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Proletari din toate tarile, uniți-vă!

Cartea marilor creații
man 
ma-

economiei

Marți 24 noiembrie 1964

area Expoziție s-a 
închis... Unind 
meridianele de 
hărnicie ale țării 
intr-o expresie u- 
nică, plină de for
ță, ea va rămîne 

un moment neuitat în aminti
rea vizitatorilor, a celor patru 
milioane de oameni care, timp 
de trei luni, au asistat la pro
iecția acestui mare spectacol 
sărbătoresc al succeselor eco- 

V nomit»’ noastre socialiste.
Duminică, 22 noiembrie, cei 

din urmă vizitatori și-au scris 
opiniile în cărțile de impresii... 
Acum — cînd expoziția s-a 
închis, cînd sondele, locomoti
vele, strungurile și celelalte 
produse, încetîndu-și rolul de 
exponat, de motive decorative 
într-un vast mozaic, se vor 
transforma în instrumente vii 
ale muncii — cărțile de im
presii vor rămîne, pentru cei 
ce le vor cerceta, o mărturie 
la fel de simbolică, la fel de 
plină de semnificații ca și ex
poziția. Ele compun o vastă 
operă colectivă, scrisă de mii, 
sute de îmi de autori. O operă 
colectivă despre Romînia so
cialistă, oferind elemente pen
tru o definiție a ritmului nos
tru, a capacității și a resur
selor romînești de creație, 
concentrate într-o oglindă în 
care se răsfrînge noua geogra
fie a țării.

Despre ce vorbesc aceste 
cărți ? Parcurgîndu-le filele, 
parcurgi, pe de o parte, itine- 
rariul de o sută de hectare al 
expoziției, cu nenumăratele 
Ț^^n27S^&sai^ioYcdxie piftr.iiua - 
ne, în s&lile vaste, decorate 
modern, ca și in fața expona
telor în aer liber. Dar par- 
curgînd aceste file-mărturii, 
parcurgi, totodată, itinerariul 
de gînduri și simțăminte al 
omului care, pus față în față 
cu imaginea Romîniei contem
porane — opera brațelor și-a 
minții lui! — încearcă un 
dialog, măsurindu-și succesele

Cu toți au 18 an>. Sînt la 
cea mai frumoasă vîrslă a ti
nereții, în pragul maturității. 
Și-au făurit idealuri realiste, 
de îndeplinirea cărora sînt si
guri pentru că au simțit și simt 
permanent grija părintească 
a partidului și statului pentru 
creșterea lor, a întregii gene
rații tinere. Acum, în pragul 
sărbătoririi lor, participă la 
numeroase activități menite 
să facă acest moment unic în 
viață — de neuitat.

Fotoreporterul nostru i-a 
surprins pe tinerii de 18 ani 
din raionul 1 Mai, la Casa de 
cultură, ascultând o expunere 
deosebit de interesantă pen
tru ei despre profilul moral 
al celor de 18 ani, despre 

răspunderile acestei vîrste.
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intrat în tradiție ca în fiecare an, întro 
24 și 30 noiembrie, să se desfășoare pe 
întreg cuprinsul patriei noastre tradițio
nala „Săptămînă a economiei". Este a- 
cum un bun prilej pentru trecerea 
în revistă a rezultatelor obținute în ac
țiunea de economisire Ia C.E.C., un pri

lej în plus de educare a maselor largi de oameni ai 
muncii in spiritul gospodăririi cu grijă a veniturilor 
bănești.

Anul acesta „Săptămînă economiei" se desfășoară 
într-un cadru cu totul deosebit — împlinirea a 100 
de ani de la înființarea primei Casc de Depuneri și 
Consemnațiuni. Prin decretul din 24 noiembrie 1864, 
domnitorul Cuza consfințea înființarea acestui edificiu 
menit „să dezvolte comerțul și industria noastră na
ționala . In decursul anilor, în structura organizato
rică, a instituției au intervenit modificări dictate da 
evoluția economică a țării. Nici una din aceste mo- 
dificări n-a reușit însă, după cum era și firesc pen- 

, tra o instituție capitalistă, să atragă masa depunăto- 
i rilor. să constituie un ajutor efectiv pentru aceștia. 
, Abia in anii de după eliberare, Casa de Economii și 
I Consemnațiuni a devenit o instituție menită să răs- 
i pundă cerințelor populației de economisire avanta- 
j joasă a surplusurilor bănești.

In anii construcției socialiste, obținîndu-se rezul
tate de seamă in_ dezvoltarea economiei naționale, 
au crescut totodată an de an și veniturile oamenilor 
muncii, ceea ce permite satisfacerea intr-o măsură 
din ce in ce mai mare a nevoilor materiale, cre- 
înd totodată posibilitatea lărgirii tot mai mult a ac
țiunilor de economisire la C.E.C. Depunîndu-și o 

veniturile bănești, oamenii muncii au po
sibilitatea să-și cumpere obiecte do valoare mai 
mare și pentru o folosință mai îndelungată. Mij
loacele bănești sînt în același timp folosite de statul 
nostru democrat-popular în interesul întregii socie
tăți, pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru 
continua creștere a nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

Acțiunea de economisire la C.E.C.' a căpătat un 
■arg caracter de masă. A crescut numărul unităților 
de deservire, al depunătorilor. Dacă în 1938 nu exi
stau decit 6 sucursale și două agenții C.E.C. în toata 
țara, nefiind nici una în mediul sătesc, astăzi 
stau Ia dispoziția populației 8 627 unități C.E.C., din 
care 6 028 la sate.

Grăitoare sînt și datele cu privire la acțiunea do 
economisire în mediul sătesc. Dacă în anul 1938 din- 
tr-o populație rurală de peste 14 milioane de locui
tori numai 6 900 erau depunători la C.E.C., în peri
oada 1959—1963 creșterea mediei anuale a depună
torilor la C.E.C. a fost de 72,6 la sută, soldul gene
ral fund la 30 septembrie 1964, de aproape 7 ori mai 
mare decît în anul 1959.

Venind în întîmpinarea nevoilor populației, Casa 
de Economii și Consemnațiuni a pus la dispoziția 
depunătorilor diferite instrumente de economisire, care 
satisfac preferințele variate ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate. Astfel ei pot depune economiile lor 
pe libretul de economii cu dobîndă, libretul de eco
nomii cu cîștiguri, libretul de economii cu dobîndă si 
cișhgun în autoturisme, în cont curent personal și 
pe obligațiuni C.E.C. cu 4 la sută cîștiguri. Elevii pot 
depune economiile lor pe foi și timbre de economii.

Printre oamenii muncii care-și economisesc o par- 
rT r e 1personaIe Ia C.E-C. sînt și numeroși 

tineri. Educaț! de organizațiile U.T.M. în spiritul 
gospodărim cu chibzuință a materialelor și materiilor 
pnme cu rare lucrează, tinerii sînt convinși că spiri- 
tul gospodăresc, economic, le este necesar în viata 
personala. Trebuie arătat, de altfel, că educația tine
retului m acest spim face parte integranta din pro- 

i muncii pnn^CasaH\.același
---- ------------------------------------------------------------- -ț

zilele noastre : o țară cu 
de și mine moderne, cu 
fabrici constructoare de 
șini, cu chimie și industrie si
derurgică dezvoltată, cu o a- 
gricultură înfloritoare, cu a- 
vîntul științei, culturii și ar
telor. Un pămînt rodnic, plin 
de viață, transformat prin o- 
fensiva industrializării socia
liste, concepută de partidul 
nostru. Sînt mîndru și fericit 
că trăiesc într-o asemenea 
țară !"

Dar cite atitea asemenea ex
clamații nu cuprind filele căr
ților de impresii!

Spațiul unui articol nu ne 
îngăduie să reproducem, din 
ele, nici măcar o infimă 
partCy Fiecare exponat pre
zent în expoziție (reprezen
tând, uneori, o întreagă indus
trie, sau o mare cetate indus
trială a țării) a adunat în ju- 
ru-i numeroase ecouri, co
mentarii, aprecieri, de la cu- 
vîntul autorizat al specialistu
lui pînă la replica omului de 
pe stradă, străin prin profe
sie de tehnica obiectului res
pectiv, dar preocupat de pro
blemele dezvoltării industriale 
a țării, la curent... ..........
mari ale acestor probleme. 
„Printre exponate am ‘ 
produse ale uzinei în care lu
crez, produse la realizarea că
rora am contribuit direct sau 
indirect — scrie un electri
cian de la Uzinele „23 Au
gust*  Gh. Paul. Produsele uzi
nei noastre se jniătisează la.un 

K\,Vizitînd expoziția — scrie cese ale industriei noastre, îmi 
un muncitor de la Uzinele 
„Republica*  din București — 
am avut în față o hartă vie a 
patriei, așa cum arată ea în
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prin comparația cu trecutul și 
viitorul.

Cum se angajează acest dia
log? El poate avea ca obiect 
expoziția însăși, in ansamblul 
ei. Poate lua ca pretext un 
exponat oarecare, una dintre 
noile mașini-unelte produse 
de industria noastră, sau in
stalația ‘ petrolieră .3 DH 2QO 
A“, sau noua —cumeniare sau ac ștzrnpr-pom.- 
larizată, prezentate in pavi
lionul central (filme care au 
totalizat 850 000 m l dc peli
culă. Ele compun, astfel, o u- 
riașă bandă sonoră, însoțind

tot timpul banda de imagini 
a expoziției, în toate scenele 
și secvențele ei, aidoma co
mentariului unui film. Dar di
namica marelui film panora
mic al expoziției, oferit pe un 
ecran de 100 ha, i-a făcut pe 
vizitatori nu numai spectatori, 
ci și participant la importan
tul moment pe care l-a repre-
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Peisaj de iarnă in Valea Jiului
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La 23 noiembrie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
a primit delegația Uniunii Tineretu
lui Socialist Muncitor din R.P.D. Co
reeană, condusă de tov. Ko San Zun, 
vicepreședinte al U.T.S.M., care, la

invitația C.C. al U.T.M., face o vizită 
in țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Petre Lupu, membru al C.C. al P.M.R., 
și Petru Eriache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M.

(Agerpres)

Primirea la C. C. al U. T. M.
Luni dimineața a fost primită la 

C.C. al U.T.M., delegația Uniunii Ti
neretului Socialist Muncitor din 
R. P. D. Coreeană, condusă de Ko San 
Zun, vicepreședinte al C.C. al U.T.S.M.,

con- 
Ena-

care vizitează tara noastră. La 
vorbiri au luat parte tov. Petru

che, prim secretar al C.C. al U.T.M. 
și membri ai Biroului C.C. al U.T.M. 
în cadrul discuției, desfășurată într-o 
atmosferă cordială și prietenească, au 
fost ‘
tiiie

abordate probleme privind rela- 
dintre cele două organizații;

Amănunte in pat», a 5-a
inu^anul
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• PLOIEȘTI (de la cores
pondentul nostru). — Acor- 
dînd o atenție deosebită orga
nizării mai bune a liniilor 
tehnologice și înfăptuind mă
surile tehnico-organizatorice 
stabilite, 8 întreprinderi in
dustriale din regiunea Ploiești 
au îndeplinit planul anual de 
producție la toți indicatorii. 
Printre acestea se numără și 
Fabrica de mase plastice Bu
zău, care și-a îndeplinit sarci
nile de plan pe întregul an 
încă de la începutul acestei 
luni. Acest succes se datorește 
creșterii productivității mun
cii cu 11 la sută, în condițiile 
în care au fost asimilate 39 
noi produse. Totodată, colecti
vul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de aici a realizat 
economii suplimentare la pre
țul de cost.de peste 4 300 000

lei și beneficii peste plan în 
valoare de 4 107 000 lei.

Succese asemănătoare au 
obținut și colectivele între
prinderilor „Vulturul"-Comar
nic, Fabrica de carton asfaltat 
și vată minerală Teleajen, „1 
Mai“-Bucov, Fabrica de șa- 
motă Azuga și altele.

• CLUJ (de la corespon
dentul nostru). — Aproape 20 
de întreprinderi industriale 
din regiunea Cluj au raportat 
realizarea planului de produc
ție pe 11 luni. Colectivul de 
muncă de la întreprinderea 
„Carbochim" a depășit pro
ducția globală cu 7,6 la sută, 
iar productivitatea muncii a 
crescut pe 10 luni cu 7,5 la 
sută. Au fost realizate anga
jamentele la producția globală 
și beneficii. Peste angajament

s-au dat 100 tone pastă-elec- 
trozi, electrozi siderurgici și 
alte produse.

Și cele 7 întreprinderi ale 
D.R.E.F. Cluj și-au îndeplinit 
planul pe 11 luni. Colectivele 
de muncă ale acestora au rea
lizat 764 000 lei economii peste 
plan și 5 230 000 lei beneficii 
peste plan. Tot peste plan s-au 
dat aproape 36 000 tone che
restea. Aceste succese se da- 
toresc în primul rînd activită
ții însuflețite depuse pentru 
realizarea angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă, cît 
șt- înzestrării exploatărilor fo
restiere cu noi utilaje. Numai 
în ultimele două luni în ca
drul D.R.E.F. Cluj au intrat în 
lucru noi tractoare pentru 
scos-apropiat, 5 instalații pen
tru încărcat în vagoane, 16 fu- 
niculare etc.

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi
e la sfirșitul lunii 
august, la secția de 
miliție numărul 14 
din București s-a 
prezentat o tânără 
de 17 ani. Avea 
ochii plînși și era

tare înfurită.

★

Iată, pe scurt, povestea ei...
...Marina N. împlinise 16 ani 

cînd sora sa (are o soră mai mare) 
o invitase la primul „ceai" (unde 
s-a băut de fapt... coniac) apoi, 
în săptămînă următoare, pentru 
prima dată fuseseră împreună la 
„Cina*.

— Trebuie să te mai dezgheți 
și tu... îi spusese sora. Ești mare. 
Trebuie să-ți trăiești viața...

