții. 
Repetițiile sînt de cele mai multe 
ori urmate de discuții vii despre 
istoria teatrului, despre eroul dra
maturgiei noastre contemporane, 
despre măiestria actorului".

Să luăm un alt caiet — al ele* 
vei Dorina Rogojan. Am găsit în 
el niște „notițe" foarte interesan
te, concise, ce-i drept, despre 
„lecțiile" de sîmbătă după-a
miază.

„Noi ne întîlnim în fiecare 
sîmbătă după-amiază. Toată cla
sa. A devenit o obișnuință, și ni
meni dintre noi n-ar fi de acord 
să renunțe la aceste întîlniri co
lective de sîmbătă. Noi spunem 
că ne întîlnim în cadrul cercului 
literar, dar, de fapt, denumirea 
este improprie. In școală există 
un cerc literar, în care activează 
și elevii din clasa noastră. Dar 
nu cred că trebuie să ne legăm 
de denumire. Contează doar fap
tul că trăim o viață colectivă 
foarte frumoasă. Ne întîlnim la 
școală, și, de cele mai multe ori, 
avem discuții despre viața și ope
ra unor mari personalități cultu
rale, după ce, în prealabil, ne-am 
făcut o anumită documentare, 
Dar mai bine să exemplific. De 
la începutul anului școlar, am 
discutat în cerc despre viață și 
opera lui Beethoven. Pînă la a- 
ceastă discuție, am vizionat fil
mul „Rebelul magnific", am au
diat anumite creații muzicale ale 
marelui compozitor ('de altfel 
mulți dintre noi mergem la con
certele de duminică dimineața, 
pentru tineret ale filarmonicii), 
am citit lucrări despre el. Altă
dată am discutat despre viața și 
opera lui Luchian. La o altă în 
tîlnire am discutat despre ro
manul „Vulpile în vie", carte

pe care o citiserăm cu toții și 
asupra căreia aveam nedumiriri 
și voiam să ne edificăm mai bine 
asupra sensurilor ei. De pe acum 
am stabilit ce vom discuta în ur
mătoarele trei sîmbete. Elevii ci
tesc acum „Tinerețea lui Marx", 
pentru o viitoare sîmbătă, toți 
elevii clasei citesc „Străinul" de 
Titus Popovici, vom viziona fil
mul și vom discuta apoi despre 
cele două opere.

De obicei, încheiem după-a- 
miaza de sîmbătă cu cîteva ore 
de dans. Cîteodată nu ne întîlnim 
la școală, ci în sala de spectacol. 
Așa s-a întîmplat, recent, cînd am 
vizionat împreună spectacolul cu 
piesa „Grădina cu. trandafiri".

Alte caiete, alte însemnări de 
unde aflăm că „realiștii" sînt to
tuși „realiști", n-au uitat de ma
tematica nici în timpul liber.

„Eu activez și în formația de 
teatru șj în cercul de matematică 
al clasei —- potează Felicia Că- 
pățînă. Teatrul, literatura îmi sînt 
foarte dragi. Dar am de gînd 
să-mi aleg o profesiune tehnică. 
De aceea, am și optat pentru 
secția reală. Iar .în cerc rezolvăm 
foarte multe probleme, ne pregă
tim pentru olimpiadă și, evident, 
aceste exerciții ridică nivelul ore
lor de matematică. Daca îmi a- 
junge timpul ? M-am gîndit de 
multe ori la elevii care se plîng 
de lipsă de timp și nu4 înțeleg. 
Eu nu văd nici un hotar între 
activitatea școlară și cea extra- 
școlară. Firește, la vîrsta noastră 
ne place să și dansăm, să ne și

plimbăm, ori să facem sport, dar 
și pentru aceasta avem destul 
timp. La ce ne-ar folosi timpul 
liber dacă nu l-am ocupa cu ase
menea activități? Cred că fără 
ele ar fi foarte plictisitor..

în sprijinul acestei păreri au 
adus argumente și alți elevi ai 
clasei. își împart gospodărește 
timpul și îi poți întîlni la antre
namente și la spectacole, la dis
cuțiile de sîmbăță seara și la con
certele simfonice. Dar îi afli, în 
primul rînd, printre elevii care 
obțin rezultate bune la învățătu
ră, pentru că aceasta este una 
din „legile" nescrise ale clasei: 
nu te poți lăuda cu nici o altă 
activitate atîta timp cît nu-ți în
deplinești bine îndatoririle șco
lare".