„Sînt mare", se gîndise Mari
na, și din clipa aceea parcă în
cepuse să audă tic-tacul unui 
cronometru bătându-i în ureche, 
grăbind-o.

— Nu, nu beau, spusese ea 
atunci cînd unul dintre băieții 
care o întovărășeau pe sora ei, 
o servise cu coniac. Mie îmi pla
ce numai berea, puțin...

— Ei, na! berea! i se răspun
sese. Berea e pentru bătrîni. Gu
stă coniacul, tu ești tânără...

Tic-tic-tic... făcea cronome
trai care o grăbea...

„Sînt mare, trebuie să mă de
prind și eu, nu ?“ se gîndise Ma
rina stând cu paharul în mină. 
„N-o să rămîn o înapoiată...*.

„Tu, îi spunea ea peste cite- 
va săptămîni sorei sale. Uite,

m-am civilizat și eu! — și lu- 
înd paharul „mic*  îl sorbise din- 
tr-o înghițitură. „Dacă m-ar ve
dea mama...".

— Marna! exclamase vădit 
indispusă sora. Păi, după mama 
te iei tu ? Mama e cu bătrînii. 
ce pricepe ea...

Invățînd pînă la urmă o mese
rie, Marina se angajase la o fa
brică. Dar chiar din primele luni 
avusese discuții în secție — era 
neatentă, mintea ii zbura mereu 
la distracțiile din seara trecută, 
sau din seara care urma.

zece și pornise să se phmbe prin 
oraș. Pe la ora treisprezece i-au 
apărut in fată doi tinen. care, 
se vedea, băuseră binișor. ' or
beau tare, glumeau cam groso
lan, dar ei » se păruseră destul 
de simpatici. „Băieți dc viață*,  
își zisese ea și-i privise cu coada 
ochiului tocmai în momentul 
cînd cei doi se uitau la dinsa.

...Nu era prima ei cunoștință 
făcută pe stradă, nici prima da
tă cînd se plimba singură cu 
niște băieți. Toată săptămînă a- 
vusese cîte o întâlnire dar

0 HMHPURE• ••

„Sînt tânără, trebuie să mă 
distrez" își zicea ea.

— Zău, tu n-ai nici un iu
bit ?... se arătase de-a dreptul 
îngrijorată la un moment dat so
ra mai mare. Eu m-am căsătorit, 
e altceva; trebuie să-ți găsești 
și tu o dragoste, zău așa, nu fa
ce... fată de 16 ani!

In iulie anul acesta Marina 
împlinise 17 ani. In august i s-a 
întâmplat necazul acela, pentru 
care fusese la miliție.

...Seara fusese la „Cina", stă
tuse pînă târziu și dimineața nu 
prea se simțise bine. Nu s-a mai 
dus la fabrică. Se sculase pe la

spre mirarea ei — nu întâlnise 
dragostea. Și ardea de nerăbdare 
să știe și ea ce simt alții cînd 
sînt îndrăgostiți. Se străduia, fă
cea chiar eforturi să se îndrăgos
tească, dar nu simțea nimic.

...Cinci minute de la noua cu
noștință și Marina se afla deja 
cu cei doi într-un restaurant. Se 
comandase băutură.

...Simțea că se încălzește, bă
ieții erau veseli depășind chiai 
măsura permisă într-un asemenea 
cadru. Dar, ce vrei, își zise ea, la 
distracție parcă mai ții cont de 
ce zic alții ?

(„Dar ce le-a venit nebunilor 
Vai, simpatici sînt! Au 

cizemat un taxi? Și unde mer- 
zem ? La un prieten ? E singur ? 
Da ? N-am fost niciodată la un 
bărbat in casă!*  Dar ce, sînt 
mare de acum !*).

★

Marina stătea în fața ofițerului 
dc miliție. Plîngea, acoperindu-și 
cu o palmă un ochi înnegrit, ct 
o alta o ruptură a fustei.

— Netrebnicii! Au răsucit 
cheia în ușă... Mă serviseră cu 

prăjitură... îi credeam așa po- 
F.tâcoșL Dacă nu m-aș fi luptat 
cu ei...

Ofițerul scria pe o foaie de 
hirtie.

— Cînd zici ca i-ai cunos
cut ?

— Pe la ora treisprezece.
— Și cînd ai scăpat din casa 

aceea ?
— Acum o jumătate de oră... 

sughița Marina.
„Ora cincisprezece", a notat o- 

fițerul în hîrtiile sale.
— Deci, două ore! a dat el 

din cap. De la cunoștință pînă 
la acceptarea invitației de a intra 
într-o casă străină...

Marina făcuse niște ochi mari, 
mari. Se gîndea la ceva ? Tăcea. 
Abia a doua zi, în fața muncitoa
relor din secție a simțit așa, ca 
o nedreptate, faptul că nu erau 
criticați numai huliganii aceia, 
că i se reproșau și ei niște gre
șeli.

— Eu ? De ce sînt vinovată și 
eu ?

CE
Am povestit întîmplarea alăturată 

unui număr de tovarăși, preocupați de 
formarea și educarea tinerei generații. 
Opiniile formulate dau răspuns la 
multe din întrebările rezultate din in- 
tîmplarea Marinei N., dar pun totodată 
tn fața tinerilor noi și serioase între
bări.

A £i modern...

In fața noastră stă o tovarășă cu experi
ență de viață, cu mulți ani de activitate in 
muncă de educație a tinerilor, cu experiența 
ele mamă, de profesoară. Tovarășa Lucia 
Doina Tirea este secretară a organizație 
de partid și directoare adjunctă a uneia 
dintre cele mai mari școlijnedii din Capi
tală, Școala „Spiru Haret“.

— Incercînd să-mi spun părerea despre 
întîmplarea povestită, n-o să mă rezum, 
totuși, la ea. Voi începe, așadar, pornind 
de la o premiză generală și anume că ge
nerația tînără (mă refer la cei care au a- 
cum 16—17—20 dc ani) prezintă niște ca
lități și sensibilități specifice acestor ani. 
Oricît li se pare unora de ciudat, această 
ultimă parte a secolului XX pe care o tră
im are un ritm aparte, pe care „copiii" des
pre care discutăm și care trec la maturita
te îl recepționează foarte rapid. Nu e vor
ba aici de ritmul muzicii la care se opresc, 
deseori, ironiile celor care au rămas la

Lucia Doina Tirea. directoare adjunctă a 
Școlii medii Spirit Haiel“

tango, ci de ceva mult mai substanțial t să 
ne gindim numai la cîte cunoștințe despre 
lume, despre societate, ce informare bo
gată din toate domeniile dețin copiii și 
elevii noștri.

Ca mamă, ca profesoară, sînt foarte a- 
tentă la această realitate, căutînd să înțe
leg, să apreciez și să folosesc în scopul e- 
ducației particularitățile deosebite ale ce
lor mai tineri. Deseori în clasă, în școală, 
discut cu băieții și fetele din clasele a X-a, 
a Xl-a și-mi dau seama că sînt, în general, 
frămîntați de probleme importante și se
rioase. Dorința de a fi în pas cu epoca, mai 
precis de a fi moderni îi preocupă în mod 
deosebit.

„Pe cine să cred ? Părinții sînt laconici 
In explicații, vîrstnicii nu ne înțeleg, pen
tru că noi sîntem „generație modernă", 
mi-a spus o elevă din clasa a Xl-a într-una 
din zilele trecute. „Este adevărat, a conti
nuat eleva, că de multe ori aș prefera să 
citesc, să merg la o expoziție sau la un 
concert, dar — gîndiți-vă — nu pot refuza 
invitația prietenilor de a merge la resta
urant sau bar, pentru că nu vreau să par 
înapoiată, învechită în concepții".

— E un aspect care o apropie și de 
Marina, și de alți tineri care se vor cu tot 
dinadinsul „moderni",

EUGEN FLORESCU 
ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. II—III)
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comuna
regiunea Dobro-

Spătaru Viorel
Niculițel — 
gea.

Cele trei 
„Ziua bună", 
ricirii", „Pe 
partid" dovedesc 
pentru temele actuale majore. 
Numai că, din păcate, rămî- 
neți la suprafața ideilor, a 
faptelor, versurile fiind astfel 
simple fraze foarte generale 
care, deși adevărate, sînt în
că destul de abstracte și nu 
pot stîrni emoția pe care tre
buie să ți-o dea poezia. Ver
sificarea șcliioapătă. Vă sfă
tuim să renunțați la fraze de
clarative. încercați să fiți cît 
mai personal.

poezii trimise: 
„Trandafirii fe- 

tine te cînt, 
preocupare

tuie tema unui articol sau 
unei informații. Numeroase 
fapte interesante stau la dis
poziția corespondentului vo
luntar dornic să împărtă
șească colegilor din alte școli 
experiența cea mai bună. Vă 
sfătuim să cereți ajutorul co
mitetului U.T.M., al tovarăși
lor profesori și al conducerii 
școlii pentru a realiza materia
le folositoare. Verificați atent 
datele.

Emilia Fîrtat — comuna
Giulești, regiunea Oltenia, Ion 
P. Dragnea — comuna Baia,

Stingă Ioana — studentă. 
Magistrala Nord-Sud, bloc 18. 
București.

în funcția de pedagogi se 
numesc absolvenți ai institu
telor, școlilor pedagogice sau 
medii (cu diplomă), sau tineri 
care urmează învățămîntul su
perior fără frecvență. Pedago
gul trebuie să contribuie, ală
turi de personalul didactic si 
de organizațiile U.T.M., la 
formarea unui colectiv unitar 
de elevi, la bunul mers al șco
lii. De asemenea, el îi ajută pe 
elevi în pregătirea lecțiilor, în 
organizarea timpului liber al 
acestora.

regiunea Dobrogea, Ghiță R. 
Gheorghe — comuna Cioba- 
nu, regiunea București, Toa- 
dcr I. Soare — comuna Pău- 
lești, regiunea Galați, Iulian 
R. Răboj — raionul Drăgă- 
nești-Vlașca — elevi.

Orice tînăr care dorește să 
scrie ziarului nostru poate de
veni corespondent voluntar. 
Bineînțeles, corespondentul 
trebuie să fie un exemplu 
pentru colectivul în care 
muncește sau învață, exigent, 
să descopere în permanență 
faptele cele mai semnificative.

După cîte ne-ați informat, 
în primul trimestru ați obți
nut rezultate foarte bune 
la învățătură. E un lucru me
ritoriu și ne bucurăm ca do
riți să scrieți.

Vă sugerăm cîteva proble
me pe care să le aveți în ve
dere : cum sînt ajutați, elevii 
rămași în urmă la învățătură 
să acorde atenția cuvenită 
studiului individual ; opinia 
clasei față de cei leneși ; ac
tivitatea cercurilor pe mate
rii ; cum se înțelege în școală 
adevărata colegialitate ; acti
vitatea formațiilor artistice 
aia oiavikiT pU; Bineînțeles
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In platformelede

de pe cimp
corespondentul

o oră de iuicd

se 
re 
la

cla- 
Ro- pădurii

Elevii clasei a A-a C, Școa

la

Mitu Dumitru — elev, 
sa a Xl-a, Școala medie 
șiorii de Vede.

în cadrul Institutului 
limbi și literaturi străine,
funcționează următoarele fa
cultăți : limbi slave, romanice 
și clasice, limbi germanice. 
Este bine că vă interesează 
încă de pe acum ce probe tre
buie să susțineți la examenul 
de admitere. In acest fel, a- 
veți posibilitatea să vă pre
gătiți temeinic. Studiați lim
ba și literatura romînă, lim
ba străină respectivă (rusă, 
engleză, franceză, germană) 
la care veți da probe scrise și 
orale. Probă scrisă veți da și 
la istoria universală (moder
nă, contemporană).

Durata de studii este de 5 
ani. Vă dorim succes I

recomandările
organizațiile

str.Cîmpeanu Ecaterina — 
Semenicului nr. 8, Lugoj.

Editura pentru literatură 
universală are sediul în str. 
Dianei nr. 8, raionul 1 Mai 
București. Amănunte în le
gătură cu problemele ce vă 
interesează le puteți căpăta 
adresîndu-vă editurii respec
tive.

Mărgărit Gheorghe — co
muna Bănești, raionul Cîmpi- 
na.

Scenariul despre care ne-ați 
vorbit îl puteți trimite pe a- 
dresa : Centrul de producție 
cinematografică „București", 
— Combinatul poligrafic „Ca
sa Scînteii". Pentru ziar aș
teptăm să primim materiale 
cu aspecte din activitatea ti
nerilor cărora

LAȘI (de la 
nostru)

Cunoscind 
specialiștilor.
U.T.M. din raionul Birlad au 
inițiat acțiunea ..Luna noiem
brie, luna transportului în
grășămintelor naturale". In 
multe gospodării colective ti
nerii conductori de atelaje fo
losesc fiecare ..fereastră' din
tre ploi sau dintre celelalte 
munci din gospodărie. Căruță 
cu căruță, zi cu zi. pe terenu
rile prevăzute a fi fertilizate 
sint transportate însemnate 
cantități de îngrășăminte. La 
Dragalina, de exemplu, tinerii 
au transportat pînă în prezent 
1560 tone, la Puiești 1100 
tone, iar la Stoișești și Bogdă- 
nița cite 710 tone. Pe întregul 
raion tinerii au transportat 
pînă la 20 noiembrie peste 
13 000 tone de îngrășăminte 
naturale cu care se va fertili
za o suprafață de aproximativ 
880 de hectare. Acțiunea con
tinuă.

a munte iama a 
venit brusc. Deși 
oamenii s-au pre
gătit să o intîm- 
pine, parcă a venit 
pe neaștepzaze. 
Munții Colcotir.a, 

Șețu, Năpirsteanu, Cernaz. 
Voevoda din masivul Făgăraș, 
au început să fie ocoliți de 
excursioniștii duminicali. Par
că și păsările și vietățile pă
durii s-au împuținat. Au ră
mas stăpîni peste codrii multi
seculari muncitorii forestieri, 
al căror sezon plin abia în
cepe. în acest anotimp, tind 
oamenii coboară spre case mai 
rar, rămînind să doarmă in 
cabanele curate, călduroase, 
începe și iarna culturală a 
muncitorilor forestieri.

Dumitru Bar dac, directorul 
clubului forestier Stîlpeni, îm
preună cu bibliotecarul Nico
lae Odă, colindă filialele clu
bului : sălile culturale din par
chetele de exploatare, cele 27 
de biblioteci volante. Ca de la 
o centrală electrică pleacă de 
la club spre cabanele munci
torilor zeci de circuite : cir
cuite culturale care vor scur
ta nopțile lungi ale iernii.

★
Cînd vii noaptea cu trenul 

dinspre Stîlpeni, sectorul Șeț i 
te întîmpină cu pădurile-i în
tunecate și încremenite; prin-

tre ele. mai nu la Căprioara, 
luminile de la cabanele mun
citorilor par neobișnuite in 
acest sălbatec peisaj dl nopții. 
Intrăm încet intr-una din a- 
certe săli luminate. Astă-sea- 
ră se învață. 60 de muncitori 
urmăresc atenți expunerea in
ginerului Maria Constantin. 
Tema lectoratului organizat 
pentru muncitorii sectorului 
Șețu este „Valorificarea supe
rioară a masei lemnoase". Dar 
ideile acestei expuneri ar pu
tea fi descoperite în însăși 
viața forestierilor din acest 
ungher de munte. Valorificarea 
superioară a lemnului. Aceas-

Iarna culturală
la 1. F. Stîlpeni

EUGEN MARINESCU 
student

CE PĂRERE AVEȚI ?
de trarre

Sîmbătă și duminică, peste 
600 de studenți bucureșteni au 
pornit cu trenul și- autocarul 
în excursiile organizate la 
care sfîrșlt de săptămînă 
către cercul de turism 
centrul nostru universitar, 
toreasca Vale a Prahovei, 
țiunile' de pe malul Oltului, 
defileul Argeșului, masivul 
Ciucaș, Poiana Izvoarelor au 
constituit puncte de atracție 
pentru studenții excursioniști. 
Cu acest prilej ei au mai vi
zitat muzee, locuri memoriale 
și obiective industriale cum ar 
fi: I.M.S. Cîmpulung, barajul 
Hidrocentralei „16 Februarie", 
Uzinele „Tractorul" din Bra
șov. Tot în aceste zile au so
sit în Capitală numeroși stu
denți din centrul universitar 
Craiova si de la Conservato
rul din Iași.

ta nu putea fi înfăptuită fără 
o valorificare superioară a 
oamenilor. Iată familia mun
citorului Secătureanu. Tatăl a 
venit acum 30 de ani pe aceste 
locuri să taie „o curea de pă
dure. Ne-am săpat un culcuș 
în pieptul muntelui. Sub cap 
țineam dreapta, la tălpi ne 
frigea focul. Făceam 2—3 me-

au învățat să folosească fie- 
răstraiele mecanice, brațele 
lor au devenit de zeci de ori 
mai puternice, datorită și cu
noștințelor pe care le-au căpă
ta: despre munca lor. Au ur
mat cursul de calificare, au 
dat examene, dar după cum 
vedem școala lor nu s-a în
cheiat. continuă aici în sala 
culturală a sectorului. Intr-a- 
devdr cs intr-o adevărată 
școciă a»ci au loc expuneri, 
lectun ți prezentări de cărți 
tehnice, concursuri „Cine știe 
metene. Cu filme so
licitate București („Metode 
modrrue de doborire a arbori
lor-, ^Mecanizarea lucrărilor 
de exploatare", ^Electrificarea

***« pddurilor", „Meca- 
*iza*ea  contului lemnului") se 
orftKueazd adevărate coloc- 

cărțile solicitate bi
bliotecii c.ubului se pregătesc 
concurrun intre funiculariști 
fi drujbiști; cu ajutorul ingi- 
".emlc"' n tehnicienilor au loc 
juruaic-vorbite „Ce e nou in 

Asemenea școli

găsesc și în celelalte sectoa- 
de exploatare, la Mihăești, 

. Plaiul Lung, la Slănic. 
Pădurea oferă generoasă 

trunchiuri de stejar și de fag, 
dar miinile oamenilor trans
formă acest lemn în zeci de 
produse: de la parchetul vii
toarelor locuințe și pînă la bu- 
danele de 12 000 l în care se 
va învechi murfatlarul.

în relațiile dintre oameni și 
pădure a intervenit, o dată cu 
mecanizarea, și școala. Mun
citorii forestieri își însușesc 
cunoștințele tehnice noi, valo
rificând astfel superior nu nu
mai lemnul ci și propria lor 
forță și capacitate de muncă.

*
In masivele de fag și stejar 

noaptea coboară mai devreme 
decît la cimpie, iar orizontul 
se oprește la cîțiva pași, în 
prima coastă de munte. La ora 
înserării însă, în sălile de cul
tură sau în cabanele îndepăr
tate se aprind aparatele de 
radio, se scot din rafturi cărți, 
încep confruntările pe tabla 
de șah.

...Au sosit ziarele. „Ce e nou 
in lume ?". Întrebarea găsește 
răspuns în informările asupra 
principalelor evenimente poli
tice, care au loc săptămânal. 
Proza lui Sadoveanu, versul 
lui Coșbuc, poemele închinate 
frumuseților patriei, partidu
lui, string la serile literare zeci 
/♦•«r u?ft; “ )U'CinSțttt Cld “mU'Zl- 
cuțe sau dansatorii din Stîl
peni, aduc aici sus, la munte 
versul, muzica și dansul. De 
curind maistrului de parchet 
Mihai Delerici, brigadierului 
Mihai Delerici. („nepotul"), 
șefului de echipă Ion Berharu, 
evidențiați în muncă, le-au 
fost aduse laude de cea de a 
doua brigadă a clubului în
tr-un „Raid la gurile de ex
ploatare". Sortatoarele Iones- 
cu Doina, Elena Onea, Cazan
giu Buzoianu Nicolae, au cîn- 
tat, apoi s-a dansat. Se anunță 
vizitele unor brigăzi științifi
ce, drumeții pe hartă, „Călă
tori romîni pe meridianele 
globului", ghicitori literare.

în aceste seri de iarnă, în 
sălile de cultură din cabanele 
depărtate, orizontul pădurii ca
pătă alte dimensiuni. în aceste 
seri, pentru muncitorii fores
tieri se deschid ferestre prin 
care privesc spre întreaga 
țară.

VIORICA GRIGORESCU

creații
(Urmare din pag. 1)

dau seama că e loc pentru 
mai mult“. Privindu-și opera, 
creatorii se bucură, încearcă 
sentimentul plenar al mân
driei, al satisfacției patriotice, 
împletind elogiul (un elogiu 
ce se adresează, în ultimă a- 
naliză, lor înșil&l) cu exame
nul critic efectuat cu rigoare, 
cu simțul răspunderii și al ma
ximei exigențe (examen cu 
caracter activ, de adevărat 
angajament pentru viitor.’). 
Acest larg examen colectiv, în
treprins pe sute de file în căr
țile de impresii, e un itinerar 
la fel de interesant și de in
structiv ca și cel al expoziției 
însăși, aliniind exponatelor, 
ca simboluri ale vredniciei 
poporului, ceva din sufletul 
celor ce le-au creat.

Cîteva exemple, extrase la 
întîmplare:

„Aripile tehnicii noastre, a- 
semenea avioanelor noastre, 
s-au ridicat nu numai la mari 
înălțimi în cerul țării, dar au 
ajuns să străbată depărtările, 
să fie cunoscute peste mări și 
țări" (ing. Gh. Sandru — de la 
Atelierele de reparații, Aero
portul Băneasa).

„M-au interesat în mod deo
sebit acele ramuri noi ale in
dustriei noastre, născute o 
dată cu revoluția, cum ar fi, 
de pildă, chimia. Am vizitat 
pînă astăzi o seamă de centre 
chimice — chimia este o pa
siune a mea — dar pentru 
prima oară aici, cuprinzînd 
tot ce s-a făcut într-o ima
gine unică, mi-am dat seama 
pe deplin de uriașele realizări 
în acest domeniu" (prof. Vic
tor Ionescu, Cluj).

„Vizitînd în amănunt expo
ziția, mi-a plăcut îndeosebi 
sectorul transporturi și comu
nicații, dat fiind faptul că sînt 
ceferist" — scrie un lucrător 
al Stației C.F.R. Toplița. M-a 
impresionat modul de prezen
tare a exponatelor, numărul 
mare și diversitatea lor. Insta
lațiile de centralizare electro- 
dinamică romînești m-au pus 
la curent, pe viu, cu anumite 
lucruri știute numai din 
carte. Voi împărtăși impresiile 
și colegilor mei"...

Alte mărturii, nenumărate, 
elogiază construcțiile, marile 
construcții înălțate sub cerul 
patriei (un vizitator, bunăoară, 
vede în ele „expresia materia
lă a urcușului Romîniei spre 
culmi"), altele se referă la dez
voltarea agriculturii, prin pu
ternica bază tehnico-mate- 
rială creată de statul demo
crat-popular. Dar cine poate 
epuiza, fie și printr-un rezu
mat general al ideilor, bogă- 

“ ’ da

trare în expoziție, într-o ali
niere competițională de iz- 
bînzi ale creației, semnifica
tive pentru fiecare sector în 
parte. „Am fost impresionat 
de concepția și de stilul de 
execuție al mașinilor-unelte 
din țara dv. Am observat la 
aceste mașini o serie de ele
mente moderne care le ridică 
la nivelul tehnicii mondiale"
— scrie oaspetele englez L. 
Beck, inginer șef de producție 
la Compania „Poter Brother
hood LTD". Un alt oaspete, 
dr. ing. Hans-Ulrich Kohrț, 
director adjunct al Societății 
„Lurgi" din R. F. Germană, 
se declară impresionat de 
„modernele- instalații chimice 
și de prelucrare a petrolului, 
care mi-au dat certitudinea 
că în Romînia petrolul și alte 
materii prime sînt valorifi
cate superior(...) Vizitînd ex
poziția — continuă oaspetele
— mi-am dat seama că dez
voltarea industrială nu se 
face numai vertical, adică nu- 
rnai în anumite domenii, ci 
multilateral, în toate ramu
rile și în proporții corespun
zătoare". Transcriem, dintre 
cele mai recente mărturii, și 
pe cea a oaspetelui italian 
Aldo Nobile, redactor șef al 
săptămânalului „Mondo Nuo- 
vo" : „Vizitînd expoziția,
mi-am dat seama că țara dv. 
și-a dezvoltat în mod armo
nios ramurile economiei sale, 
fără să lase în urmă anumi
te sectoare. Am avut o pre
ferință, și anume pentru sec
torul construcțiilor, în care 
scop m-am oprit îndelung^ în 
fața exponatelor care înfăți
șează realizările în acest do
meniu. Cu această ocazie 
m-am convins tă există o 
preocupare plină de grijă 
pentru oameni, pentru • a li ^se 
crea condiții optime de viață".

Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a adus, tutu
ror oaspeților, nu numai o 
simbolică dovadă, ci echiva
lentul material al noului spi
rit romînesc, afirmat pe toată 
aria patriei noastre în faptele 
de construcție care au decis 
trecerea Romîniei într-o nouă 
și luminoasă etapă istorică.

Marea Expoziție s-a închis... 
Care este bilanțul ei ?
Ni-l imaginăm pe vizitato

rul care, părăsind expoziția, 
se întoarce la locul de mun
că, în uzină, pe șantier, pe 
ogoare. Se întoarce la strun
gul „made in Romania" la 
care lucrează (acelaș din ex
poziție) sau pe schela noii 
construcții, sau, în satul ogoa^ 
relor înfrățite, sau în incinta 
academică a sălii de studiu. 
Ce aduce cu el. în aceste

DV

aucind vestea despre noi pes
te meridianele și paralelele 
lumii. Circa 20 000 de oaspeți 
de peste hotare au vizitat, în 
aceste trei luni, expoziția, 
scriind în cărțile de impresii 
cuvinte care, adresate opere
lor văzute și creatorilor lor, 
vorbesc despre înaltul presti
giu al Romîniei socialiste, 
țară a progresului în toate 
domeniile. Luînd act de noile 
realizări romînești, oaspeții 
de peste hotare își exprimă 
deschis admirația, reconside
rând deseori — pe baza fap
telor — dimensiunile cu care 
veniseră de acasă: „Cunoș
team o Romînie patriarhală, 
agricolă, și am găsit o țară cu 
o economie unitară, impre
sionantă", scrie un oaspete 
de departe, făcîndu-se ecoul 
a nenumărate aprecieri simi
lare. Vîrsta de astăzi a țării, 
contemporaneitatea ei cu ci
vilizația tehnică avansată, 
și-au aflat o strălucită

ne de oaspeți —- duc cu mine 
imaginea plină de măreție a 
țării; o imagine care îmi în
tărește, o dată mâi mult, sen
timentul încrederii în drumul 
pe caro ne călăuzește înainte 
partidul". E un sentiment una
nim, exprimat într-o formă 
sau alta de toți autorii „cărții 
de aur" a expoziției, iar acest 
sentiment, sentimentul în
crederii în forțele noastre, în 
marile forțe eliberate ale po
porului, constituie temelia cea 
mai de preț pe care vom clădi 
succesele viitoare.

In acest drum către viitor, 
expoziția realizărilor econo
miei naționale a reprezentat, 
prin exponatele și semnifica
țiile ei, o primă treaptă, un 
prim pas într-un amplu pro
gram de realizări, un semn 
strălucit al maturității indus
triei, al economiei noastre, 
deschizînd certitudinea unor 
noi victorii.