Este _____
' U.T.M. a clasei, care, receptivă 
la preocupările elevilor, a ini
țiat toate aceste frumoase.. ac
tivități. Și este meritul tovarășilor 
profesori, care-și pun, cu genero
zitate, la. dispoziția, elevilor, cu
noștințele, experiența și. timpul 
lor prețios.

Cît despre „caietele de notițe", 
despre care am amintit, mărturi
sim că a fost o modalitate folo
sită pentru a relata fapte intere
sante din viața acestui colectiv. 
Ne-am permis-o pentru ca elevii 
clasei .timișorene sînt cu adevărat 
foarte silitori și la „lecțiile" din 
timpul liber.

meritul organizației

MARIETA VIDRAȘCU

an.de
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și Giscard dfstaing
PE SCURT Piața Comună: Pentru restabilirea

drepturilor
din

PARIS 18. — Coresponden
tul Agerpres, T. VORNICU, 
transmite:

Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine, a avut 
miercuri după-amiază o între
vedere cu ministrul de finan
țe al Franței, Valery Giscard

d’Estaing, în. cadrul căreia s-a 
făcut un schimb de păreri a- 
supra problemelor economice 
interesînd cele două țări, lega
te de dezvoltarea în continua
re a relațiilor în acest dome
niu.

Oaspetele romîn a fost însoțit 
de Mihail Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Acord sovicto-âmcrican

VARȘOVIA. — La 17 no
iembrie s-a deschis la Acade
mia poloneză de științe din 
Varșovia o conferință a socio
logilor, organizată de Institu
tul de filozofie și sociologie 
din Varșovia, la care participă 
și invitați din R. P. Romînă, 
R. ,S. Cehoslovacă și R. P. Un
gară.

In cadrul sesiunii plenare 
au fost prezentate trei comu
nicări printre care comunica
rea lui Mihail Cernea, cerce
tător la Institutul de filozofie 
al Academiei R. P. Romine, cu 
tema „Elemente noi ale con
științei socialiste în lumina 
cercetării sociologice1*.

o aminare in problemă
prețului cerealelor

R. P' Chineze

la o.n/.c.

in domeniul
desalinizării apelor

SEIMUL R. P. POLONE 
ȘI-A ÎNCHEIAT 

LUCRĂRILE

Marți seara a luat sfîrșit la Bruxelles Conferința 
miniștrilor agriculturii ai celor șase țări membre 
ale Pieței comune.

In comunicatul dat publicității la sfîrșitul con
vorbirilor se arată că s-a căzut de acord ca la 30 
noiembrie să aibă loc o nouă sesiune ministerială 
a Pieței comune, cu participarea miniștrilor de 
externe și ai agriculturii. Cu prilejul acestei se
siuni vor fi continuate discuțiile privind soluțio
narea problemei prețului unic Ia cereale.

Agenția France Presse relatează că intervențiile 
de marți ale miniștrilor agriculturii ai R.F.G. și 
Franței nu au dus Ia niciun rezultat.

TIRANA 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
A.T.A., la 16 noiembrie, mini
strul afacerilor externe al 
R. P. Albania, Behar Shtylla, 
a trimis secretarului general 
al O.N.U., U Thant, o telegra
mă în care cere, în numele 
guvernului său, ca pe ordinea 
de zi a celei de-a 19-a sesiuni 
a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite să 
fie înscrisă, ca problemă cu 
caracter important și urgent, 
problema restabilirii drepturi
lor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la Națiunile 
Unite.

Școala 
algeriană

unoștința mea cu cei care au primit sarcina să pre-vnoft,nfa mea cu cei care au Prbnit sarcina sa pre- 
gătească noile cadre de pedagogi algerieni a început USni I ! lntr~° Sădire din fostul cartier rezidențial al Algeru-

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
La Moscova a fost semnat un 
acord cu privire la colabora
rea între U.R.S.S. și S.U.A. în 
domeniul desalinizării apelor 
saline, inclusiv prin folosirea 
energiei atomice.

în acord sînt stabilite for
mele colaborării tehnico-știin- 
țifice, este prevăzut un schimb 
de informații, organizarea de 
simpozioane și consfătuirii 
științifice, vizitarea periodică 
de către experții tehnici din 
ambele țări a instalațiilor și 
laboratoarelor respective.

Acordul a fost încheiat pe o 
perioadă de doi ani.