(Urmare din pag. I)

— Intr-adevăr, trebuie să-i ajutăm 
țeleagă ei înșiși sensul noțiunilor pe care 
le utilizează. Modern..., Modernitate...

Am asistat în ultimul timp la unele ma
nifestări ale tinerilor din jurul meu, făcute 
în numele acestui stil modern, încît am 
avut momente de îndoială ; am stat de vor
bă cu mine însămi : oare nu sînt înapoiată, 
depășită de... viață, de acest spirit mo
dern ? mi-am zis.

Studiindu-i pe unii tineri care au preten
ția la această eticheta frumoasă, am înțe
les, însă, că pentru ei a fi modem înseam
nă de cele mai multe ori a fi violent, repe
zit, nepoliticos etc. Un asemenea tînăr 
„modern" nu invită o fată la dans, ci pur fi 
simplu o trage de mînă ; „modem" mai 
înseamnă, după părerea lor, și a o lăsa în 
mijlocul sălii, o dată cu ultimul acord ; a 
folosi în limbajul obișnuit cuvinte stîlcite, 
șmecherești etc. în toate aceastea există 
în realitate o lipsă de elementar bun simț 
și nu un stil modem.

— Ați putea da cîteva exemple de ceea 
ce trebuie inclus în noțiunea de modern 
și ce nu trebuie ?

— Să recunoaștem că este mai ușor a 
detecta ceea ce trebuie respins ca fals, sau 
denaturat, din sensul noțiunii de modern, 
decît sa definim conținutul ei real ; aceas
ta oferă uneori teren confuziilor. Și, totuși, 
viața noastră, în manifestările ei atît de 
variate, ne pune la îridemînă neîndoios 
□remizele necesare clarificării.

După părerea mea, accepția contempo
rană a modernității are un pivot principal: 
acordul între buna cunoaștere a elemen
tului nou apărut în viața societății, și în
sușirea acestui element într-un mod 
profund, organic, în deplină armonie cu 
personalitatea și echilibrul fiecăruia dintre 
noi. Deci: o informație bogată, integrată 
în mod necesar și armonios felului de a fi.

— Poate că un exemplu ar fi binevenit...
— Da. A fi la curent cu marile — une

ori uluitoarele — noutăți pe care le aduc 
știința, tehnica și cultura zilelor noastre 
și a le reține nu în mod automat, nu pa-

Suit multe drumuri 
ui viață. Pe care-1 alegi

ar intilnim cu ei încercăm 
“ ce^.ma* firesc un sentiment de 

i- ii întrebăm : dragii noș- 
i de ați ajuns aici ? Viața noa- 
a. iii vă deschide tuturor în față

K. _pl
at» a?

âe oit «H

ai- de mari_ perspective! Cum de n-ați 
io®: «ă vâ alegeți un drum serios, care
'■*  -a.A dm voi oameni apreciați, respec
ta - uneai, sintem întrebați; „Dar 

«m 'Tne să ne plimbăm, să ne dis- 
Nnnx mai normal decît un răspuns 

’■ acestor întrebări, fiindcă plimba- 
— și ce gamă largă de po- 

5*̂  de a se distra au tinerii noștri — 
Ssc din atributele cotidiene ale tine-

tod totodată prilej de exprimare al 
dragoste: și încrederii în 

acestei virste. Dar cîtă 
L-r^ mtre satăfacția pe care o dobîn- 

de un»^aza

pe care o oferă niște 
prelungite de-a lua

te fata sticlelor de 
că ânt distracții $i 

’ dâcat acestora 
de nu trebuie 
ta valoare a 
reâ să const:- 
conmpunctxîî

Laiăr Popa, procuror al orașului
București Dr. Alexandru Pascaru

spre tru-

P1^'^ Marinei !-a determinat să caute 
- ti$e, rezultatele unei anchete pe care 
a lacut-o recent in rindul a aproape 9 000 
ae teme:, salariate ale fabricii.

— Rețin un amănunt, important și. esen
ța.- ze-a spus dînsul: graba Marinei de a 
«■oojte viața, distracțiile...
, din ceea ce șpunefi, că sin-
Vti rmpotrica acestor cunoașteri ?

— Xu. nu. Fiecare ajunge, trebuie să 
i :~zi. U eroeriența complexă a vieții; 
n-a» vira să fiu apreciat că dau sfaturi 
pwrttamste. Dar există in viața unui om o 
* r— tă periodizare, care ține înainte de 
toate de etapele pe care le parcurge or- 
ganS.-T7ul uman în dezvoltarea sa. A con- 
Onui acestor reguli stabilite de natură 
tosea.:ată. de data aceasta, a greși.

— Se afirmă uneori că in deceniile din 
produs niște schimbări de na- 

hotogică in organismul uman, că 
a e—or tiaeri t-ar datora acestor schim-

. indici există, intr-adevăr, 
K-mmOa--ue insă fund determinate nu atît 
de cauze de ordin biologic, ci de faptul că

tînărul primește astăzi o informație mult 
mai devreme decît altădată și mult mai bo
gata — prm cărți, ziare, filme, radio, te
leviziune etc. —- toate acestea dînd reacții 
care se pot constata, în unele cazuri tinerii 
ajungind mai repede la maturizare. Tocmai 
in aceste cazuri însă maturizarea biologică 
Uebuie firesc, să corespundă și unei ma
turizări din punct de vedere al concepțiiloi 
despre viața, muncă, idealuri, dragoste 
sentimente etc. Dacă fiica mea — care are' 

ani - Se va maturiz*-  
X • CU 1—2 ani mai devreme decît 
se maturizau acum 50 de ani fetele, tre
buie oare sa renunțe la demnitate ? Trebuie 
să devină ușuratecă ? De ce? în cazul 
Marinei (care, prin Certificatul medical, în
cerca să dovedească faptul că a fost cu- 

cu®inJenia sau necumin- 
țema este de luat in discuție, ci ușurința 
cu care a acceptat ea prietenia unor oa
meni grosolani. Poți să ai certificat me- 

•’ î*™ 0” să n’aibă d^loc o
“apresie bună despre tine. Ți se întîmplă 

1 VOf ra CU 0 tînără care frecventează la ore foarte tîrzii restaurantele^



La 1 decembrie start în Plecarea
vicecancelarului

Spartachiadei de iarnăV Austriei,

dr. Bruno Pitiermann

n. legătură cu pre
gătirile pentru 
Spartachiada de 
iarnă am avut o 
convorbire cu to
varășul Anton. Mo-

, raru, șeful comisi-
siei sportive a Comitetului oră
șenesc U.T.M. București.

— Ce măsuri au fost luate 
pentru a asigura participarea 
în masă a tinerilor din Capi
tală la întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă ?

— In fiecare aiș, sosirea ier
nii oferă tinerilor un bun pri
lej pentru a-și demonstra pasi
unea față de multiplele spor
turi specifice acestui sezon:. 
Numai în ediția 1963—1964 
■« Spartachiadei de iarnă au 
participat peste 390 000 de ti
neri din Capitală. S-a remar
cat, cu acest prilej, activitatea 
depusă de comitetul U.T.M. și 
asociația sportivă de la Uzine
le „23 August", care au antre
nat la întreceri peste 7 000 de 
tineri. Un număr mare de par
ticipant au fost înscriși de la 
întreprinderea „Flacăra roșie“ 
— peste 3 500 tineri — de la 
„Autobuzul", „Grivița roșie” 
sau școlile profesionale „Elec- 
troaparataj” și „Autobuzul”, 
școlile medii nr. 6 și 40 și al
tele.

— Exista, deci, o experiență 
valoroasă, o tradiție bună.

— Da : pe care vrem s-o 
îmbogățim. Și penjtru aceasta, 
s-au luat o serie de măsuri 
practice. în primul rînd, a fost 
activizată comisia orășenească 
de organizare a întrecerilor 
Spartachiadei, care cuprinde 
acum un număr mare de spe
cialiști în toate ramurile spor
tive. Ei vor coordona în per
manență, din punict de vedere 
tehnic mai ales, competițiile 
din prima etapă. Comisia oră
șenească a instruit comisiile 
raionale de organizare a între
cerilor, asociațiile sportive din 
întreprinderi și instituții, din

este cîteva zile se va da startul in tradiționala 
competiție — Spartachiada de iarnă a 
îui. Etapele ei sint următoarele : ETAPA I — pe 
asociații sportive (1 decembrie 1964 — 19 febru
arie 1965) ; ETAPA A Il-a pe rrupe de asociații 
sportive — (19 februarie — 19 martie 1965) : 
ETAPA A IlI-a. raionalâ-orâșenei<câ (19 mar

tie — 25 martie 1965).
La concursuri pot participa toți oamenii muncii, toți ti

nerii de la orașe și sate de la virsta de 14 ani. Fae excepție 
participanții la următoarele ramuri sportive : haltere și trin- 
tă (numai de la 16 ani in sus), patinaj și schi, (pot participa 
și de la 12 ani); săniuțe (participă și copii de la 19 ani in 
sus). La întrecerile Spartachizdei pot participa si sportivi cu 
categoria a treia de clasificare. Un participant, după cum 
prevede regulamentul, poate să concureze insă la eel mult 
două ramuri sportive. Iată sporturile Spartachiadei : 
GIMNASTICĂ. SCHI. TRlNT.l PATINAJ. S AH. TENIS DE 
MASA, ORIENTARE TURISTICA. TIR. Htl.TFtF și SĂ 
NIUȚE. Dar, în afara ramurilor sportive enumerate, consi
liile asociațiilor sportive, comisiile de organizare, pot include 
în programul întrecerilor și alte sporturi care se bucură de 
popularitate și pentru care există condiții bune de desfă
șurare.

In zilele care au mai rămas pinâ la începerea e ncursuri 
lor Spartachiadei de iarnă a tineretului, organizațiile U.T.M. 
și consiliile asociațiilor sportive trebuie să întreprindă ac
țiuni concrete pentru o largă popularizare, in rindurile tine
rilor, a tuturor disciplinelor prevăzute in regulamentul 
Spartachiadei pentru a asigura • participare numeroasă la 
toate întrecerile. Totodată. Consiliile U.CJA, cluburile și 
asociațiile sportive să asigure materialele și instalațiile spor
tive necesare pentru buna desfășurare a concursurilor Spar
tachiadei. O atenție deosebită trebuie acordată de către clu
buri asigurării asistenței și conducerii tehnice permanente, 
specialiști, sportivi fruntași și profesori de educație fizică, 
a tuturor întrecerilor in texte fazele de desfășurare.

In toate asociațiile sportive, pregătirile pentru desfășu
rarea în bune condiții a întrecerilor din cadrul Sparta
chiadei se află în faza finală. Alături de orzanizatori. se 
pregătesc, firește, și sportivii, 
nile la care vor concura.

Alături de organizatori. se 
care se antrenează Ia discipli-

Campionatul

facultăți și din școli asupra 
sarcinilor ce le revin cu privi
re Ia pregătirea concurenților 
și a bazelor sportive. în aceste 
zile sînt inițiate acțiuni pentru 
amenajarea unor baze sportive 
simple : 50 patinoare, 20 cen
tre de schi și numeroase pîrtii 
pentru săniuș. Comitetele raio
nale U.T.M., în colaborare cu

cluburile sportive, vor recruta 
peste 1 000 de instructori spor
tivi voluntari din rindurile 
profesorilor de educație fizică, 
ale sportivilor fruntași și ale 
activiștilor voluntari ai U.C-F.S., 
■n vederea bunei organizări și 
desfășurări a întrecerilor. Aco
lo unde nu există asociații 
sportive, organizațiile U.T.M.

’ or centre pe ramuri
ce sport pe lingă Casele de 
rtL?._ră aie tineretului care 

f: înzestrate cu materialul 
sportiv necesar : schiuri, pati
ne. șahun șămuțe. haltere etc.

— Pr:r. ce mijloace sint an
trenat: tinerii la întrecerile 
Spartachiadei ?

— O deosebită atenție se a- 
ordă pcn-^larizării concursuri

lor. Pe lingă cele 5 000 de afișe 
tipărite de comisia orășeneas
că, la nivelul comisiilor raiona
le si a organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi, instituții, 
scol? și facultăți, vor fi confec
ționate panouri și fotomontaje, 
iar la gazetele de perete, la 
stația de radio-amplificare se 
va vorbi despre desfășurarea 
concursurilor, participarea ti
nerilor si cespre rezultatele 
obținute de aceștia. Printr-o 
muncă susținută, continuă, în 
aceste zile care ne mai despart 
pină se dă startul în marea 
competiție de masă, vom reuși 
sâ creăm cele mai bune condi
ții pentru ca cei aproape 
400 000 de tineri care se vor 
întrece, să obțină rezultate din 
cele mai bune.

VASILE CĂBULEA
N.R.
Măsurile luate pină in pre

zent, stimulează interesul tine
rilor de a participa la con
cursurile Spartachiadei. Pentru 
popularizarea sporturilor la 
care pot lua parte tinerii, nu 
sînt însă suficiente cele 5 000 
de aiișe. Întrecerile Spartachia
dei, popularizarea și organiza
rea lor, amenajarea unui nu
măr și mai mare de baze spor
tive simple — patinoare, pîrtii 
pentru schi, săniușuri, amena
jarea sălilor de sport, a poli
goanelor pentru tir etc. — tre
buie să constituie un obiectiv 
permanent de muncă și de a- 
naliză pentru organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi și in
stituții, din școli și facultăți.

Luni dimineața a părăsit 
Capitala vicecancelarul Au
striei. dr. Bruno Pinermann. 
care la invitația prim-vice- 
președir.telui Consiliului de 
Miniștri al R. p. Romîne. 
Gheorghe ApostoL a vizitat 
Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R. P Romir.e.

Oaspetele a fost condus ia 
aeropor. de Gheorghe Apostol. 
Ion Marinescu. ministrul 
industriei metalurgice. Pom- 
piliu Macovei. adjunct al mi
nistrului Afacerilor externe. 
Ion Cîmpeaau. secretar gene
ral in Ministerul Comerțului 
Exterior. Mircea Ocheanâ. 
ambasadorul R. P Romine la 
Vieri a. de funcționari supe
riori ai M_A E

Au fort de față dr. Paul 
Wetzler. ambasadorul Austriei 
la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres).
-•-----

Solemnitatea
inmînării

unor decorații

La adunarea de la Palatul pionierilor: laminarea drapelului oferit de Biroul C.C. al U.T M. 
delegației U.T.S.M. din R.P.D. Coreeană

Foto : N, STELORIAN

Sub semnul prieteniei tineretului

republican

de ciclocros
Traseul variat — lung de 

2 500 m — din Pantelimon, 
ireproșabil pentru concursuri
le de ciclocros, a redevenit 
gazda cicliștilor. Un număr de 
107 participant s-au aliniat 
la startul celor cinci probe 
disputate în cadrul campiona- 
sitV Vasile*  Constantin (oraș), 
C. Băloiu (semicurse) iar G. 
Negoescu (Steaua) a cîștigat 
detașat la juniori cat. a Il-a. 
De asemenea, C. Grigore (Vo
ința București) trece primul 
linia de sosire, fiind net su
perior celorlalți juniori de 
cat. I. După cum era de aștep-

Europenele 
la tenis de masă

tat, disputa cea mai spectacu
loasă a fost înregistrată la 
seniori.

Revelația actualului sezon, 
Gh. Radu, în virsta de 19 ani, 
a reușit să confirme rezulta
tele bune de pină acum, cîști-

150 m erau I. Braharu, C. Du
mitrescu și D. Panaitescu. 
Moldoveanu sparge și, prelu- 
înd bicicleta de schimb nere-- 
gulamentar, a fost descalifi
cat.

Clasamentul arată astfel:
1. Gh. Radu (Steaua) 38’13” — 

campion R.P.R. la ciclocros.
2. Gh. Moldoveanu (Steaua) 

36’36“ (retrogradat).
3. I. Braharu (Voința Bucu

rești) 38’47”.
4. Gh. “

La Consiliul de Stat al R. P. 
Romîne a avut loc luni după- 
amiază solemnitatea unor de
corări.

Au luat parte tovarășii Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Radu Mănescu, 
adjunct al ministrului finan
țelor, Mircea Popovici, preșe
dintele Consiliului de condu
cere al Casei de EJconomii și 
Consemnațiuni.

Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la înființarea Casei 
de Economii și Consemna
țiuni, pentru merite deosebite 
în muncă s-a conferit Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a și Meda
lia Muncii unui număr de 118 
lucrători din C.E.C.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
felicitat călduros pe cei dis
tinși în numele C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și guver
nului, în numele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, urîndu-le sănătate și 
noi realizări în activitatea lor 
viitoare.

Din partea celor decorați, a 
vorbit tov. Ion Spănțulescu, 
director în C.E.C.

(Agerpres)

din R. P. Romînă și R. P. D. Coreeană

a

Neagoe (Steaua) 39’20".
Fază din meciul de fotbal Steaua — ȘiiinfB Cluj

Adunarea de la Palatul Pionierilor

MALMO 23 (Agerpres). — Semi
finalele probei masculine pe echi
pe, din cadrul campionatelor eu
ropene de tenis de masă, au în
ceput sub semnul surprizelor. In 
tjmp ce echipa Angliei întrecea 
CU 5—4 pe Suedia, principala fa
vorită, selecționata R. P. Romine 
cîștiga la un scor categoric (5—2) 
meciul cu formația redutabilă a 
R. P. Ungare, astfel că lupta pen
tru victorie în prima grupă se 
complica de la primele jocuri. E- 
forturile și tensiunea nervoasă din 
acest meci s-au făcut insa resim
țite în jocul următor cu Suedia, pe 
care echipa noastră l-a pierdut cu 
3—5. La feminin echipa R. P. Ro
mine a învins cu scorul de 3—0 
selecționata R. P. Polone urmînd 
ca să joace azi cu Anglia.

GH. CONSTANT INESCV

SCURTE ȘTIRI SPORTIVE
penultima rundă a Olim*• în penultima rundă a Olim

piadei de șah care se desfășoară 
la Tel Aviv, echipa R- P. Romîne 
a intllnit reprezentativa U.R-S.S.. 
lidera clasamentului. Meciul s-a 
terminat cu rezultatul de 2.5—1,5 
în favoarea șahiștilor sovietici.

Selecționata U.R.S.S.. cu 34 
puncte, conduce în clasament 
înaintea ultimei runde, fiind vir
tuală câștigătoare a turneului. E- 
chipa R. P. Romîne a acumulat 
24,5 puncte și va juca în ultima 
rundă cu formația R P. Polone.

• Jucătorii de rugbi selecțio
nați în echipa Franței au partici
pat duminică la meciuri de cam
pionat, cei mai mal ți dintre ei 
comportindu-se remarcabil. Dintre 
componența naționalei franceze. 
Lira si Capdouze au fost acciden
tați, primul mai grav — (clacaj). 
— iar Capdouie s-a lovit la ge
nunchi.

Comentatorii ziarului de sport 
„L'Equipe" subliniază forma bună 
a fraților Camberabero și a funda
șului Dediea. Alături de aceștia

la Bucu- 
Darrouy,

Dauga, 
Berejnoi,

vor mai face deplasarea 
rești Crauste, Horreto, 
Capdouze, Gachassin, 
Spanghero, Gruarin, 
Menthiller, Pique.

9 Un scor neobișnuit 
registrat duminică în meciul 
fotbal dintre cunoscuta 
F.C. Santos și formația 
Preto din statul Sao Paulo. Echipa 
Santos a cîștigat cu 11—0 (5—0), 
opt goluri fiind marcate de Pele, 
care se pare că și-a regăsit forma 
sa de zile mari.

a fost în
de 

echipă 
Ribeiro

• Luni, Vladimir Vt 
secretar executiv al Coi 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa, și-a încheiat vizita ofi
cială pe care a făcut-o în R. P. 
Romînă.

La aeroportul Băneasa. de 
unde a plecat în R. P. Bulga
ria, V. Velebit a fost condus 
de Eduard Mezincescu. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori 
din M.A.E., precum și de Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

• Luni seara a avut loc în 
Capitală o manifestare cultu
rală prilejuită de împlinirea 
a 150 de ani de la nașterea lui 
Matei Millo.

Despre viața și creația lui 
Matei Millo a vorbit artistul 
poporului Costache Antoniu. 
rectorul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale”.

în încheiere, participanții 
au vizionat piesa „Millo — di
rector “ de Vasile Alecsandri. 
în interpretarea unui colectiv 
al Teatrului regional Bucu
rești.

de popor, de tineret, Coreea 
Populară s-a transformat dintr-o 
țară agrară înapoiată, într-o țară 
socialistă industrial-agrară dez
voltată. Delegația U.T.M. care a 
vizitat recent R.P.D. Coreeană 
— a relatat vorbitorul — a putut 
constata participarea ' ' 
a tineretului în toate 
economiei și culturii 
Uniunea Tineretului 
Muncitor din R.P.D. _______
mobilizează activ tînăra genera
ție la înfăptuirea obiectivelor și 
prevederilor planului septenal 
care deschide noi perspective de 
dezvoltare economiei și culturii.

în scurtul timp petrecut în 
țara noastră, membrii delegației 
au putut lua cunoștință de mun
ca avîntată și de entuziasmul cu 
care tineretul patriei noastre, 
împreună cu întregul popor, 
luptă pentru înfăptuirea progra
mului de desăvîrșire a construc
ției socialismului trasat de 
partid.

Tov. Gheorghe Stoica a arătat 
ca sub conducerea și îndrumarea 
părintească a Partidului Munci
toresc Romîn, Uniunea Tinere-

entuziastă 
sectoarele 
naționale.

Socialist 
Coreeană

(Agerpres)

Valentina Ștefan, maistru la Fabrica 
„Tricotajul roșu"

să-ți reproșeze : „Dar ce ai cu mine ? Ma 
duc la cabinetul medical și-ți aduc certi
ficat...". Un asemenea tînăr uită insa ca 
demnitatea înseamnă mult mai mult, că a 
fi demn înseamnă a avea o anumită ținuta 
morală într-un șir întreg de situații, m 
viața întreagă. „ ,

— Revenind la problema sesizata de 
dumneavoastră ■ graba unor tineri de a 
„trăi*  tot și cit mai intens...

— Dorința de a trăi cit mai intens este 
foarte bună, merită chiar s-o primim cu 
aplauze. Păcat însă că unii tineri o unila- 
teralizează, reducînd această dorință la o 
singură latură a vieții : dragostea. Aseme
nea tineri se complică singuri, se autosu
gestionează, nu reușesc să mai păstreze 
echilibrul firesc vieții omului: munca, în
vățătura, participarea activă la viața socie
tății și, firesc, își provoacă singuri încurcă
turi în viața personală. Iar în ceea ce pri
vește părerea că modem este să începi re
lațiile de dragoste cît mai devreme, un 
lucru este de spus : tinerii să aibă grijă să 
n-o ia înaintea vîrstei.

— Literatura mediadi, se spune, preci
zează că aproape întotdeauna grabe este 
dăunătoare...

— Și nu numai literatura ; o dovedește 
viața. Majoritatea tinerilor și tinerelor, cu- 
noscuți din experiența mea de medic, care... 
s-au grăbit, au de suferit de pe urma aces
tui lucru. Repet, viața personală și-o orga
nizează fiecare, e dreptul fiecărui om sâ 
nu se amestece altul în relațiile sale in
time, dar noi trebuie să-i prevenim pe ti
neri asupra a ceea ce este dăunător lor 
înșile.

— Fiindcă a venit vorba despre preve
nire: cine face acest lucru ? Se face el in 
mod serios? Cine se ocupă de educația 
băieților și fetelor care trec de la adoles
cență la maturitate și chiar după aceea ?

— Trebuie s-o spunem deschis, o ase
menea îndrumare nu se face așa cum tre
buie. Și în unele familii, și în școală, și în 
întreprinderile unde lucrează tinerii, în
drumările care se dau (deși nu e \orba 
doar de niște „îndrumări”, ci de o adevă
rată educație !) sînt minime, justificări gă- 
sindu-se peste tot (în familie : cum să dis
cute părintele cu copilul „asemenea” lu
cruri ?; în școală : avem clase mixte în 
întreprinderi: sînt mari de-acum, ce să le 
mai spunem noi!).

— Realitatea fiind însă că tinerii au de 
pus multe întrebări, chiar ând au terminat 
o școală, deci au atins o anumită vîrstă...

— Normal ’ Cum spuneam, este nevoie 
de o educație, pe care cel mai bine o poa
te face medicul.

— Dar o face?
— Nu în toate cazurile, nu în toate 

locurile. Dar trebuie să se ia măsuri în a- 
ceastă privință ; n-ar fi rău dacă în școli 
s-ar organiza cursuri obligatorii de educa
ție cu băieții și fetele. Și încă o propu
nere : literatura de îndrumare, care lipsește 
aproape total, și de care este foarte mare 
nevoie.

Răspunderea noastră, 
a celor maturi

Tovarășa Valentina Ștefan, maistru la 
Fabrica „Tricotajul roșu' și secretara or
ganizației de partid a acestei întreprinderi, 
este unul dintre interlocutorii noștri cu cei 
mai mulți ani de experiență în munca cu

tinerii, cu o înțelegere asupra vieții care 
constituie garanții sigure pentru ca tinerii 
din fabrică să recunoască în dînsa un prie
ten mai mare, un sfetnic bun, o inimă des
chisă.

— In întreprinderea noastră lucrează o 
tinără a cărei poveste este aproximativ a- 
.-fmănătoare cu a Marinei N. într-o vreme 
și ea se lăsase atrasă de părerea că tînărul 
trebuie să-și „trăiască viața" cît se poate 
mai mult pe la restaurante, trecînd din

distracție- în „distracție”. Urmarea a 
fost aproximativ asemănătoare: după o 
experiență la fel de neplăcută, n-a știut 
cn-n $â revină mai repede în mijlocul nos
tru și, ajutată fiind să-și lămurească unele 
. jcruri. și-a orînduit altfel viața. Este as- 
♦fcî o muncitoare din ce în ce mai bună, 
avem chiar multă încredere în ea.

— Credeți ci este inevitabilă pentru un 
tînăr trecerea prin astfel de „experiențe" ?

— Dimpotrivă, cred că toți tinerii pot 
evita experiențele de acest fel. E necesai 
încS să ne ocupăm mai mult de ei — pă- 
rinții în primul rind. Iată, avem în fabrică 
un tînăr foarte bun, disciplinat, serios, ma
tur sufletește la cei 18 ani ai lui. E oare 
intimpUtoare această atitudine frumoasă? 
La intervale nu prea rare, tatăl său vine 
la comitetele de partid și U.T.M., la maiș
tri, la conducerea secției, interesîndu-se : 
am merge băiatul ? Și e interesant că o 
facă întotdeauna cu multă discreție... 

vrea, spune el, ca fiul meu să se 
simți stinjenit știindu-se supravegheat de 
aproape”. După părerea mea, acest părinte, 
mc—jtnd pe de o parte susceptibilitatea tî- 
:iârulu!. dar urmârindu-i atent evoluția^ pe 
de altă parte, nu greșește nici el. Măcar 
de-ar proceda așa mulți alții.

— Sint și dintre cei care ridică din u- 
meri ?

— Dintre cei care spun sau gîndesc : 
J-am crescut, au ajuns să învețe o meserie, 
descurcă-se singuri în toate, eu ce mai pot 
sâ le fac Sînt și asemenea părinți. Să 
se ..descurce” singur e una, de acord, dar 
«ă fie pe mai departe lipsiți de o îndru
mare, de cus-întul blind sau aspru, după 
caz, e alta, și aici nu mai sînt de acord. 
Sâ-ți vezi fata că lipsește nopțile de acasă
— și să nu spui nimic, sub cuvînt că ești 
dintr-o altă generație și nu te pricepi ? A- 
dică, mă rog, la ce nu te pricepi: să vezi 
cum se face de rîs ?