Apreciind că prin încheierea 
acordului s-a făcut un pas po
zitiv în dezvoltarea relațiilor 
sovieto-americane. Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor

externe al U.R.S.S., a subliniat 
că guvernul sovietic năzuiește 
spre îmbunătățirea relațiilor 
intre toate statele, inclusiv in
tre U.R.S.S. și S.UA. in inte
resul întăririi păcii generale.

In cuvintul său, F. Kohler, 
ambasadorul S.U-A. în UJLS.S.. 
a spus că ..semnarea noului a- 
cord și această în t îlnire sim
bolizează progresul realizat în 
eforturile spre normalizarea 
relațiilor bazate pe colabora
rea între țările noastre". El a 
apreciat acordul drept „un nou 
jalon pe calea spre pace".

Au mai luat cuvintul A. Pe
tro sianț, președintele Comite
tului de Stat pentru folosirea 
energiei atomice al UJLS.S. 
și Donald Homing, consilierul 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele științei și tehnicii.

VARȘOVIA. — La Varșovia 
s-au încheiat lucrările sesiunii ple
nare a Seimului R. P. Polone. 
Sesiunea a examinat proiectele 
de lege al planului economiei na
ționale și al bugetului de stat pe 
anul 1965, care cor fi dezbătute 
apoi in comisiile Seimului.

Sesiunea a adoptat, de aseme
nea, o serie de proiecte de lege, 
printre care proiectul Codului de 
procedură civilă.

NEW YORK. — Guvernato
rul statului Idaho, Robert Smylie, 
a anunțat că guvernatorii repu
blicani se vor întruni la Denver 
Colorado) în zilele de 4 și 5 de

cembrie, pentru a discuta reor
ganizarea Partidului republican.

O prăpastie
care se adîncește

Divergențele interoccidentale în legătură 
cu problema creării forței nucleare 

multilaterale

MOSCOVA. — Un grup de 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri din S.U.A., care parti
cipă Ia convorbirile neoficiale 
din cadrul conferinței „mesei 
rotunde", s-a întîlnit cu Anas
tas Mikoian, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.RS.S.

în timpul convorbirii care 
s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră cordială. Anastas Mikoian 
a răspuns la întrebările oame
nilor de afaceri americani.

onsiliul de Miniștr» 
care s-a întrunit 
miercuri dimineața 
la Paris a avut pe 
ordinea de zi pro
blema prețurilor la 
produsele agricole

dezbătută la Bruxelles de cei 
șase miniștri ai agriculturii ai ță
rilor membre ale C.E.E.

E. Pisani, ministrul agriculturii, 
a explicat colegilor săi din gu
vernul francez că obiecțiile ridi
cate de Italia nu sînt de natură 
să împiedice pe cei șase de a a- 
junge la un acord pînă la 15 de
cembrie.

Comentatorii au reținut reafir
marea poziției franceze privitoare 
la Piața Comună. Ministrul Pi
sani, a declarat ca, în cazul unui 
eșec, la 15 decembrie în legătură 
cu stabilirea prețului cerealelor, 
Franța va aprecia că s-a angajat 
într-o construcție ale cărei terme
ne nu sînt respectate și că, prin 
urmare, ea va urma să-și recon
sidere pozițiile sale fundamen
tale față de Piața comună.

Intr-adevăr, Italia a renunțat 
la data de 1 ianuarie 1970 pen
tru fixarea unui preț comun la 
cereale și a acceptat propunerea 
franceză cu privire la armoniza
rea înainte de 15 decembrie a 
prețurilor la produsele agricole, 
dar cu condiția ca ceilalți cinci 
parteneri să fie unanimi de acord 
în aceasta.

Această unanimitate este h 
condiționată. înainte de toate.

ceastă atitudine este foarte abilă, 
deoarece permite guvernului de 
la Roma să-și precizeze condițiile 
fără a bloca negocierile"*. La rîn- 
dul său „LA NATION" scrie: 
„Cei cinci știau că italienii nu 
vor grăbi acceptarea unui preț 
unificat preconizat de planul 
Mansholt, fără ca ceilalți parte
neri să fie de acord în.unanimi
tate asupra acestui principiu".

Ziarul „LE MONDE" scria 
miercuri după-amiază că „ac
tuala espectativă -a cancelarului 
Erhard este dictată nu numai de 
considerații electorale. Problema 
pentru el este mai curînd de a 
ști dacă o concesie asupra prețu
lui cerealelor va fi în mod efec
tiv de natură să îmbunătățească 
raporturile franco-germane sau 
dacă nu cumva va constitui un 
sacrificiu inutil".