— într-adecăr. Dar ingăduiți-ne fi 9

uni după-amiază în 
sala de festivități a 
Palatului Pionieri
lor a avut loc o 
idunare a tineretu
lui din Capitală cu 
ocazia încheierii vi

zitei în țara noastră a delegației 
Uniunii Tineretului Socialist 
Muncitor din R.P.D. Coreeană. 
Sute de tineri din întreprinderi, 
'instituțiij școli și facultăți au sa
lutat cu căldură pe oaspeții din 
Coreea prietenă — membrii de
legației condusă de tovarășul Ko 
San Zun, vicepreședinte al C.C. 
al U.T.S.M.

La adunare au luat parte to
varășul Petru Enache, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M., membri 
ai Biroului C.C. al U.T.M., acti
viști ai C.C. al U.T.M, și ai Co
mitetului Orășenesc București al 
U.T.M.

Adunarea ă fost deschisă de 
tov. C. Chițimia, prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc Bucu
rești al U.T.M., după care a luat 
pe&ttul tovarășul Gheorghe 
zită a al C.C. al U.T.M.
Insert vizita oas- ___
popoSteromîn și pop^?^’ ^M^^cordă o atenge 
ean, dintre tineretul țărilor noas
tre unite în lupta pentru realiza
rea țelului comun — construirea 
socialismului și comunismului, 
apărarea și consolidarea păcii în 
lume, în lupta împotriva impe
rialismului și a oricăror forme 
de colonialism. Tinerii muncitori, 
colectiviști, elevi, studenți, inte
lectuali, activiști ai organizației 
noastre, au împărtășit cu inima 
deschisă exeperiența muncii lor 
în diferite domenii, au relatat 
preocupările lor.

Vorbitorul a subliniat ca tine
retul nostru, împreună cu între
gul popor, se bucură sincer de 
succesele importante obținute de 
poporul și tineretul coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea. în frunte cu tova
rășul Kim Ir Sen, în construirea 
socialismului. în îndeplinirea 
programului trasat de cel de-al 
IV-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea. Ca rezultat 
al traducerii în viață a politicii 
partidului, prin munca plină de 
eroism și abnegație desfășurată
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contra-întrebare: nu cumca unii — părinți 
sau maiștri sau profesori — reduc îndru
marea tinerilor numai la observații de ge
nul „piaptănă-te aitfeU, îmbracă altă ro
chie r*  Nu cumca pentru unii, alte proble
me pricind comportarea tinerilor in socie
tate nici nu mai există ? Ei spun fetei - 
„Găsește-ți fi tu un băiat cu care să ieși în 
lume; dar ai grijă sâ fie un băiat bun'*.  Și 
fata, la reuniunea tocârăfeascâ sau aiurea, 
fie că stă pe scaunul ei cu ochii in pă- 
mînt, „de griji", fie că „încearcă unul 
după altul băieții, rtîmind zimbete piezișe 
și încruntări, nu prea ft ie nici ea, nici tn- 
tr-un fel, nici în celălalt, ce ore de făcut.

— Există și asemenea extreme și ele, de
sigur, nu trebuie pierdute din ved«e. Dar 
cele mai multe tinere — cel puțin din fa
brica noastră — nu sînt nici niște neajuto
rate, nici niște „înfipte" necuviincioase, 
în ceasurile de destindere petrecute în co
lectiv se creează de obicei cadrul prielnic 
și demn pentru o apropiere cinstită între 
tineri, pe care timpul, cunoașterea reci
procă și durabilă o pot preface într-o a- 
fecțiune caldă, în dragoste. Nouă, celor mai 
vîrstnici, ne revine datoria să ajutăm la 
înrădăcinarea unor concepții sănătoase 
despre prietenie și dragoste, care sa ex
cludă pripa, superficialitatea, vulgaritatea, 
golirea de sens. Știu că nu conferințele pot 
realiza această operă. în orice caz nu once 
conferință și nu numai ele. Dar, avem te
meiuri să nu nesocotim convorbirile orga
nizate cu gnipuri de tineri de către oameni 
care au un cuvînt competent de spus — 
soții și mame, educatori, doctorul între
prinderii și alții. Procesul acesta nu se în
cheie de azi pe mîine, e necesară multă 
străduință, tact, sensibilitate, calități indis
pensabile într-un domeniu atît de delicat.

Mult, foarte mult pot face pentru asta 
organizațiile U.T.M., care ar trebui să-și 
propună mai des discuții pornind de la 
probleme de educație, de comportare a ti
nerilor în viață și societate. Din asemenea 
discuții se poate învăța foarte mult, opinia 
colectivului ajutînd ca fiecare dintre ei 
să-și găsească și să-și aleagă în viitor dru
muri limpezi, luminoase, pe măsura posibi
lităților pe care, cu toții, le au la dispozi
ție ca să fie oameni demni, cu o înaltă ți
nută morală.

7.a partidului, față de cauza so
cialismului și a comunismului, 
cultivă la el atitudinea socialistă 
față de muncă, înaltele senti
mente ale patriotismului socialist 
și internaționalismului proletar. 

Tineretul romîn nutrește pu
ternice sentimente de prietenie 
față de tineretul frate coreean, 
organizația noastră dezvoltă con
secvent colaborarea cu organiza
țiile frățești de tineret din țările 
socialiste.

Mai departe, vorbitorul s-a re
ferit la faptul că tineretul Repu
blicii Populare Romîne militează 
pentru dezvoltarea colaborării și 
înfăptuirea unității de acțiune în 
mișcarea mondială de tineret pe 
platforma comună a luptei pen
tru apărarea păcii, pentru inter
zicerea și distrugerea armelor 
nucleare, pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice, 
pentru retragerea tuturor trupe
lor și desființarea tuturor bazelor 
militare de pe teritorii străine, 
pentru lichidarea tuturor blocu
rilor militare, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
democrație și progres social, pen
tru relații în spiritul respectului 
reciproc și al egalității între di
feritele organizații. Alături de în
tregul popor, tineretul romîn 
sprijină cu căldură cauza dreap
tă și eforturile R.P.D. Coreene 
pentru reunificarea pe cale paș
nica și democratică a țării.

Ca semn al prieteniei frățești 
între tineretul celor două țări, în 
numele Biroului C.C. al U.T.M., 
tovarășul Gh. Stoica a oferit de
legației coreene un drapel al or
ganizației noastre.

Primit cu căldură a luat cuvîn- 
tul conducătorul delegației tine
retului coreean, tov. Ko San 
Zun. Vorbitorul a transmis un 
fierbinte salut 
Iui Central al 
lui Muncitor, 
din Republica

frățesc Comitetu- 
Uniunii Tineretu- 
întregului tineret 
Populară Romînă

din partea Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Sdciălișt. 
Muncitor din R.P.D. Coreeană, a 
tuturor tinerilor din țara sa. Con
ducătorul delegației coreene a 
apreciat schimbul de delegații 
dintre U.T.M. și U.T.S.M. drept 
o contribuție la întărirea și dez
voltarea prieteniei și coeziunii în 
spiritul internaționalismului pro
letar, al relațiilor de colaborare 
frățească a tineretului ambelor 
țări în lupta comună împotriva 
imperialismului, pentru pace și 
socialism, pentru cauza comunis
mului. Tineretul coreean acordă 
o înaltă apreciere prieteniei cu 
poporul și tineretul romîn și este 
ferm convins că această prieten 
nie se va întări și dezvolta ne
contenit și în viitor, pe baza 
principiilor marxism-leninismului. 
în continuare, oaspetele a împăr
tășit impresiile delegației privind 
vizita în R. P. Romînă, subli
niind că poporul romîn, harnic și 
talentat, sub conducerea justa a 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a obținut mărețe 
succese. Poporul romîn — a; su
bliniat vorbitorul — datorită po- 
multilaterale a economiei națio
nale și-a făurit o industrie națio
nală înzestrată cu tehnica cea 
mai modernă. Tineretul romîn 
își aduce, prin munca sa crea
toare, entuziastă, contribuția la 
cauza construirii socialismului.

Tovarășul Ko San Zun a pre
zentat apoi un tablou al muncii 
însuflețite a poporului și tinere
tului coreean care au obținut 
succese de seamă în construcția 
socialistă. Vorbitorul a amintit 
procesul de industrializare socia
listă care cunoaște un ritm ra
pid, transformările din viața, sa
tului, realizările în domeniul cul
turii. științei și tehnicii, subli
niind faptul că la toate aceste 
victorii tineretul coreean și-^ a- 
dus aportul său, muncind cu ab
negație pentru înfăptuirea poli
ticii partidului.

Oaspetele s-a referit și la si
tuația tineretului din Cb'reea de 
sud, subliniind lupta sa eroică 
pentru libertate și -O viața mai 
bună, pentru unificarea pașnică 
a patriei, împotriva ocupănților 
imperialiști. Această luptă se 
bucură de solidaritatea popoare
lor și tineretului din lumea în
treagă.

în încheiere vorbitorul a subli
niat că tineretul coreean va mi
lita și în viitor cu aceeași ener
gie pentru a întări prietenia cu 
tineretul frate romîn. Conducă
torul delegației coreene a dăruit 
în semn de prietenie C.C. al 
U.T.M. un drapel al Uniunii Ti
neretului Socialist Muncitor din 
R.P.D. Coreeană'.

Ansambluri ale tineretului, 
studenților și pionierilor din Ca
pitală au prezentat apoi un bo
gat program artistic care s-a 
bucurat de un deosebit succes. 
La sfîrșitul spectacolului, în a- 
plauzele asistenței, conducătorul 
delegației tineretului 
Coreeană a înmînat 
flori tinerilor artiști;

din R.P.D.
un coș cu

M. K.

Cercuri de artă plastică
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în cadrul Casei de 
cultură a raionului 
Cislău, regiunea Plo
iești, a luat ființă re
cent un cerc de artă 
plastică ai cărui 
membri sînt munci
tori și țărani colecti
viști. în prezent exis
tă asemenea cercuri 
pe lîngă toate casele 
raionale de cultură, 
precum și la căminele 
culturale din regiu
nea Ploiești, numă- 
rînd peste 300 de 
membri. Pentru docu
mentare, artiștii plas
tici amatori fac vizite 
în întreprinderi, sche
le și rafinării de pe
trol, în unitățile agri
cole socialiste, pe 
șantierele de con-

strucții. Cercuri de 
artă plastică au fost 
create în ultimii ani 
în zeci de localități 
din țară.

Multe lucrări ale 
artiștilor amatori sînt 
prezentate în diverse 
expoziții. în ultimul 
timp cercuri de artă 
plastică din Timișoa
ra, Bocșa, Lugoj, au 
organizat expoziții de 
pictură cu lucrări în- 
fățișînd activitatea pe 
șantierele de construc
ții industriale și so- 
cial-culturale, precum 
și locuri pitorești din 
întreaga țară. Noi ex
poziții sînt în curs de 
organizare la Galați, 
în cartierul nou de la 
Țiglina, la Brăila și 
alte orașe.

Pictorii și sculptorii 
pregătesc noi lucrări. 
Sculptorii amatori Ion 
Duman, Mihai Vătă- 
manu și Edith Orlov- 
ska din Constanța e- 
xecută o lucrare de 
mari proporții menită 
a ornamenta zidurile 
gării de călători a 
orașului. Dintre pic
turile aflate în șantie
rul cenaclului con- 
stănțean se remarcă 
și lucrarea de mari 
proporții „Revoltă în 
port“ a lui Ion .Mătă- 
săreanu, precum și 
altele care vor putea 
fi văzute în curînd în 
sălile de expoziții.

(Agerpres)



președintelui de Gaulle

După cuvintarea

PREZENTE ROMINtȘTI

adresat
Bonn-ului“

„Avertisment net

Președintele de Gaulle aluat 
parte duminică la festivi
tățile consacrate aniversă

rii a 20 de ani de la eliberarea 
orașului Strassbourg. El a asistat 
Ia o paradă militară și apoi a ros
tit un discurs.

După ce a evocat evenimen
tele din noiembrie 1944, subli
niind eroismul soldaților francezi 
care au luptat pentru eliberarea 
patriei lor de sub jugul fascist, 
președintele a spus că în condi
țiile de după război „printr-un 
imens efort moral” Franța a tre
buit „să treacă peste ceea ce a 
fost faptul dominant al trecutu
lui, vreau să spun neîncrederea 
ostilă față de vecinul germanic". 
„Dar, a arătat președintele în 
continuare, această nouă orien
tare nu ne va face să uităm nici 
greșelile nici renunțările, datorită 
cărora era să fim distruși, nici 
impresionanta redresare care a 
asigurat salvarea noastră".

Referindu-se Ia tratatul fran- 
co-vest-german și la colaborarea 
dintre cele două țări, președin
tele de Gaulle a declarat că 
scopul acestora este „realizarea 
în comun a unei ambiții deopo
trivă foarte vechi și foarte mo
deme : construirea unei Europe 
europene, cu alte cuvinte inde
pendente, puternice și influen- 

Avînd în vedere acest scop, 
Franța acordă o importanță ca

pitală scadențelor iminente care 
vor arăta dacă este posibil sau 
nu ca statele semnatare ale tra
tatului de la Roma (privând în
ființarea Pieței comune — n. r.) 
să creeze între ele o comunitate 
economică reală, incluzînd în ea 
și agricultura, fixînd, cu alte cu
vinte, în aceleași condiții pentru 
toți cei șase, regulamentele, și 
prețul". De asemenea, a conti
nuat președintele „francezii con
sideră drept indispensabil ca în 
cel mai scurt timp, participanții 
Ga tratatul de la Roma — n. r.) 
sa realizeze și să practice între 
ei în domeniul politic, care este 
înainte de toate cel al apărării, o 
organizație aliată cu noua lume 
(cu Statele Unite — n. r.), dar 
care să fie a lor proprie cu o- 
biectivele, mijloacele și obliga
țiile sale". El a relevat că „pen
tru unul sau altul dintre ei (cei 
sase — n. r.) a renunța în fapt Ia 
această uniune și — prin accep
tarea unui rol auxiliar — a oferi
■ii ■ 1 A ........up ui, 8»
însemna sa se lovească grav în
tr-o mare speranță".