GEORGES DASCAL 
corespondentul Agerpres 

la Paris

★

NEW YORK 18 (Agerpres). 
Indonezia a anunțat miercuri 
că se alătură grupului de țări 
care au cerut ca la cea de-a 
XlX-a sesiune a Adunării Ge
nerale să fie restabilite dreptu
rile legitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U. și să fie exclusă de
legația ciankaișistă.

-------•-------

CARACAS — Federația cen
trelor universitare din Venezuela 
a chemat pe reprezentanții opi
niei publice și ai vieții politice 
din țară sa creeze un front unic 
de luptă pentru amnistierea gene
rală a deținuților politici venezu-

șile au fost ferecate cu lacăte mal mult sau mai 
puțin simbolice iar intr-un cadru devenit confi
dential dl. Maniio Brosio, secretarul general al 

N.A.T.O., a vorbit din nou. De astă dată a răspuns în
trebărilor pe care parlamentari din țările N.A.T.O. — 
întruniți în obișnuita lor conferință — I le-au adresat, 
întrebările fuseseră declanșate de nedumerirea pro
vocată In rîndurile unora din ei („dorință de clarifi
care" — s-a afirmat Intr-un limbaj voalat) de declara
ția pe care Brosio a făcut-o cu numai două zile îna
inte.

Secretarul general al N.A.T.O. 
abordase problema spinoasă a 
forței nucleare multilaterale. El 
a calificat discuțiile în jurul re
organizării alianței atlantice drept 
„vorbărie goală" și a atras aten
ția asupra faptului că fără unani
mitatea de opinii, fără consimță- 
mîntul tuturor membrilor săi, nu 
poate fi schimbată structura 
N.A.T.O. în direcția unei inte
grări mai ample sau, dimpo
trivă, mai limitate. Prin- 
tr-o coincidență, în aceeași zi, la 
tradiționalul banchet al primaru
lui Londrei a vorbit primul mi
nistru Wilson care s-a referit la 
aceeași sferă de probleme. El a 
criticat poziția franceză pe care 
a calificat-o drept „separatistă" 
și a afirmat obiectivul britanic 
„de a ridica bariere cit mai 
eficace împotriva proliferării ar
melor nucleare atît în interiorul 
cît și în exteriorul alianței". Cele 
două cuvîntări au suscitat vii co
mentarii, nota comună semnalată 
fiind aceea că „disensiunile dintre 
occidentali în legătură cu forța 
multilaterală au apărut în toată 
amploarea lor* („COMBAT"").

La Paris declarațiile lui Man
iio Brosio au fost întîmpinate cu 
satisfacție. „LA NATION" (ziar 
oficios) sublinia că „meritul dom
nului Brosio este înainte de toate 
de a fi subliniat divergențele de 
păreri foarte adinei care există 
cu referire la această problemă în 
sinul alianței și, mai ales, de a fi 
pus accentul pe faptul că forța 
multilaterală va constitui în mod 
manifest o inițiativă care implică 
consecințe militare și politice ca
pitale"". Un alt ziar francez „PA
RIS JOUR" este de părere ca 
„consecința logică a afirmațiilor 
lui Brosio — argument suplimen
tar pentru teza generalului de 
Gaulle — este înmormîntarea fie 
a forței nucleare multilaterale, fie 
a N.A.T.O. ...După punerea la 
punct făcuta de Brosio, N.A.T.O. 
se găsește în impas"". „COMBAT" 
împărtășește părerea confratelui 
său : „Orez alegerii hotărîtoare se 
apropie. Va avea loc fie înmor- 
mîntarea acestei fo^țe (nucleare 
multilaterale), fie o ruptură între 
occidentali"".

Reacțiile franceze la discursul 
Iui Wilson subliniază că premie
rul britanic a făcut ca „între Pa
ris și Londra prăpastia să se 
adîncească zi de zi“ („LE MON
DE ). „LES ECHOS" remarcă : 
„în substanță, Marea Britanic 
este ostilă proliferării armelor ato
mice, ea crede în indivizibilitatea 
și integrarea apărării occidentale 
și acordă americanilor încrederea 
sa în apărarea nucleară a Euro
pei. Totul se petrece astăzi la 
Londra ca și cum s-ar fi pus 
cruce alianței franceze"".