Președintele de Gaulle s-a re
ferit, în încheierea cuvântării 
sale, la perspectivele favorabile 
pentru o 
rilor din 
ropei.

apropiere în viitor a ță- 
Răsăritul și Apusul Eu-

„O reafirmare
a politicii 
£raneeze“

Discursul de la Strassbourg se 
află în atenția generală. Comen
tatori din numeroase țări relevă 
că acest discurs reafirmă concep
ția franceză privind rolul Euro
pei occidentale în relațiile cu 
S.U.A și în special, rolul Franței 
în acest context.

Mulți observatori sînt de pă
rere ca scopul „politicii euro
pene" reafirmată de de Gaulle la 
Strassbourg este de a da Parisu
lui o pondere și o influență cit 
mai mare pe continent, astfel in
cit Franța să fie considerată pi
votul unei Europe occidentale în 
deplină egalitate cu Statele 
Unite. în această ordine de idei, 
ziarul francez L’AURORE, de 
pildă, referindu-se la partea 
discursului în care generalul 
de Gaulle a vorbit despre rela
țiile cu vest-germanii consideră 
că a fost dat un avertisment 
Bonnului „că înainttnd prea de
parte pe calea indicată de acor
dul McNamara — con Hassel, ei 
se vor face sabotorii Europei 
(occidentale — N. R.)“. In ceea ce 
privește relațiile cu americanii, 
ziarul consideră că generalul le-a 
arătat în discursul sau : „Voi nu 
aveți dejucat un rol de protec
tor al Europei", iar vest-germa- 
nilor le-a spus : „Dacă persistați 
să că faceți auxiliarii americani
lor, nu mai contați pe mine pen
tru a construi Europa occiden
tala — N. R.), îmi reiau liber
tatea".

Ziarul „LA NATION- apre
ciază ca, „rar o declarație a șe
fului statului a reafirmat atit de 
solemn necesitatea imperioase a 
construirii unei Europe (occiden
tale — N. R.) independente și 
stupină a destinelor eF. Zarul 
relevă că „șeful statului a cruț 
să sublinieze fără îndoială câ el 
concepe legăturile Europei (oc-

♦

Declarația primului 
ministru

al Norvegiei
HELSINKI — Luînd cuvântul 

la 22 noiembrie în cadrul unei 
conferințe de presă organizata 
la Helsinki, primul ministru al 
Norvegiei, Gerhardsen, a decla
rat că în nici un caz Norvegia 
nu va aproba crearea forțe
lor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. Norvegia, a continuat 
premierul Gerhardsen, se va o- 
pune disiminării armei nucleare 
sub orice formă. 

cidentale — N. R.) cu „lumea 
nouă" (Statele Unite — N. R.) ca 
o asociație între parteneri egali 
și nu ca o demisie a „bătrînului 
continent".

în editorialul său ziarul „LES 
ECHOS* * scrie: „Adresându-se 
vest-germanilor, de Gaulle le-a 
lansat un avertisment foarte net: 
ori acceptați Piața comună agri
cola și, mai ales, refuzați forța 
atomică multilaterală, ori că pu
neți singuri în afara Europei eu
ropenilor". Editorialul arată apoi 
că de Gaulle : „a prevenit 
Germania occidentală ca ea se 
va exclude de la sine dacă va 
persista să prefere Europa (occi
dentală — N. R.), așa cum o 
concep Statele Unite, unei Eu
rope a patriilor".

procente față de 
ăentă a alegerilor 
e — cea din 1960 
tele Partidului Co
li dului social-de- 
dului libera!. Po-
• cifre, listele Par

tidului Comunist au înregistrat 
un număr mai mare de voturi 
într-o serie de localități unde 
s-au stabilit coaliții administra- 
țive de stingă, ca de exemplu 
în provinciile Toscana (orașele 
Siena, Florența, Livorno) și 
Emilia (orașele Reggio E- 
milia, Modena, Imola). Cifrele 
parțiale mai semnalau di
minuări de procente, în com
parație cu 1960, la listele Par
tidului democrat-creștin, Parti
dului Socialist, Partiduliui re
publican.

La Bonn s-a refuzat orice co
mentariu oficial. Se pare însă că 
reafirmarea cererii franceze ca 
R.F.G. să țină seama de intere
sele Franței nu a produs acolo 
satisfacție. Deși cancelarul 
Erhard, care urmărește să aibă 
relații strinse cu Franța cît și cu 
Statele Unite, preferă să mini
malizeze divergențele dintre tara 
sa și Franța, presa vest-germană 
de luni subliniază aceste diver
gențe. „Fără ca de Gaulle să fi 
vorbit despre acesta, proiectul 
forțelor nucleare multilaterale 
face obiectul avertismentului 
său", scrie „DIE WELT", co- 
mentînd discursul de la Strass
bourg, și adaugă că „după ce a 
amînat și apoi a refuzat să coo
pereze activ, Franța cere acum 
guvernului federal să aleagă în
tre Washington și Paris, și con
diționează continuarea unificării 
Europei de această alegere".

Ziarul „GENERAL ANZEI- 
GER" constată că „avertismen
tul împotriva unei tutele ameri
cane a fost repetat ieri (dumini
că — N. R. ) la Strassbourg ci- 
zînd Germania..."

Privit în contextul larg al ac
tualelor divergențe interocciden
tale, discursul de la Strassbourg 
apare multor comentatori occi- 

ca un moment cu multi- 
peăn^ scrie FRANCE
PRESSE. Este pentru prima oară 
că generalul de Gaulle însuși 
inym în mod oficial pe partene
rii săi să pună la punct de ur
gență o organizație de apărare 
care să le fie proprie. Aceasta 
presupune, scrie în continuare 
France Presse citind aceleași 
cercuri, că șeful statului francez 
ar fi gata să facă gesturi pozitive 
pentru a da un rol european 
forței de șoc franceze. Asemenea 
propuneri ale președintelui, c^re 
pînă acum nu au fost încă schi
țate în cuvântările sale, ar consti
tui un fapt nou, de o mare im- 
portantă.

Referindu-se Ia disensiunile 
din Piața comuna ziarul franryy 
,,FIGARO" consideră că -șeful 
statului a acordat o importanță 
capitală scadentelor apropiate fi 
că el a arătat limpede că dacă 
indicațiile tratatului de la Roma 
nu sînt adoptate, se ca termina 
cu Comunitatea Economica'. In 
legătură cu acest aspect, obser
vatorii menționează că șeful sta
tului francez a dat să se înțelea
gă clar că un refuz vest-rr-rrsn 
Ia stabilirea unor ..prețuri comu
ne agricole" ar face fără rost 
existența „Pieței comune". Aluzia 
este interpretată ca fiuxi o invi
tație la adresa ceiociaiți patru 
parteneri să exercite presiuni a- 
supra Bonnului asriel ca acesta 
să accepte cererea franceza.

Pini acum n-au fort luate inci 
poziții oficiale in prmc^xaleie

F. X.

La închiderea

Primele rezultate
ale alegerilor din Italia

ROMA 23. — Coresponden
tul Agerpres, O. Palei, trans
mite :

în Italia s-au desfășurat du
minică și luni alegerile pentru 
consiliile comunale și provin
ciale. Consultarea electorală a 
cuprins 74 provincii și 6 767 
comune. Nu s-a votat în pro
vinciile Foggia, Gorizia, Massa 
Carrara, Pesaro 
Rovigo, Vercelli, 
și în 9 provincii 
unde mandatul 
lor locale nu a 
menul de 4 ani 
lege. în regiunea

— Urbino, 
Val'd'Aosta 

din Sicilia, 
administrații- 
ajuns la ter- 
prevăzut de 
Trentino Alto 

Adigfe, scrutinul pentru actua- 
■ lele alegeri administrative a 

avut loc, după cum se știe, în 
urmă cu o săptămînă.

Potrivit cifrelor oficiale co-

NEW YORK. — Nicolae 
Herlea a reapărut pe scena 
operei Metropolitan in rolul 
lordului Ashton din opera 
„Lucia di Lammermoor", ală
turi de soprana Joan Suther
land, interpreta Luciei. Ca și 
la spectacolele cu opera „Rigo- 
letto", publicul american a pri- 

, mit cu căldură pe solul artei 
românești, răsplătindu-l cu 
aplauze. Nicolae Herlea va 
mai apare intr-un spectacol 
radiodifuzat cu opera „Lucia 
di Lammermoor" la data de 5 
decembrie și va cir.ta, de ase
menea în 3 spectacole cu ope
ra „Forța destinului", în zilele 
de 26 noiembrie și 21 decem
brie a.c.

TBILISI. — Teodora Luca- 
ciu, solistă a Teatrului de O- 
peră și Balet din București, a 
obținut, la 22 noiembrie, un 
mare succes pe scena Teatru
lui din Tbilisi, interpretind 
rolul lui Mimi din opera 
„Boema" de Puccini.

Ziarul local ,Zarea Vostoka' 
a publicat o cronică muzicală 
în care a elogiat calitățile vo
cale și interpretative ale Teo
dorei Lucaciu.

Continuând turneul său in 
U.R.S.S. cintăreața romînă a 
plecat luni la Erevan, capitala 
R.SS. Armene.

SESIUNEA 
ADUNĂRII POPULARE 

A R. P. ALBANIA

TIRANA — La Tirana s-au 
încheiat lucrările celei de-a 
5-a sesiuni a Adunării Popu
lare a R. P. Albania a celei 
de-a 5-a legislaturi. L Goga a 
fost ales în unanimitate în 
funcția de președinte al Adu
nării, în locul lui M. Shtylla, 
care a încetat din viață acum 
cîteva luni. In cadrul sesiunii 
au fost adoptate decretele 
emise de prezidiu, precum și 
legea cu privire la drepturile 

i civile ale cetățenilor străini.

PRAGA. — Francois Peu
geot, președintele Federației 
industriașilor din industria 
constructoare de mașini din 
Franța, care vizitează in pre
zent Cehoslovacia, a fost pri
mit la 23 noiembrie de J. Pu- 
convorbirilor au fost exami
neze posibilitățile colaborării 
între construcțiile de mașini 
și industria chimică ceho
slovacă și întreprinderile 
franceze din ramurile cores
punzătoare.

TRĂIEȘTE 
MARTIN BORMANN ?

FRANKFURT PE MAIN — 
Procurorul șef al tribunalului din 
Frankfurt pe Main, Fritz Bauer, 
a anunțat luni instituirea unui 
premiu de 100 000 de mărci 
pentru acela care va furniza 
orice informații care ar putea 
conduce la descoperirea lui Mar
tin Bormann, unul din principa
lii locțiitori ai lui Hitler.

Despre Bormann, care a fost 
în ierarhia nazistă, a doua per
sonalitate după Hitler, se știa câ 
a murit sub ruinele Berlinului, 
în ultimele zile ale celui de-al 
doilea război mondial. In ultima 
vreme, însă, au circulat tot mai 
frecvent știri, potrivit cărora el 
s-ar afla în viață, trăind în exil 
într-una din țările Americii La
tine. Fritz Bauer a declarat că 
există suficiente probe care ade
veresc că Bormann a supravie
țuit ultimelor zile ale războiului 
și s-a refugiat în America de 
sud. Potrivit declarațiilor sale, el 
s-ar afla în exil în Paraguay. I

PE SCURT
ediției

al 

mitioane < 
funcționat î

la despuiei

centrele de 
luni la ami 
in continua 
scrutinului.

Ziarul „Giomale dTtalia" 
scrie in ediția sa de luni seară 
că participarea cea mai ridica
tă la vot s-a înregistrat în Reg
gio Emilia, Bologna, Ferrara și 
alte capitale de provincii, un- 
de au funcționat pină acum 
coaliții de stingă.

Cifrele izolate provenite luni 
seara din diverse centre ale 
peninsulei privind alegerile 
pentru consiliile comunale și 
'rovinciale indicau anumite
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întrevedere

A. Eîr’ădeariu
PARIS 23. — Coresponden

tul Agerpres, Tudor Vornicu, 
transmite: Luni dimineață. 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a avut o întrevedere 
cu di. Gaston Palewski, mini
stru de stat însărcinat cu cer
cetarea științifică și proble
mele atomice și spațiale. 
Oaspetele a fost însoțit de Mi
hai Petri, adjunct al mini
strului Comerțului exterior și 
de ambasadorul R.P-R- la Pa
ris dr. Victor Dimitriu.

Apoi, Gaston Palewski a 
oferit oaspeților un dejun la 
care au luat parte și Rene 
Clair, de la Academia fran
ceză, Robert Courrier, secretar 
al Academiei de științe, Fran
cois Puaux, ministru, plenipo-

unTrăunii i

Recent în portul Yokosuka 
s-a desfășurat o puternică 
demonstrație împotriva so
sirii submarinelor ah 
americane în Japonie 
lotograiie: aspect din t 

demonstrației

mice
7jj

zipui

p

Pa

6. Palewski
tev.ț\ar, director general in 
Ministerul de Externe, Andre 
Xarechal, delegat general la 
cercetările științifice și teh- 
nxe, Maurice Poente, mem
bru al Institutului, președinte, 
director general al companiei 
de telegrafie fără fir, Roger 
Gaspard, președinte, director 
jenerci a! firmei ,Schneider", 
Pietre Jecquinot.de la Centrul 
national de cercetări șriinpjice, 
Jean Rer.au, 
mentslui 1 
Coaussriatnl 
ctomicâ, Gd 
Ia cabinetul 
lewsiti. Ires 
s-Zier tehr.ic.

s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

u, șeful Departa- 
relații externe la 
' pentru energia 

Curion, director 
ministrului ~ 
Ic Preriere,

Pa-
con-

tn-

de la Ankara
ANKARA — Sub președin

ția lui Cemal Gursel, pre
ședintele Turciei, a avut loc 
duminică la Ankara o întîl
nire la care au participat pre
ședintele Senatului, Adunării 
Naționale și primul ministru, 
șefii grupurilor parlamentare, 
precum și miniștrii justiției, 
de interne și apărării națio
nale.

Potrivit agenției France 
Presșe, întîlnirea a avut drept 
scop discutarea . unor soluții 
menite'să ducă la restabilirea 
calmului în viața politică. 
După cum se știe, această în
tîlnire a fost convocată ca ur
mare a întrevederii pe care 
premierul Ismet Inonii a a- 
vut-o cu președintele Adunării. 
Naționale a Turciei, Fuat Sir- 
men, care a adus la cunoștință 
primului ministru faptul că 
șefii partidelor politice din 
Turcia sînt hotărîți să apeleze 
la arbitrajul președintelui re
publicii, în urma eșecului în
registrat de subcomisia parla
mentară însărcinată cu reali
zarea unui acord în acest 
sens.

La sfîrșitul acestei întîlniri a 
fost dat publicității un comu
nicat în care se subliniază ne
cesitatea menținerii constitu
ției și salvgardării regimului 
actual din Turcia. Semnatarii 
comunicatului își exprimă o- 
poziția unanimă față de orice 
provocare vizînd armata, con
stituția și regimul politic.

In golful portului
York a fost inaugurat, sîm- 
bălă, cel mai lung pod sus
pendat din lume. Podul, în 
luhgime de 4 260 picioare 
(aproximativ 1 300 metri), 
va lega direct două mari 
cartiere, Broocklyn. și Rich
mond (Insula Staten) ale 
New Yorkului și va com
pleta o rețea de 4 tunele și 
12 poduri, care înlesnesc 
circulația între străzile cele 
mai aglomerate ale acestei 

metropole.

Vizita dalegațieî

U.T.M
in R. P. Chineză
PEK1N — Delegația Uniu

nii Tineretului Muncitor, con
dusă de Octavian Nistor, se
cretar al CC. al U.T.M., care 
face o vizită în R. P. Chineză, 
a vizitat orașul Nankin. Liu 
Ciun, secretarul Comitetului 
Orășenesc din Nankin al P. C. 
Chinez, a oferit o masă in 
cinstea delegației.

După încheierea vizitei la

Fulbright și Norstad 
despre proiectul F.N.M.

__ roiectul american de cre- 
are a forțelor nucle- 
are multilaterale ale 

N.A.T.O. continuă să fie în 
atenția cercurilor politice și 
de presă din Occident. Ziarul 
„WASHINGTON STAR", ci
tind o declarație recentă a se
natorului Fulbricht, scrie în 
legătură cu aceasta că „după 
patru ani de dezbateri cu pri
vire^ la acest subiect, se con
stată că, cu excepția Statelor 
Unite și Germaniei occiden
tale, propunerea nu a obținut 
un sprijin general între mem
brii alianței. El a sugerat că ar 
fi mai înțelept ca să se lase 
timp~ pentru mai multe con
sultări pentru formularea u- 
nor amendamente înainte de 
a se lua vreo hotărîre în acest 
sens".

Agenția ASSOCIATED 
PRESS transmite că Ful
bright, președintele Comitetu
lui senatorial pentru relațiile 
externe, a recomandat admi
nistrației să se aștepte în a- 
ceastă problemă pînă cînd gu
vernul Marii Britanii va pre
zenta propunerile sale de mo
dificare a planului, 
considerăm că este 
politica forțelor 
multilaterale în Europa oc- 

. cidentală, a spus Fulbright, 
de ce nu propunem o 
mai mare participare euro
peană la sistemul nuclear pe 
care noi l-am construit, în loc 
să lansăm un nou sistem co
stisitor care nu adaugă nimic 
la puterea noastră militară și 
ar putea slăbi poziția noastră 
politică".

Fostul 
N.A.T.O., 
Norstad, a 
ferință de presă în Los Ange
les, că proiectul american de 
creare a 
rale „nu 
problemei". „Cine va controla 
(armele nucleare) și cum va 
fi exercitat acest control", se 
întreabă el și consideră că

„Dacă noi 
necesară 
nucleare

comandant-șef al 
generalul ’ Lauris 
declarat la o con-

forțelor multilate- 
merge in adîncul

Demonstrații la Saigon
SAIGON — Agențiile de presă 

i continuă să transmită din capi
tala Vietnamului de sud că situa
ția continuă să fie tulbure, în 
urma marii demonstrații care a 
început sîmbătă după-amiază și 
a continuat în dimineața zilei ur- 

. mătoare. Agenția France Presse 
arată că manifestația budistă s-a 
desfășurat .sub semnul protestu
lui împotriva guvernului condus 
de Huong. Autoritățile au are
stat aproximativ 300 de mani- 
festanți, dintre care cea mai 
mare parte sînt studenți. împo
triva celor care au manifestat pe

Corespondență din Londra

Dezbateri
parlamentare

ezbaterile care au 
început în Camera 
Jomunelor sînt 
prima înfruntare 
mai serioasă — de 
t.a alegeri — din
tre conservatori și

taburet: intr-o problema atit 
de importantă pentru politica 
externa a Marii Bntanu cum 
este proiectul forței nucleare 
multilaterale ți în genere po- 
litica militară britanica.

Harold Wilson a dezmințit 
in mod categoric afirmațiile 
unor ziare că guvernul labu
rist ar aproba în forma ac
tuală proiectul american al 

Deți el nu 0 P“-
blice hotăririle adoptate la re
centa conferință de la Che
quers (păstrindu-le I*" 1™ 
tratativele cu președintele 
S U.A.) totuși o idee foarte im
portantă a fost prezență m 
cuvintarea sa și anume : „Ac
tualul guvern britanic ș-a an
gajat în mod irevocabil sa se 
opună oricărui proiect care ar 
înmulți numărul degetelor a- 
flate pe butonul nuclear. El se 
ODune ca un deget vest-ger- 
rnn să se afle pe acest bu- 
ton“.

Acum este evident că planul 
concret al Marii Britanii, des
pre care presa a scris dar care 
oficial nu a fost confirmat, va 
fi cunoscut de abia după înce
perea întrevederilor de la Wa
shington intre președintele 
Johnson și premierul Wilson. 
Dar ideile principale care au 
guvernat atit conferința de la 
Chequers cît și în genere pozi- 
ția oficială laburistă in ultimul 
timp se pot desprinde. Este 
vorba în primul rînd de în
cercarea guvernului condus de 
Harold Wilson de a găsi o 
punte intre planurile de de- 
zurmare preconizate m mai 
multe rinduri de laburiști și e- 
fortul de a nu se ajunge la o 
destrămare o, alianței atlantice 
din cauza proiectului ameri
can. Probabil că asta a și de-

propunerea americană a avut 
un efect mai mult în sensul 
de a divide decît de a unifica 
țările membre ale N.A.T.O. 

El a arătat că părerea sa este 
că „de Gaulle nu-și va da 
consimțământul asupra acor
dului nici acum, nici mai tîr- 
ziu... Planul nu a fost accep
tat nici de Marea Britanie, 
iar Germania occidentală și-a 
dat acordul sub presiune".

Fostul comandant-șef al 
N.A.T.& propune ca în locul 
creării F.N.M. să se formeze 
un comitet din șefi de stat ai 
cinci sau șase țări membre 
ale N.A.T.O., care să decidă 
în comun în privința folosirii 
armelor nucleare și care vor 
împărți această responsabili
tate. El și-a exprimat părerea 
că Statele Unite, Franța și 
Marea Britanie trebuie să fie 
incluse în acest comitet, de
oarece ele sînt țările a căror 
contribuție în armament la 
N.A.T.O. este cea mai mare.

Tratativele de la Catundu
NAIROBI. — Luni a avut 

Ioc în localitatea Gatundu, 
situată la 40 de kilometri de 
capitala Kenyei, prima în- 
tîlnire dintre ambasadorul 
S.U.A. la Nairobi, Willain At
twood, și reprezentantul răs- 
culaților congolezi, Thomas 
Kanza, în cadrul căreia a fost 
luată în discuție problema lo
cuitorilor europeni și ameri
cani din regiunile controlate 
de rasculați. La întîlnire, ca
lificată drept preliminară, a 
participat și primul ministru 
al Kenyei,. Jomo Kenyatta, în 
calitatea sa de președinte al 
comisiei Organizației Unității 
Africane pentru Congo.

Judecind după unele decla
rații oficiale și după relatările

străzile Saigonului au fost folo
site gaze lacrimogene. Cu toate 
că manifestația a fost împrăștiată, 
în diverse puncte ale orașului 
s-au format noi grupuri de ma- 
nifestanți. Intr-un comunicat pu
blicat de reprezentanții budiști 
sînt denunțate represiunile exer
citate de guvernul Huong și se 
cere satisfacerea revendicărilor 
populare. Cercurile budiste preco
nizează necesitatea unei noi re
manieri a guvernului, întrucît 
actuala formulă guvernamentală 
cuprinde încă elemente diemisfip. 

pe care o are în politica exter
nă britanică ideea unor tra
tative de dezarmare cu Uniu
nea Sovietică, ca mijloc de 
căutare eficientă a unor solu
ții. Sunday Times se referea 
tocmai la acest lucru atunci 
cînd spunea că elementul cel 
mai important în proiectele 
militare engleze este încerca
rea de armonizare „cît. mai 
complet posibilă" a acestor 
proiecte și a ideilor de dezar
mare ale partidului laburist. 
Mai mult decit atit, ziarul ci
tat scria că „în domeniul de
zarmării dl. Wilson a arătat 
că trebuie să se dea prioritate 
unui acord cu U.R.S.S. asupra 
nediseminării armelor ~ nu
cleare. El este convins ca so
vieticii tind și ei spre un ase
menea acord, ceea ce explică 
de ce a manifestat o prudență 
atit de mare în problema con
troversată a proiectului ame
rican de forță multilaterală". 
Deocamdată Sunday Tele
graph ca și alte ziare enumera 
unele proiecte prin care Ma
rea Britanie vrea să-și re
ducă bugetul său militar cu 
aproximativ un milion de lire 
sterline, și anume încetarea 
construirii bombardierului 
TSR-2; a avionului cu deco
lare verticală; a unui nou 
portavion pentru marină, în 
schimbul reluării unor proiecte 
abandonate mai de mult.

După dezbaterea parlamen
tară în problema forței nu
cleare multilaterale și pînă 
la întrevederile de la Wa
shington, problema relațiilor 
interoccidentale va rămâne, se 
pare, în același impas. Deo
camdată nu s-a ajuns la o fa
cilitare a asocierii franceze la 
un proiect care să capete gi
rul comun al tuturor membri
lor alianței nucleare.

Dezbaterea parlamentară 
britanică este în același timp 
oarecum îngreunată de reve
nirea în actualitate a proble
mei poziției lirei sterline. Slă
birea încrederii la bursa de 
schimb, sugera comentatori
lor de specialitate englezi o 
perioadă de presiune asupra 
lirei sterline. Chiar și unele 
la devalorizarea lirei. Exami
narea problemei la nivel gu
vernamental la Londra a fost 
urmata de asigurări împotriva 
unei asemenea eventualități. 
„In orice caz, devalorizarea 
poate fi în mod cert evitată. 
Deficitul balanței comerciale 
britanice, care a fost umflat 
anul acesta prin majorarea 
stocurilor, a trecut de nivelul 
maxim existent la data cînd a 
fost anunțat rezultatul alege
rilor. Supra-taxa de 15 la sută 
va coborî nivelul importurilor. 
Există motive să se presupună 
că se va produce și o graduală 
îmbunătățire a exporturilor" 
(Sunday Times). Dar totuși 
„primejdioasa pseudocriză" o- 
bligă la anumite măsuri. S-a 
hotărît astfel majorarea taxei 
de scont de la 5 la 7 la sută, 
pentru menținerea unei stabi
lități a lirei sterline.

Este evident deci, că guver
nul britanic este solicitat si
multan în două domenii ex
trem de sensibile din politica 
internă și externă.

PATRICK SOAMES
Londra, 23 noiembrie 

Se pare, 
France 

bine in- 
Unite țin 
începerea

corespondenților de presă, 
punctele de vedere ale parti- 
cipanților la întîlnire au fost 
foarte divergente. “ 
transmite agenția 
Presse, citind surse 
formate, că Statele 
să sublinieze că 
convorbirilor cu Kanza nu 
implică recunoașterea în vreun 
fel a guvernului de la Stan
leyville.

Punctul de vedere al răscu- 
laților este că problema euro
penilor este strîns legată de 
cea a ajutorului militar ame
rican și belgian acordat gu
vernului lui Chombe.

într-o nouă declarație, tran
smisă de postul de radio 
Stanleyville luni dimineața, 
Christophe Gbenye, șeful gu
vernului cu sediul în acest 
oraș, a făcut cunoscut că un 
avion american a bombardat 
duminică la prînz localitatea 
Ponthierville ocupata de răs- 
culați. Bombardamentul a fă
cut mai multe victime în rîn- 
dul populației civile. Gbenye 
a lansat un apel insistent Se
natului belgian și primului 
ministru al Kenyei, Kenyatta, 
cerîndu-le să intervină pentru 
a opri imediat bombardamen
tele. El a afirmat totodată că 
deține informații privitoare la 
sosirea unor unități de para- 
șutiști belgieni în localitatea 
congoleză Bounia, situată la 
350 de kilometri de Stanley
ville. (Această știre a fost des- 
mințită de oficialitățile bel
giene).
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