Dezbaterile din conferința par
lamentarilor N.A.T.O. oferă co
mentatorilor parizieni prilejul 
unor constatări. Ziarul „PARIS 
JOUR" afirmă că „parlamentarii 
N.A.T.O. nu sînt în mod vizibil

grăbiți de a lua o poziție defini
tivă asupra forței multilaterale".

Se cuvine să adăugăm ceea ce 
transmitea „FRANCE PRESSE" : 
„Nimic nu se opune creării li
nei forțe multilaterale de către 
un grup de țări membre ale a- 
lianței atlantice, chiar dacă alte 
tari membre nu participa la ea. 
Totuși, forțele multilaterale nu 
vor putea fi «integrate» în 
N.A.T.O. fără consimțământul 
unanim al tuturor țărilor mem
bre"*.

După ce a traversat Atlanticul, 
subsecretarul de stat al S.U.A., 
George Ball, a făcut declarații 
chiar pe aeroportul din Washing
ton. Cele patru zile petrecute la 
Bonn au avut, pare-se, darul de 
a-i insufla optimism. Ball a vor
bit despre speranțele sale pri
vind o înțelegere referitoare Ia 
crearea forțelor nucleare multila
terale încă înainte de sfîrșitul a- 
cestui an. Ziarul ,A’EW YORK 
HERALD TRIBUNE**, înregis- 
trind faptul că Ball „s-a decla
rat optimist în legătură cu șanse
le semnării acordului tn decurs 
de aproximativ a lună** sublinia : 
„Dar, la punctul în care se gă
sesc în prezent lucrurile, aceasta 
(semnarea acordului) se va face 
fără Franța. Și daca președintele 
de Gaulle ca lua măsuri de re
presalii, punînd capăt participă
rii active a Franței la N.A.T.O., 
cum a arătat că ca face, vom 
plăti un preț foarte ridicat pen
tru forța nucleară multilaterală".

lui, El Biar. Aici, pe strada Jules-Ferry la nr. 57, o 
echipă de șapte oameni entuziaști lucrează sub con
ducerea d-lui Bellahsene, șeful serviciilor pedagogice. 
In cuvinte puține, conducătorul acestui program, 

elaborat de Ministerul Orientării Naționale, mi-a înfățișat un tablou 
al situației învățămîntului în Algeria.

In preajma obținerii independenței — mi-a spus el — 750 056 
copii algerieni, adică numai 30 la sută din populația de vîrstă 
școlară, era cuprinsă în procesul de învățămînt. Era natural ca 
unul din primele obiective ale guvernului algerian să fie dezvol
tarea pe scară largă a educației tinerei generații. Și rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate. In ciuda lipsei personalului didactic (din 100 
de învățători sau profesori, 80 au plecat din țară), în ciuda stării 
necorespunzătoare a școlilor devastate sau incendiate în timpul 
războiului de eliberare, în anul școlar 1962—63 numărul elevilor 
a crescut la 833 033, pentru ca la sfîrșitul lunii decembrie 1963 să 
ajungă la 1036960 iar în prezent să fie de aproximativ 1400 000. 
In doi ani numărul copiilor algerieni care învață s-a dublat.

Principala greutate în calea lărgirii învățămîntului a constituit-o, 
în Algeria, la fel ca și în multe alte țări cate și-au cucerit recent 
independența, lipsa cadrelor didactice. Micul grup de specialiști 
condus de d-l Bellahsene se străduiește să rezolve, pe cît posibil, 
această stare de lucruri. Deviza activității lor este: „Oricine poate 
ajuta pe alții să învețe să nu fie lăsat în afara acestui proces". 
S-a trecut la o campanie de recrutare a unor învățători nu numai 
din rîndurile absolvenților școlilor medii, dar și al celor care au 
numai cîteva clase de liceu. în doi ani numărul acestor monitori 
algerieni a crescut de la 8 197 la peste 13 000. Majoritatea lor sînt 
tineri, au între 15 și 18 ani.

Vizitatorul Algerului care deschide paginile ziarelor „Le Peuple'" 
sau „Alger Republicam"" va avea o surpriză. Cele două cotidiene 
publică lecții de alfabetizare. Autoritățile algeriene s-au îndreptat 
spre aceste mijloace de difuzare în mase pentru a contribui la 
lichidarea analfabetismului. Inițiativa a dat roade și atunci ser
viciile pedagogice au creat o publicație specială pentru „cursuri 
prin corespondență*" care, în numai cîteva luni, a reunit 15 000 de 
elevi. Aproximativ 1500 de persoane corectează temele și com
punerile elevilor.

Am vizitat liceul Ourida Meddad unde, intr-o clădire frumoasă, 
120 de fete se pregătesc să devină viitoare institutoare. Pe pereții 
claselor poate fi întîlnită des o lozincă: „Prin muncă, femeia se 
eliberează". Multe din aceste fete au întîlnit obstacole pînă au 
putut ajunge aici. Ele sînt în primul rînd de ordin familiar și 
moral întrucît în Algeria continuă să existe părinți care se opun 
ca fetele lor să urmeze cursuri superioare. Dar femeia algeriană 
se emancipează. Și un început se face și în aceste licee.

Anul trecut, în Algeria erau peste 85 000 de liceeni și 5 000 de 
studenți. Cifra lor crește într-o proporție vertiginoasă pe măsură 
ce se lărgește învățămîntul primar, mediu și universitar. Dar din 
partea multor absolvenți de licee se manifestă încă o oarecare re
ticență față de pregătirea lor în specialitățile tehnice. „Este nece
sar ca studenții noștri să fie atrași mai puțin de litere sau drept — 
a declarat președintele Algeriei, Ben Bella. Noi avem nevoie de 
tehnicieni și de muncitori calificați".

Progresul învățămîntului algerian s-a reflectat și în programul 
de construcții școlare. In regiunile rurale au fost construite 2 400 
de clase precum și cămine care vor putea primi 240 000 de elevi. 
Este în curs de realizare tin program de construcții de licee și 
școli tehnice în diferite centre urbane. La Bou Merdas a fost 
creat un Institut textil și unul petrolifer, la Batna, Medea, Tiaret 
au început să funcționeze școli medicale. Partea din bugetul na
țional alocată învățămîntului atinge 25 la sută.

Rachid Youssef este un tînăr de 15 ani, cu părul negru și ochii 
strălucitori, mereu grăbit și ocupat. M-am împrietenit cu el atunci 
CÎnd m-a însoțit în cîteva vizite făcute prin oraș. Pînă în urma 
cu cîțiva ani, Rachid nici nu știa^să citească sau să scrie. Acum, 
diminețile merge la școala, iar după amiezele lucrează pentru a-și. 
ajuta mama și ceilalți cinci frați, dintre care trei învață. Pentru 
Rachid ca și pentru sutele de mii de tineri algerieni revoluția a în
semnat deschiderea unor orizonturi noi, nebănuite de ei în trecutul 
nu prea îndepărtat: le-a deschis calea învățăturii.

CONSTANTIN BENGA

IN R.S.F,

Alger, noiembrie 1964

BELGRAD, 
lui din Zreniai

— In sala teaira- 
in a avut loc

CONCERT 
AL FILARMONICII

DIN CLUJ 
IUGOSLAVIA

W* *

a am<i

Brazilia

dintre Polonia și R. F. Germană

închiderea unor 
INSTALAȚII MILITARE 

AMERICANE 
DIN STRĂINĂTATE

BARCELONA. Juriul
Festivalului teatrului latin de 
la Barcelona a decernat pos
tum premiul pentru cea mai 
bună punere in scenă lui Ro
bert Postec, pentru regia piesei 
„Le roi se meurt" (Regele 
moare) a lui Eugen Ionescu. 
Piesa a fost prezentată de că
tre „Theatre de pocheu din 
Bruxelles.

Regizorul francez Robert 
Postec a murit în luna iulie a 
acestui an, într-un accident.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — în cadrul unei con
ferințe de presă ținută la 18 
noiembrie, Robert McNamara, 
ministrul apărării al S.U.A., a 
anunțat că în curînd vor fi 
închise 95 de instalații mili
tare americane din străinătate 
considerate „excedentare" și 
„învechite".

Această măsură se încadrea
ză în planul de economii al 
administrației Johnson. Potri
vit corespondentului din Wa
shington al agenției Reuter, 
prin această măsură vor fi e- 
fectuate economii evaluate la

cum prevede planul Mj 
hoit — prețul cerealelor în special 
a celor furajere să fie majorat (cu 
40 la sută pentru porumb) acea
sta deoarece Italia își dezvoltă 
producția de carne, spre a face 
față nevoilor mereu crescînde ale 
consumului intern și pentru a 
frina astfel creșterea ritmului im
porturilor de carne. De aici 
propunerea Iui Ferrari Aggradi, 
ministrul Italiei al agriculturii, de 
a accepta armonizarea prețului 
cerealelor numai dacă ceilalți 
cinci parteneri sînt unanim de 
acord.

In legătură cu aceasta „LES 
ECHOS" de miercuri scrie:

VARȘOVIA 18 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță, transmite: Ambasado
rul Oskar Schlitter, director în 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Federale Ger
mane, însoțit de înalți func
ționari ai acestui minister și ai 
Ministerului Economiei R.F.G., 
a făcut o vizită la Varșovia, 
în cadrul căreia a dus convor
biri cu oficialitățile poloneze 
în problema situației actuale 
și a perspectivelor schimburi
lor de mărfuri dintre cele 
două țări.

După cum a relatat presa 
poloneză, în cursul vizitei sale, 
Oskar Schlitter a fost primit 
de Witold Trampczynski, mi-

Roma. Columna lui Traian

nistrul comerțului exterior al 
R. P. Polone. De asemenea, a 
avut convorbiri privind rela
țiile economice dintre Polonia 
și R.F.G. cu Kazimierz Ol
szewski, locțiitor al președin
telui Comitetului de colabo
rare economică cu străinătatea 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri. La aceste convorbiri au 
mai participat dr. B. Mumm 
von Schwarzenstein, șeful re
prezentanței comerciale a 
R.F.G. în Polonia și L. La- 
chowski, reprezentantul co
mercial al R. P. Polone în 
R.F.G.

Cu acest prilej a fost făcut 
un schimb de vederi asupra 
problemelor dezvoltării relați
ilor economice și a relațiilor 
tehnice și științifice care inte
resează cele două părți.

Forum al studenților 
profesorilor 
universitățiledin

latino - americane
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LIMA. — în localitatea pe- 
ruviană Ica au luat sfîrșit lu
crările primului forum al stu
denților și profesorilor de la 
universitățile latino-america- 
ne. Au participat delegați din 
partea a 11 țări sud-ameri- 
cane.

în rezoluțiile adoptate, par
ticipant la forum au cerut 
stabilirea unui control guver
namental asupra investițiilor 
străine de capital, naționaliza
rea industriilor petroliere și 
metalurgice și a întreprinde
rilor pentru extracția cărbu
nelui și minereului de fier. 
Totodată, participanții au ce
rut democratizarea învăță- 
mîntului.

tructura agriculturii 
Braziliei a consti
tuit deseori obiectul 
preocupărilor a nu
meroși observatori. 
Aceștia au scos în 
evidență situația

grea a țăranilor brazilieni lipsiți 
de pămînt. în Brazilia există 
267 500 000 hectare de pămînt 
arabil, iar populația rurală se ci
frează Ia 39 000 000 locuitori 
(adică 54 la sută din întreaga 
populație de circa 70 000 000 
locuitori). Cele 267 500 000 de 
hectare sînt deținute însă, în ma
rea lor majoritate, de un mic nu
măr de moșieri. Astfel, marii pro
prietari (care alcătuiesc sub 1 la 
sută din totalul populației rurale) 
dețin 83 la sută din terenurile 
arabile. Din restul de peste 
38 000 000 de țărani, numai 
4 000 000 sînt proprietari de pă
mînt. Dacă adăugăm la aceasta 
și faptul că doar 11 la sută din 
pămîntul deținut de moșieri este 
efectiv cultivat ne vom explica 
lipsa acută de alimente, înfome
tarea maselor țărănești într-o țară 
care, după statisticile O.N.U., ar 
putea asigura hrana a 900 000 000 
de oameni.

Această situație impune cu a- 
cuitate înfăptuirea unei reforme 
agrare menite să pună la dispo
ziția țăranilor pămîntul de care 
aceștia au nevoie pentru a-și pu
tea asigura mijloacele de trai. 
Pînă în prezent au fost întocmite 
peste 200 de proiecte de reformă 
agrară. Nici unul n-a putut fi însă 
transpus în viață din cauza opo
ziției înverșunate a latifundiariloi 
și a cercurilor politice legate de 
aceștia.

Ultimul proiect de reformă a- 
grară este cel inițiat de președin
tele Castello Branco. Proiectul 
aflat în prezent în prag de a fi 
prezentat Congresului (parlamen
tul brazilian), chiar în prima sa 
formă și-a propus sarcini destul 
de modeste. Principalele, sale 
puncte prevedeau : popularea cu 
țărani lipsiți de pămînt a pămîn- 
turilor proprietate de stat; ex
proprierea unor terenuri aparți- 
nînd latifundiarilor în regiuni 
unde se constată o adîncă ine
galitate în repartizarea pămîntu- 
rilor ; stabilirea unui impozit pro
gresiv asupra pămîhturilor nefo-

losite sau folosite în mod nerațio
nal.

în expunerile de motive oficia
le se arăta că punerea în prac
tică a acestui proiect de reformă 
agrară este cerută în primul rînd 
de necesitatea unei redistribuiri a 
proprietății rurale pentru a asi
gura o dezvoltare rapidă a agri
culturii aflată într-o situație 
stagnantă. Se mai arăta, de ase
menea, că această reformă ar 
putea duce la crearea de noi 
piețe necesare dezvoltării indus
triei și la eliminarea tensiunii de 
la sate.

în vederea înfăptuirii reformei, 
Congresul a adoptat unele amen
damente la constituție. Astfel, 
conform noilor prevederi, pro-

9 Un proiect de reformă

agrară 9 Comentarii ale

ziarelor braziliene

prietarii latifundiilor expropriate 
din motive de „utilitate publică 
și interes social" vor fi recom
pensați prin indemnizații sub for
mă de titluri de datorie publică 
și nu prin bani lichizi, cum pre
vedea constituția (ceea ce ar fi 
constituit în multe cazuri o afa
cere pentru moșieri). Modifică
rile stipulează de asemenea că 
agricultorii care vor valorifica și 
exploata timp de 10 ani, fără 
titlu de proprietate, un teren mai 
mic de 100 hectare, vor deveni 
în mod automat proprietari ai a- 
cestor terenuri.

Pentru a liniști pe cei vizați se 
preciza insistent că măsurile fis
cale și exproprierea prevăzută de 
proiect se referă cu precădere, 
dacă nu exclusiv, la marile lati
fundii neproductive, că exproprie
rea se va aplica numai pe anu
mite suprafețe și numai pe baza 
unui plan aprobat prin decret de 
guvern „pentru a se exclude po-

sibilitatea de abuz politic în a- 
plicarea reformei". Ziarul „O ES- 
TADO DE SAO PAOLO" apre
cia ca „textul propus de preșe
dintele republicii grupurilor par
lamentare oferă garanții suficien
te în principiu și în practică" 
marilor proprietari.

Cu toate acestea publicarea 
proiectului de lege în octombrie 
a stîmit opoziția fermă și ime
diată a cercurilor conservatoare. 
Ostilă a fost de asemenea poziția 
conducătorilor partidului Uniu
nea democratică națională 
(UDN). Liderul acestui partid de 
dreapta, Bilac Pinto, a declarat 
că proiectul de reformă agrară 
este „în esență socialist", iar gu
vernatorul Carlos Lacerda, cuno
scut prin poziția sa ultra-reac- 
ționară, l-a calificat drept „un 
proiect întocmit de monștri care 
vor să provoace foametea" (1).

In urma opoziției cercurilor le
gate de latifundiari, proiectul 
președintelui Branco, proiect pe 
care mulți îl apreciau de la în
ceput ca fiind conservator, a su
ferit mai multe modificări. Ast
fel : nu se mai pretinde reduce
rea suprafeței latifundiilor care 
produc pentru export; s-a limitat 
impozitul progresiv asupra tere
nurilor neproductive sau cu o 
slabă productivitate, în așa fel 
incit, după cum remarcă ziarele 
braziliene, impozitului i s-a în
lăturat practic atributul de „pro
gresiv" ; în sfîrșit, sarcina strînge- 
rii impozitelor punitive asupra 
pămînturilor nefolosite se trece 
în atribuția guvernatorilor celor 
22 de state ale Braziliei. După 
cum arată ziarul „JORNAL DO 
BRASIL" această din urmă mo
dificare va face ca reforma să 
depindă de bunul plac al guver
natorilor statelor care sînt și mai 
susceptibili influențării din par
tea latifundiarilor, decît din par
tea guvernului federal.

Amendamentele aduse proiec
tului au provocat nemulțumirea 
chiar și a unor partizani apro- 
piați ai președintelui.

Se consideră că în actuala sa 
versiune proiectul are mari șanse 
de a fi aprobat de parlament. 
Observatorii exprimă însă rezerve 
serioase cu privire la eficiența 
reformei proiectate.
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